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Inledning
En liten handskriven bok från 1500-talet:
en samling intressanta manuskript

Johdanto
Käsin kirjoitettu kirjanen 1500-luvulta:
joukko kiinnostavia käsikirjoituksia

1.1 Inledning: Manuskriptens upptäckt

1.1 Manuskriptens upptäckt
På 1990-talet besökte jag Aholansaari i Nilsiä, som ligger i Norra Savolax i Fin
land. På ön Aholansaari finns ett skörtistiskt sinnat kultur- och fritidscenter.
Skörtismen är en av de traditionella väckelserörelserna inom Finlands evange
lisk-lutherska kyrka och fick sin början på 1700-talet i Norra Savolax och Öst
erbotten. Paavo Ruotsalainen (1777−1852) var en gång i tiden rörelsens ledar
gestalt. Han bodde i Aholansaari som torpare 1817−1820 och som hemmansä
gare 1830−1852. Aholansaari blev i släkten Ruotsalainens ägo ända till 1913, då
den köptes av kyrkoherden i Varpaisjärvi, Gottlieb Aron Kleofas Hymander
(1874−1931; från slutet av 1918 Hyvämäki). Han lät bygga en prästgård där, som
gick i arv efter Kleofas Hyvämäkis makas Edits (f. Nordström) död 1955 till
Herättäjä-Yhdistys, skörtismens eller de väcktas serviceorganisation, och till
Aholansaari-stiftelsen som organisationen grundat. På 1990-talet användes den
tidigare prästgården till största delen för inkvartering, men ett av rummen fung
erade som skyltfönster till den gamla prästgårdens liv − rummet kallades Edits
sal.1 Utöver Edits bokskåp fanns i rummet en reol, som mestadels tycktes inrym
ma böcker som hade varit i husfaderns bruk. Allt som allt syntes boksamlingen
så intressant, att jag började katalogisera den för skojs skull.
Boksamlingen härstammade till största delen från prästgårdens sista
invånare, prosten och prostinnan Hyvämäki och deras släkter. Kleofas hade som
bekant en mycket stark karaktär, vilket också syntes i hans randanmärkningar i
hans böcker och i hans kommentarer, som han hade fogat till tidigare läsares an
märkningar − någon gång med en smalspetsig bläckpenna, men ofta också med
sin bredspetsiga kosmospenna eller till och med en klarröd färgpenna. Bland
böckerna fanns ett band som skilde sig från alla andra och som inte innehöll
någon vink om hur det hade hamnat i samlingen: en liten bok som hade skri
vits med en vacker 1500-tals handstil. Någon hade nog läst den och gjort några
språkliga förtydliganden med en smalspetsig bläckpenna, men där fanns inget
spår av någon kosmospenna eller liknande. Det är klart att om Kleofas Hyvä
mäki har läst boken har han förstått dess unikhet. Den här lilla boken är ämnet
för publikationen som ligger för handen.

1
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Ett rum, kallat Ediths sal, har senare arrangerats i Aholansaaris huvudbyggnad. Ovanför dörren har
Edits namn verkligen form Edith. Jag har gått igenom en ganska stor samling av Edits böcker och
sändningar som hon mottagit. Hon eller hennes nära anhöriga brukade aldrig formen Edith.

1.1 Johdanto: Käsikirjoitusten löytyminen

1.1 Käsikirjoitusten löytyminen
Vierailin 1990-luvulla Nilsiän Aholansaaressa, jossa on herännäishenkinen kult
tuuri- ja vapaa-ajan keskus. Herännäisyys eli körttiläisyys on yksi Suomen evan
kelis-luterilaisen kirkon sisällä toimivista perinteisistä herätysliikkeistä, joka sai
alkunsa 1700-luvulla Pohjois-Savosta ja Pohjanmaalta. Liikkeen johtohahmona
oli aikanaan Paavo Ruotsalainen (1777−1852), joka asui Aholansaaressa torp
parina 1817−1820 ja talollisena 1830−1852. Aholansaari säilyi Ruotsalaisten pe
rillisten omistuksessa vuoteen 1913, jolloin sen osti Varpaisjärven kirkkoherra
Gottlieb Aron Kleofas Hymander (1874−1931; loppuvuodesta 1918 Hyvämäki).
Hän rakennutti saareen pappilan, joka periytyi 1955 Kleofas Hyvämäen puo
lison Editin (s. Nordström) kuoleman jälkeen Herättäjä-Yhdistykselle ja sen
perustamalle Aholansaarisäätiölle. 1990-luvulla entinen pappila oli lähinnä ma
joituskäytössä, mutta yksi huone toimi näyteikkunana vanhan pappilan elämään
− huonetta kutsuttiin Editin saliksi.1 Editin kirjakaappien lisäksi huoneessa oli
kirjahylly, jossa näytti olevan enimmäkseen talon isännän käytössä olleita kirjoja.
Kaiken kaikkiaan kirjakokoelma näytti niin kiinnostavalta, että rupesin huvik
seni luetteloimaan sitä.
Kirjasto oli suurimmalta osaltaan pappilan viimeisten asukkaiden, ro
vasti ja ruustinna Hyvämäen sekä heidän sukujensa peruja. Kleofas oli tunne
tusti hyvin voimakas luonne, mikä näkyi myös niistä reunahuomautuksista, joita
hän oli tehnyt kirjoihinsa, ja kommenteista, joita hän oli lisännyt aikaisempi
en lukijoiden merkintöihin − joskus ohutkärkisellä mustekynällä, mutta usein
myös leveäkärkisellä kosmoskynällään tai jopa kirkkaanpunaisella värikynällä.
Kirjojen joukossa oli yksi nide, joka poikkesi kaikista muista eikä sisältänyt mi
tään vihjettä siitä, kuinka se oli kokoelmaan joutunut: kauniilla 1500-luvun kä
sialalla käsin kirjoitettu pieni kirja. Sitä oli kyllä luettu ja siihen oli tehty joitakin
kielellisiä selvennyksiä ohutkärkisellä mustekynällä, mutta kosmoskynästä tai
muusta sellaisesta ei ollut jäljen jälkeä. On selvää, että jos Kleofas Hyvämäki on
lukenut kirjaa, hän on ymmärtänyt sen ainutlaatuisuuden. Tämä kirjanen on nyt
käsillä olevan julkaisun aiheena.

1

Edithin sali -niminen huone on järjestetty myöhemmin Aholansaaren päärakennukseen. Salin oven
päällä Editin nimi on tosiaan muodossa Edith. Olen käynyt läpi melko suuren joukon Editin omis
tamia kirjoja ja hänen saamiaan lähetyksiä. Hän ja hänen läheisensä eivät itse koskaan käyttäneet
nimestä muotoa Edith.
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1.2 Inledning: Bokens innehåll

1.2 Bokens innehåll
Bandet innehåller kopior av fem verk. Verkens titlar är följande. Jag har gett fo
lionumren till bandets blad och sidnumren till verkens sidor − dessa är i [hak
parenteser]. Mina tillägg till texten är också i hakparenteser. De ställen som jag
har tolkat utifrån förkortningar är kursiverade. Vanliga (parenteser) finns i ori
ginaltexten.

1) ”Enn eenfalligh Kennedoom [af ] nödtorftelighe articklar vthdragh
ne aff then Helgha schrifft Anno Domini 1560 Per M.[agistrum]
Laurentium Olaui Gestritium.” [Fol. 1r−55v, s. 1:1−110.]
2) ”Thetta effther skreffna bleff handlat in theologia, aff Domino Ar
chiepiscopo in præsentia M.[agistrij] Marthinij Hels.[ingij] sampt
medh alle andre Christelige Biscopar, som till samma mötte och
samtal komne wåro, Huilkit skedde och stödh och höls i Stocholm,
Anno Dominj. M D LXII. (=1562) tempore S[ancti] Petrj.” [Fol.
57r−59v, s. 2:1−6.]
3) ”Huru handlas skall medh fålck som wilia komma till schrifft. For
ma absolutionis. [Verba] Jn porrectione corporis & sanguinis Jesu
Christi.” [Ord som yttras när man utdelar Jesu Kristi lekamen och
blod] [Fol. 59v−62r, s. 3:1−6.]
4) ”En lithen wnderwijsningh fwll medh Papisters wilfarelser, ther
hwar och en Christen skall taga sigh wara före. Stelt på rijm till
Antichristi präst Huru han schall stella sit handell wthi wercket.”
[Fol. 62v−65r, p. 4:1−6.]
5) ”Enn Tröstbook för Haffuandhe Quinnor, Hurw the sigh wthi
thet kårs som barnsbördhen haffuer medh sigh trösta och hugsuala
måge wthdragen aff skriftenne och förswenskat. Aff Erico Falck
Lincopen.[si] Stockholm, 1564.”
Tre av verken är hittills helt okända: det första, det tredje och det fjär
de. Av det andra, dvs. protokollet från biskopsmötet 1562, finns en kopia från

1600-talet i Stockholms Kungliga bibliotek (Hadorphska samlingen) och denna
har publicerats i Svenska riksdagsakter II, s. 59–62. Versionerna från 1500-talet
och 1600-talet avviker emellertid från varandra, varför fyndet även har språkhis
toriskt intresse. Det femte, eller Eric Falcks verk, är känt såtillvida att det om
nämns i Isak Collijns Sveriges bibliografi (1927−1931), II, s. 324, men enligt Collijn
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1.2 Johdanto: Kirjan sisällys

1.2 Kirjan sisällys
Kyseessä oleva sidos sisältää kopion viidestä teoksesta. Teosten otsikot suo
mennoksineen ovat alla. [Hakasulkeissa] on ilmoitettu koko sidoksen lehdille
antamani folionumerot ja sidoksen sisältämien teosten sivuille antamani sivu
numerot; hakasulkeisiin on merkitty myös itse lisäämäni täydennykset tekstiin.
Kursiivilla on merkitty ne kohdat, jotka olen tulkinnut lyhennysmerkeistä.

1) ”Enn eenfalligh Kennedoom [af ] nödtorftelighe articklar vthdragh
ne aff then Helgha schrifft Anno Domini 1560 Per M.[agistrum]
Laurentium Olaui Gestritium.”
− Yksinkertainen tieto tarpeellisista uskonkappaleista, jotka mais
teri Laurentius Olai Gestritius on laatinut raamatun perusteella
vuonna 1560. [Fol. 1r−55v, s. 1:1−110.]
2) ”Thetta effther skreffna bleff handlat in theologia, aff Domino Ar
chiepiscopo in præsentia M.[agistrij] Marthinij Hels.[ingij] sampt
medh alle andre Christelige Biscopar, som till samma mötte och
samtal komne wåro, Huilkit skedde och stödh och höls i Stocholm,
Anno Dominj. M D LXII. (=1562) tempore S[ancti] Petrj.”
− Herra arkkipiispa käsitteli seuraavia teologisia asioita maisteri
Martinus Helsingiuksen (Mårten Helsingin) ja kaikkien kristil
listen piispojen läsnäollessa heidän tultuaan kokoukseen, joka pi
dettiin Tukholmassa Pyhän Pietarin päivän aikaan vuonna 1562.
[Fol. 57r−59v, s. 2:1−6.]
3) ”Huru handlas skall medh fålck som wilia komma till schrifft. For
ma absolutionis. [Verba] Jn porrectione corporis & sanguinis Jesu
Christi.”
− Kuinka on kohdeltava ihmisiä, jotka haluavat tulla ripittäyty
mään. Synninpäästön kaava. Sanat, joita käytetään annettaessa
Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri. [Fol. 59v−62r, s. 3:1−6.]
4) ”En lithen wnderwijsningh fwll medh Papisters wilfarelser, ther
hwar och en Christen skall taga sigh wara före. Stelt på rijm till
Antichristi präst Huru han schall stella sit handell wthi wercket.”
− Pieni opetus täynnään paavinuskoisten eksytyksiä, joiden suh
teen jokaisen kristityn tulee pitää varansa. Riimitelty neuvoksi An
tikristuksen papille, kuinka hänen tulee järjestää toimintansa. [Fol.
62v−65r, p. 4:1−6.]
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1.3 Inledning: Varifrån härstammade boken?

har ingen känd kopia av det bevarats. Bengt Hildebrand (1956) har bekräftat
uppgiften. Således är det fråga om ett fynd som är ett intressant tillskott till
det svenska rikets kyrkohistoria och idéhistoria. Kanske den här publikationen
också medför att andra versioner av dessa texter kommer fram ur bibliotekens
gömmor.

1.3 Varifrån härstammade boken?
Frågan, hur och via vilka vägar boken hamnade i Hyvämäkis samling, är omöj
lig att avgöra med den information och tid som står till mitt förfogande. Jag
vill emellertid framföra några synpunkter om saken, ty det faktum att en sådan
manuskriptsammanställning förekommer i en prästgård i Norra Savolax är en
anmärkningsvärd sak. När jag har betraktat olika möjligheter, har jag kommit
fram till att vi har en mycket förringande bild av det finska inlandets kulturliv
under de senaste århundradena. I det följande kan jag inte mer än skrapa litet på
ytan eller snarare ge tips, men jag hoppas att mitt framförande kan ge impulser
till de historiker som skulle vara intresserade av att rätta till den förringande
bilden. Alltså, varifrån härstammade denna bok?
Det är mycket möjligt att Kleofas Hyvämäki har köpt den − möjligen
bland andra gamla böcker − till exempel på någon auktion. Enligt hävdvun�
nen information köpte han böcker på auktioner som klubbade kvarlåtenskap
av människor, som hörde, efter vad han visste, till de väckta, men mestadels in
skränker sig hans påteckningar i böckerna till ort och datum. Det finns också
undantag. Till exempel på främre bladet av Swensk Psalmbok för de ewangelisklutherska församlingarne i Storfurstendömet Finland (1886/ Sordawala 1915) har
han skrivit: ”Kleofas Hyvämäki. Köpt på auktionen efter den salige Wiktor Tii
honen år 1928. Tack, Wihtori, för allting som du var för det uppväckta folket och
för mig − den torftige!2
Boken kan också ha kommit fram som arv eller som gåva. För att utreda
det här skulle man behöva exakt information om släkterna Hymander och −
som framgår av följande − Brofeldt, information om deras medlemmars studie
platser, bouppteckningar, testamenten och möjliga auktioner av dödsbon. I det
följande framställer jag emellertid några saker som senare forskning kan utnyttja.
På grund av ägarens påteckningar kan vi se att de böcker som har
Nordströms namn på sig mestadels hörde till Edit, dvs. till prostinnan Hyvä
mäki, men några också till Edits fader, prosten i Lappee G.O.Th eller Gustaf
2
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Det är anmärkningsvärt att denne Vihtori Tiihonen ägde en svensk psalmbok.

1.3 Johdanto: Mistä kirja oli peräisin?

5) ”Enn Tröstbook för Haffuandhe Quinnor, Hurw the sigh wthi
thet kårs som barnsbördhen haffuer medh sigh trösta och hugsuala
måge wthdragen aff skriftenne och förswenskat. Aff Erico Falck
Lincopen.[si] Stockholm, 1564.”
− Lohdutuskirjanen odottaville äideille, jossa kerrotaan, kuinka he
voivat lohduttautua kantaessaan sitä ristiä, jonka synnyttäminen
tuo mukanaan. Raamatun perusteella kirjoittanut ja ruotsintanut
Eric Falck Lincopensis, Tukholma, 1564. [Fol. 66r−77v, s. 5:1−24.]
Teoksista kolme on tähän asti kokonaan tuntematonta: ensimmäinen,
kolmas ja neljäs. Toisesta eli vuoden 1562 piispainkokouksen päätöksistä on

1600-luvulla tehty kopio Tukholman Kuninkaallisessa kirjastossa (Hadorphska
samlingen) ja se on painettu teoksessa Svenska riksdagsakter II, s. 59–62. 1500- ja

1600-luvun versioiden kieliasu ja jotkut sanavalinnatkin poikkeavat kuitenkin
toisistaan, minkä vuoksi löytö on kiinnostava myös kielihistoriallisesti. Myös
viidennestä eli Eric Falckin teoksesta on aikaisemmin ollut tietoa. Siitä on mai
ninta Isak Collijnin teoksessa Sveriges bibliografi (1927−1931), II, s. 324, mutta
Collijnin mukaan siitä ei ollut säilynyt yhtään tunnettua kappaletta. Tiedon on
vahvistanut Bengt Hildebrand (1956). Kysymyksessä on siis löytö, joka on kiin
nostava lisä Ruotsin valtakunnan kirkkohistoriaan ja aatehistoriaan. Ehkä tä
män julkaisun ansiosta myös muita näiden tekstien versioita nousee kirjastojen
kätköistä esiin.

1.3 Mistä kirja oli peräisin?
Kysymys, mitä kautta kirja on päätynyt Hyvämäen kokoelmaan, on mahdoton
ratkaista nyt käytettävissäni olevilla tiedoilla ja ajalla. Haluan kuitenkin esittää
joitakin näkökohtia asiasta, sillä tämänkaltaisen kokoomakäsikirjoituksen löy
tyminen pohjoissavolaisesta pappilasta on huomionarvoinen seikka. Tutkiessani
eri mahdollisuuksia olen tullut siihen tulokseen, että meillä on kovin vähättelevä
kuva Suomen sisämaiden sivistyselämästä viimeisten muutaman sadan vuoden
ajalta. En voi seuraavassa kuin raapaista pintaa tai pikemminkin antaa vihjeitä,
mutta toivon esitykseni antavan virikkeitä niille historian tutkijoille, joita kiin
nostaisi tuon vähättelevän kuvan korjaaminen. Mistä tuo kirja siis oli peräisin?
On hyvin mahdollista, että Kleofas Hyvämäki on ostanut sen − mah
dollisesti muiden vanhojen kirjojen joukossa − esimerkiksi jostakin huutokau
pasta. Perimätiedon mukaan hän osti heränneiksi tietämiensä ihmisten jäämis
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Oskar Theodor Nordström (1830−1910) och till Agda och Väinö Nordström.
Alla dessa böcker var biblar från sina ägares tid, religiösa verk, psalmböcker och
särskilt naturvetenskapliga faktaböcker och skolböcker. Edit var ju verksam som
lärare i naturvetenskaper först i Fredrikshamns samskola och senare också i Hel
singfors. Bland dessa finns inga äldre böcker. Vår bok har knappast kommit till
samlingen via den här släkten.
Släkten Hymander syntes vara mera lovande. Sinnemäki (1943, s. 14−)
berättar att släktens urhem var i Hyömäki eller Höömäki by i Hauho. Där fanns
hemmanet Kirppunen, vars ägare Jonas Jakobsson (1773−1832) och hans hustru
Anna Matsdotter (1780−1842) fick som förstling sonen Johannes (1803−1877).
Han gav sig iväg att studera och tog på vanligt sätt släktnamnet, Hymander som
förmodligen var utformat efter hembyns namn. Han prästvigdes 1827. Samling
en innehåller också många böcker som bär namnet av denna Johannes Hyman
der, Kleofas Hymanders farfar.
Till denna redogörelse om hur släktnamnet tagits i bruk, som Sinne
mäki uppger ha sin grund i Hauho församlings kyrkoböcker,3 ansluter sig emel
lertid ett problem. Samlingen innehåller nämligen ett verk författat av en svensk
officer, riksdagsman och aktningsvärd främjare av jordbruksnäringen, Carl Gus
tav Boije (1697−1769) Den svenska landhushållaren från 1756. På främre bladet
finns en påteckning enligt vilken boken skulle ha köpts år 1775 för sju kronor och

16 öre. Köparens namn har skrivits med 1700-tals handstil och lyder ”Hyman
der”. Enligt detta skulle namnet ha varit i bruk långt före Johannes Jonasson gav
sig iväg till skolan. Jonas Jakobsson, Johannes fader, var enligt Sinnemäki född

1773. Om påteckningen är äkta − handstilen är nog sådan som man skrev på
1700-talet − den som köpte boken var Jakob, Jonas far och Johannes farfar. Det
är tydligt att man har läst boken och den har ingalunda legat i bokskåpet som
prydnadsföremål. Till exempel innehållsförteckningen är noggrant försedd med
paginering och på de bakre sidorna kan man hitta kalkyler och planer om sådd.
Med stöd av det här framstår familjen Hymander som bildade lantbrukare och
det verkar inte troligt att Johannes skulle ha varit den första i släkten som har
gått i skola.
Johannes hade också via sin hustru Gustava Karolina Lovisa Neun
bohm (f. 1800) förbindelser till kultur- och adelssläkter, vilket kunde förklara
ursprunget av vår lilla handskrivna bok. Även Neunbohm är ett namn som före
kommer i några böckers ägarpåteckningar. Johannes Hymanders son och Kleo
3
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töjen huutokaupoista kirjoja, mutta useimmiten hänen kirjoihin tekemänsä
hankintaa koskevat merkinnät rajoittuvat paikkakuntaan ja päivämäärään. Poik
keuksiakin on. Erään Suomen ruotsinkielisiä seurakuntia varten julkaistun vir
sikirjan etulehdelle hän on nimittäin kirjoittanut: ”Kleofas Hyvämäki. Ostettu
Wiktor Tiihosvainajan Huutokaupassa v. 1928. Kiitos Wihtori kaikesta mitä olit
heränneelle kansalle ja minulle − kehnolle!”2
Kirja on voinut tulla myös perintönä tai lahjoituksena. Asian selvittämi
nen edellyttäisi tarkkoja tietoja Hymandereiden ja − kuten edempänä esitetystä
käy ilmi − Brofeldtien suvuista, niiden jäsenten opiskelupaikoista, perunkirjoituk
sista, testamenteista ja mahdollisista kuolinpesien huutokaupoista. Esitän kuiten
kin seuraavassa joitakin seikkoja, joita myöhempi tutkimus voi käyttää hyväkseen.
Omistajamerkintöjen perusteella voimme nähdä, että Nordströmin ni
mellä varustetut kirjat ovat olleet lähinnä Editin, siis ruustinna Hyvämäen omis
tamia, mutta jokunen oli myös kuulunut Editin isälle, Lappeen rovastille G.O.Th.
eli Gustaf Oskar Theodor Nordströmille (1830−1910) sekä Agda ja Väinö Nord
strömille. Ne ovat kaikki omistajiensa oman ajan raamattuja, uskonnollisia teok
sia, virsikirjoja ja etenkin luonnontieteellisiä tietokirjoja ja koulukirjoja. Edithän
toimi luonnontieteiden opettajana aluksi Haminan yhteiskoulussa ja myöhem
min myös Helsingissä. Vanhoja kirjoja joukossa ei ole. Kirjamme on tuskin tullut
kokoelmaan tämän suvun kautta.
Hymandereiden suku vaikuttaisi lupaavammalta. Sinnemäki (1943, s.

14−) kertoo, että suvun alkukehto oli Hauhon Hyömäen eli Höömäen kyläs
sä. Siellä olleen Kirppusen talon omistajan, Joonas Jaakonpojan (1773−1832)
ja hänen vaimonsa Anna Matintyttären (1780−1842) vanhin poika Johannes
(1803−1877) lähti opintielle ja otti ajan tavan mukaan sukunimen, joka luulta
vasti kotikylän nimen kaikuja tavoitellen pantiin kuulumaan Hymander. Hänet
vihittiin papiksi 1827. Kokoelmassa onkin monia tämän Johannes Hymanderin,
Kleofas Hyvämäen isoisän nimellä merkittyjä kirjoja.
Sinnemäen selontekoon sukunimen käyttöönotosta, joka hänen il
moituksensa mukaan perustuu Hauhon seurakunnan kirkonkirjoihin,3 liittyy
kuitenkin ongelma. Kokoelmassa on nimittäin ruotsalaisen upseerin, valtiopäi
vämiehen ja maatalouselinkeinojen huomattavan kehittäjän Carl Gustav Boijen
(1697−1769) kirjoittama teos Den svenska landhushållaren vuodelta 1756. Etu
2

3

Tämä Wiktor Tiihonen oli siis omistanut ruotsinkielisen virsikirjan. Virsikirja on Swensk Psalmbok
för de ewangelisk-lutherska församlingarne i Storfurstendömet Finland. Antagen af andra Allmänna Fin
ska Kyrkomötet 1886. Sordawala 1915. Finska Kyrkans Inremissionssällskap.
Sinnemäki, 1943, s. 14, n. 2.
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fas Hymanders far var å sin sida J.A.G. eller Johan August Gottlieb Hymander
(1831−1896), vars ägarpåteckningar också förekommer på böckernas blad.
En möjlighet är att boken har kommit till samlingen via släkten Bro
feldt. Samlingen innehåller nämligen ganska många böcker från denna släkt
redan från tämligen gamla tider; på grund av handstilar åtminstone från

1700-talet. Släkten Brofeldt hörde till en pietist- och kultursläkt som kom
från Sverige. Den första av släktens medlemmar som slog sig ned i Finland
var Bengt (1687−1760), vars son Petter (Pehr) Fredrik var torpare i Paloiskylä
i Idensalmi. Han förefaller ha varit en förmögen och beläst person för annars
skulle det vara svårt att förklara innehavet av gamla och dyrbara böcker. Ordet
torpare leder tankarna främst till en fattig dagsverkare, men uppenbarligen
har torpare med dagsverkesplikt åtminstone i Östra Finland ofta varit ganska
välbeställda. Härom några ord nedan vid prosten H.G.Th. Brofeldt.
Petter Fredriks son Andres J. Brofeldt (1765−1830) fungerade bland an
nat som kaplan i Nilsiä och sedermera som ortens första kyrkoherde. Han var
en av de få präster som bemötte de väckta som vänner och inte som sekteris
ter. Son till denne A.J. Brofeldt var Petter Johan Fredrik (1804−1858), kaplan i
Nurmes och en av Paavo Ruotsalainens tillförlitligaste vänner. (Tarvainen, 1951,
s. 7.) Son till den här P.J.F. Brofeldt var å sin sida far till författaren Juhani Aho
(f. Johannes l. Hannes Brofeldt; 1861−1921), prosten Henrik Gustav Theodor
Brofeldt (1837−1914), vars prästbana började i Lapinlahti och slutade som prost
i Idensalmi moderförsamling. Han hade deltagit i skörtismen som ung man, och
hans fru Karolina Fredrika Emelie Snellman (1836−1899) blev en av de väckta
ända till slutet av sitt liv.
Prästgården, som hörde till prosten H.G.Th. Brofeldt, hade vida mar
ker som sköttes av en inspektor. Det var 120 mindre och 52 större torp som full
gjorde dagsverk. En av de större hade till och med fler kor än prästgården, fastän
denna hade ungefär femtio kor (Tarvainen, 1951, s. 16−17). Jag tycker att det här
visar på ett avsevärt välstånd, och det är lätt att förstå att det också var möjligt
att idka boklig bildning tack vare sådana resurser.
Här ovan har jag listat några medlemmar av släkten Brofeldt, men man
måste komma ihåg att vi på grund av denna lista inte lätt kan dra slutsatser om
böckernas ägare. Om en bok har en ägaranteckning som passar in på någon av de
ovannämnda, är det dock inte säkert att påteckningen skulle syfta på just denna
person. För det första var barnskarorna talrika och samma eller liknande namn
upprepades i olika generationer och familjer. För det andra, under äldre tider var
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lehdellä on merkintä, jonka mukaan kirja olisi ostettu vuonna 1775 seitsemällä
kruunulla ja 16 äyrillä. Ostajaksi on merkitty, 1700-luvun käsialalla, ”Hyman
der”. Tämän mukaan nimi olisi ollut käytössä jo paljon ennen kuin Johannes
Joonaksenpoika lähti koulutielle. Joonas Jaakonpoika, Johanneksen isä, oli Sin
nemäen mukaan syntynyt 1773. Jos merkintä on aito − käsiala on kyllä 1700-lu
kua − kirjan on ostanut Jaakko, Joonaksen isä ja Johanneksen isoisä. Kirjaa on
selvästi käytetty eikä se ole toiminut vain hyllyn koristeena. Sisällysluetteloon
on muun muassa huolellisesti merkitty miltä sivulta kukin luku alkaa ja kirjan
loppulehdillä on kylvöä koskevia laskelmia ja suunnitelmia. Tämän perusteella
Hymanderit näyttäytyvät valistuneina maanviljelijöinä eikä tunnu uskottavalta,
että Johannes olisi ollut ensimmäinen koulutielle lähtenyt suvun jäsen.
Johanneksella oli myös vaimonsa Gustava Karolina Lovisa Neunboh
min (s. 1800) kautta yhteyksiä sivistys- ja aatelissukuihin, jotka saattaisivat
selittää käsin kirjoitetun kirjamme alkuperän. Neunbohmkin on nimi, joka
esiintyy kirjojen omistajamerkinnöissä. Johannes Hymanderin poika ja Kleo
fas Hyvämäen isä puolestaan oli J.A.G. eli Johan August Gottlieb Hymander
(1831−1896), jonka omistusmerkintöjä myös näkyy kirjojen sivuilla.
Yksi mahdollisuus on se, että kirja on tullut kokoelmaan Brofeldtien
kautta. Kokoelmassa on nimittäin aika paljon myös tältä suvulta peräisin ole
via kirjoja melko varhaiselta ajalta; käsialan perusteella ainakin jo 1700-luvulta.
Brofeldtit olivat Ruotsista lähtenyttä herännäis- ja sivistyssukua. Ensimmäi
nen Suomeen asettunut Brofeldt oli Bengt (1687−1760), jonka poika Petter
(Pehr) Fredrik toimi torpparina Iisalmen Paloiskylässä. Vaikuttaa siltä, että
hän oli varakas ja sivistynyt henkilö, sillä muuten on vaikea selittää vanhojen
ja arvokkaiden kirjojen olemassaoloa. Torppari-nimitys johtaa ajatuksemme
ennen kaikkea köyhään päivätyöläiseen, mutta ilmeisestikin ainakin Itä-Suo
messa torpparit, joilla on ollut päivätyövelvollisuus, ovat joskus olleet hyvinkin
varakkaita. Tästä muutama sana alla rovasti H.G.Th. Brofeldtin kohdalla.
Petter Fredrikin poika Anders J. Brofeldt (1765−1830) toimi muun muas
sa Nilsiän kappalaisena ja sittemmin paikkakunnan ensimmäisenä kirkkoherrana.
Hän oli yksi niistä harvoista papeista, jotka kohtelivat heränneitä ystävinä eikä
lahkolaisina. Tämän A.J. Brofeldtin poika Petter Johan Fredrik (1804−1858) oli
Nurmeksen kappalainen ja Paavo Ruotsalaisen luotettavimpia ystäviä. (Tarvainen,
1951, s. 7. ) Tämän P.J.F. Brofeldtin poika taas oli kirjailija Juhani Ahon isä, rovasti
Henrik Gustaf Theodor Brofeldt (1837−1914), jonka pappisura alkoi Lapinlah
delta ja päättyi Iisalmen emäseurakunnan rovastin virassa. Hän oli nuorena osal
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namnformer inte fastslagna på det sätt som de är nuförtiden. Därför har man an
vänt olika namnformer för samma person mycket friare än nu. Man måste också
fästa avseende vid handstilen och bläckkvaliteten och skaffa mera information
om arv och andra tillbörliga saker.
En medlem av släkten Brofeldt, vars ägaranteckning förekommer gan
ska ofta, är P.F. Brofeldt. Han ägde böcker tryckta på 1700- och 1800-talen. I
många böcker från 1700-talet finns ett rött lacksigill ”LB”, som härstammar från
den tidigare ägaren. På sigillets övre kant finns en avteckning av en rännande
stenbock eller älg, och bokstäverna ”LB” i mitten är flankerade av lövruskor: de
vänstra och de högra avviker från varandra. En elementarbok i franska, tryckt år

1813, hade tillhört P.F. Brofeldt, C.G.B.[rofeldt] [april] 1821 och P.J.F. Brofeldt
(nummer 205, se förklaringen nedan). Samlingen innehåller också en latinsk lä
robok i religion som hade tillhört August Fredrik Brofeldt (1835−1855), en stu
dent i Kuopio gymnasium.
Aholansaari-samlingen hade fått böcker även från andra håll. Det skul
le ta en för lång tid att presentera alla möjligheter; därför har jag kommit fram
till att framföra följande samling med exempel. När jag katalogiserade böckerna
försåg jag dem med löpande numrering, varför det är lätt att också nu senare
se mellan vilka böcker vårt lilla band var och i vars ägo dessa böcker hade varit.
Bandets nummer i hyllan var 226. Om vi tar oss litet bakåt möter vi nummer 219,
Juhani Ahos Järnvägen i Karl A. Tawaststjernas fria översättning, och nummer
220 som är den ovannämnda Boijes Den svenska landhushållaren från år 1756,
som hade tillhört släkten Hymander. Nummer 221 är en latinsk lärobok i reto
rik från år 1805, som hade ägts av P. F. Brofeldt. Nummer 222 är Johan Arndts
(1555−1621) svensk bönbok som var tryckt i Stockholm 1874. Den syns knappast
ha lästs och den saknar påteckningar. Nummer 223 är en lärobok i geografi för
fattad av den tyske Christian Gottlieb Daniel Stein (1771−1830). Boken kom ut
på svenska 1820 försedd med en särskild artikel om Skandinavien och med ett
index. En del av det främre bladet har klippts bort, bara en del av ägarens namn
står kvar: ”Fredric – –”. På titelbladet finns en anteckning med brun bläckpenna:
”P.J.F. Brofeldt”. Nummer 224 är en psalmbok, som har varit i flitigt bruk och
vars titelblad saknas. På omslagets versosida står det med brunt bläck: ”Anna
Gustawa Brofeldt”. Påskriften fortsätter otydligt, men året lär vara 1834. På bak
bladets versosida finns en otydlig text, någonting i stil med: ”Paval Johannes We
manus − Lamber[g] eli Kirvilän Kylästä” (dvs. från Kirvilä by). Nummer 225 är
Christoph Christian Sturms (1740−1786) liten bön- och andaktbok, som utkom
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listunut herännäisyyteen, ja hänen vaimonsa, Karolina Fredrika Emelie Snellman
(1836−1899), pysyi herännäisenä elämänsä loppuun saakka.
Rovasti H.G.Th. Brofeldtin pappilaan kuuluivat laajat maa-alueet, joi
den hoitoon oli palkattu pehtori. Päivätöitä suoritti 120 pienempää ja 52 suurem
paa torppaa, joista yhdessäkin oli enemmän lehmiä kuin pappilassa, vaikka siel
läkin oli viitisenkymmentä (Tarvainen, 1951, s. 16−17). Tämä osoittaa mielestäni
melkoista hyvinvointia, ja voi hyvin ymmärtää, että tällaisten varojen turvin oli
mahdollista harrastaa myös kirjasivistystä.
Edellä on lueteltu muutamia tunnetuimpia Brofeldtejä, mutta on muis
tettava, että emme tämän luettelon perusteella voi helposti tehdä päätelmiä kirjo
jen omistajista. Jos jossakin kirjassa on omistusmerkintä, joka sopisi yllä mainittui
hin, ei suinkaan ole sanottua, että merkintä aivan varmasti tarkoittaisi juuri jotain
heistä. Ensinnäkin lapsikatraat olivat lukuisia ja samat tai samantapaiset nimet
toistuivat eri sukupolvissa ja perheissä. Toiseksi vanhempina aikoina etunimien
järjestyksestä ja lukumäärästä ei pidetty samalla tavalla kiinni kuin nykyään. Siksi
samasta henkilöstä on käytetty paljon vapaammin toisistaan poikkeavia nimimuo
toja kuin nyt. On kiinnitettävä huomiota myös käsialaan ja musteen laatuun sekä
hankittava lisätietoja perinnöistä ja muista asioihin vaikuttavista asioista.
Yksi Brofeldt, jonka omistuskirjoituksia näkyy kirjoissa olevan melko
paljon, on P.F. Brofeldt. Hän on omistanut 1700- ja 1800-luvuilla painettuja kirjo
ja. Monessa 1700-luvun kirjassa on punainen aikaisemman omistajan ”LB”:n lak
kasinetti. Sinetin yläreunaan on kuvattu kirmaava kauris tai hirvi ja keskellä olevia
kirjaimia ”LB” reunustavat lehvät: vasemman- ja oikeanpuoleiset poikkeavat toisis
taan. Erään vuonna 1813 painetun ranskankielen alkeiskirjan omistajia ovat olleet
P.F. Brofeldt, C.G.B.[rofeldt] [huhtikuu] 1821 ja P.J.F. Brofeldt (numero 205, ks.
selitystä alla). Kokoelmassa on myös Kuopion kymnaasissa opiskelleelle August
Fredrik Brofeldtille (1835−1855) kuulunut latinankielinen uskonnon oppikirja.
Muiltakin tahoilta Aholansaareen oli tullut kirjoja. Kävisi liian pitkäksi
esitellä kaikkia mahdollisuuksia, joten olen päätynyt esittämään seuraavan esi
merkkikokoelman. Luetteloidessani kirjoja varustin ne niiden sijainnin mukaan
juoksevalla numeroinnilla, joten näin jälkeenkin päin on helppo katsoa, minkä ja
keiden omistuksessa olleiden teosten välissä kirjamme oli. Kirjan numero hyllyssä
oli 226. Jos menemme hieman taaksepäin, tapaamme numeron 219, Juhani Ahon
Rautatien Karl A. Tawaststjernan vapaana ruotsinnoksena, ja numeron 220, joka
on edellä mainittu Hymandereiden omistuksessa ollut Boijen Den svenska land
hushållaren vuodelta 1756. Numero 221 on latinankielinen retoriikan oppikirja
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först 1778 och vars elfte utgåva var tryckt i Stockholm 1826. Ägaren var H.G.T.
eller H.G.F. Brofeldt år 1838.
Nummer 226 är vår lilla handskrivna bok. Numren 227−228 innefattar
en latinsk postilla i två delar som var tryckt i Frankfurt 1551. Författaren var den
tyske lutherske teologen Johannes Brentius ( Johann Brenz/Brentz, 1499−1570).
Dessa band har tillhört Johannes Oxenius, vars namn står på första bandets ti
telblad (Johannes Oxenius me possidet) och som förmodligen är densamme som
omnämnes i Helsingfors universitets (intill 1827 Åbo akademi) matrikel: Ox
enius, Johannes Bartholdi, Nylandus Karislojoensis (d. 1720); senare, år 1876,
har J.A.G. Hymander påtecknat sitt namn på andra bandets främre blad. Num
mer 229 är en populär latinsk handbok författad av Andreas Prückner (f. 1610).
Boken innehåller ett tusen kvistiga frågor och svar om teologi. Första utgåvan
hade utkommit 1660; den här är från 1679. Ägarpåteckningen är av Gustav
Snabb (1668−1711), som enligt Helsingfors universitets matrikel hade idkat stu
dier både vid Åbo akademi och Uppsala universitet. Han var prästvigd 1694 i
Vasa, varefter han var verksam i Gamlakarleby och Nykarleby. På främre om
slaget står det ”Hymander”. Nummer 230 är Enchiridion, handbok i den kristna
läran och etiken, som var författad av Martinus Chemnitius (Martin Chemnitz;

1522−1586). Den kom ut i svensk översättning i Stockholm 1622. Dess ägare har
varit J.[ohann] Barck, Joh.[annes] Hymander och J.A.G. Hymander. Enligt Hel
singfors universitets matrikel har en person med namn Johan Barck studerat i
Åbo 1662/3 och dött i Vittis 1690. Nummer 231 är en kommentar av Höga visan,
tryckt i Stockholm 1686. Författaren var då biskop i Skara, senare Sveriges ärke
biskop Haquin Spegel (1645−1714) och titeln lyder: ”Himmelsk Brud-Kammar
Eller Andeligt Sam-Taal Emellan Iesum Christum och hans kära Försambling”.
Enligt ägarpåteckningen Johannes Wallenius est verus et legitimus possessor hujus
libri. qui hunc librum abscondit mors illum subsequitur. Anno 1763. 6 Januarii ( Jo
hannes Wallenius är den rätta och lagliga ägaren av denna bok. Den som snyter
denna bok skall dö. Den 6 januari 1763.) Bland de personer med namn Johan
Wallenius, som omnämns i Helsingfors universitets matrikel, kunde den här
vara den som levde ungefär åren 1736−1809, för han skulle ha varit 27 år gammal
när han skrev den pojkaktiga ägarpåteckningen.
Man kunde fortsätta listan, men jag avslutar här och hoppas att någon
ger sig in i arbetet och utreder historiska frågor kring Aholansaari-samlingen.
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vuodelta 1805, jonka on omistanut P.F. Brofeldt. Numero 222 on Johann Arndtin
(1555−1621) vuonna 1874 Tukholmassa painettu ruotsinkielinen rukouskirja. Sitä
ei juuri näytä luetun eikä siinä ole merkintöjä. Numero 223 on kouluissa käytetty
saksalaisen Christian Gottlieb Daniel Steinin (1771−1830) maantiedon oppikirja,
joka ilmestyi vuonna 1820 ruotsiksi varustettuna erityisellä Skandinaviaa käsitte
levällä artikkelilla sekä hakemistolla. Etulehden alalaidasta on leikattu pala pois,
jäljelle on jäänyt osa nimestä: ”Fredric – –”. Nimiösivulle on ruskealla musteella
merkitty: ”P.J.F. Brofeldt”. Numero 224 on ahkerasti luettu ja käytetty virsikirja,
jonka nimiölehti puuttuu. Etukannen kääntöpuolella lukee ruskealla musteella:
”Anna Gustawa Brofeldt”. Kirjoitus jatkuu epäselvänä, mutta vuosiluku taitaa olla

1834. Takalehden kääntöpuolella on epäselvää tekstiä, jotain tämän tapaista kuin:
”Paval Johannes Wemanus − Lamber[g] eli Kirvilän Kylästä”. Numero 225 on
Christoph Christian Sturmin (1740−1786) rukous- ja hartauskirjanen, joka on
alun perin vuodelta 1778, mutta jonka yhdestoista painos on painettu Tukhol
massa 1826. Omistaja on ollut H.G.T. tai H.G.F. Brofeldt vuonna 1838.
Numero 226 on tämän käsillä olevan julkaisun aiheena oleva käsinkirjoi
tettu kirja. Numerot 227−228 käsittävät saksalaisen luterilaisen teologin Johan
nes Brentiuksen ( Johann Brenz/Brentz, 1499−1570) kaksiosaisen latinankieli
sen postillan eli saarnakokoelman, joka on painettu Frankfurtissa 1551. Ne ovat
kuuluneet Johannes Oxeniukselle, jonka nimi on ensimmäisen osan nimiösivulla
(Johannes Oxenius me possidet) ja joka on luultavasti sama henkilö kuin Helsingin
yliopiston (aiemmin Turun akatemia) matrikkelin mainitsema Oxenius, Johan
nes Bartholdi, Nylandus Karislojoensis (k. 1720); myöhemmin, vuonna 1876, on
J.A.G. Hymander kirjoittanut nimensä toisen osan etulehdelle. Numero 229 on
Andreas Prücknerin (s. 1610) kirjoittama suosittu latinankielinen käsikirja, joka
sisältää tuhat kiperää kysymystä teologiasta vastauksineen. Ensimmäinen pai
nos oli ilmestynyt 1660; tämä on vuodelta 1679. Omistajaksi on merkitty Gustav
Snabb (1668−1711), joka Helsingin yliopiston matrikkelin mukaan oli opiskellut
sekä Turun akatemiassa että Uppsalan yliopistossa. Hänet vihittiin papiksi 1694
Vaasassa, jonka jälkeen hän vaikutti Kokkolassa ja Uudessakaarlepyyssä. Kirjan
etukanteen on kirjoitettu ”Hymander”. Numero 230 on Martinus Chemnitiuksen
(Martin Chemnitz; 1522−1586) ruotsiksi käännetty ja vuonna 1622 Tukholmassa
ilmestynyt Enchiridion, kristinopin ja kristillisen moraalin käsikirja. Sen omistajia
ovat olleet J.[ohann] Barck, Joh.[annes] Hymander ja J.A.G. Hymander. Helsin
gin yliopiston matrikkelin mukaan Johann Barck -niminen henkilö on opiskellut
Turussa 1662/63 ja kuollut Huittisissa 1690. Numero 231 on Tukholmassa vuonna
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1. 4 Om dateringen av manuskriptsammanställningen
och dess verk
Manuskriptsammanställningens verk 1, 2, och 5 har ursprungligen tillkommit
under åren 1560, 1562 och 1564. Den lilla boken som är vårt tema, manuskript
sammanställningen själva, är emellertid en kopia som gjorts senare. I Laurentius
Olais katekes, på blad 31v, rad 18, sägs att Jesus var född 1 580 år sedan. Vidare
på blad 47v vid raderna 10−11 i marginalen, står årtalet 1580. Det anknyter till
dåtida världens ålder som omnämns i texten och som enligt påteckningen i mar
ginalen då var 5 542 år. Av detta kan man dra slutsatsen, att kopian skrivits år

1580, dvs. 20 år efter originalet. Eftersom handstilen förblir tämligen oförändrad
genom hela bandet, är det sannolikt att även de andra kopiorna i samlingen skri
vits då eller runt den tiden.
Verken nummer tre och fyra är odaterade. Deras placering mellan ver
ken som härstammar från åren 1562 och 1564, låter förstå att de ursprungligen
författats kring dessa år. Det är nog möjligt i fråga om arbetet som handlar om
bikt och nattvard, men det fjärde, dvs. smädedikten, måste ha tillkommit senare.
I den omnämns nämligen två katolska präster, ”Herbestus” och ”Possevinus”,
som var verksamma i Sverige först under Johan III:s regeringstid som började

1568. Johannes Herbst var en polsk präst som visserligen verkade som Kata
rina Jagellonicas hovpredikant och biktfader redan när det dåvarande hertigpa
ret satt fängslat (1563−1567), men hans offentliga framträdande började först
efter det. Han flyttade från Sverige mot slutet av 1570-talet. Antonio Possevino
(1533/4−1611) var en italiensk jesuit och ordensgeneral sedan 1572. Påven Gre
gorius XIII sände Possevino 1577 som nuntie till Sverige till Johan III för att
förstärka honom i den katolska tron. År 1578 besökte Possevino Rom, men flyt
tade från Sverige egentligen först 1580, samma år som manuskriptens kopist har
gjort sin anmärkning i marginalen.
Således utgör åren 1560−1580 den kontext enligt vilken saker som ned
skrevs i manuskripten bör betraktas. Det är på sin plats att som bakgrund fram
föra några ord om tidpunkterna för manuskriptens tillkomst och också lite om
äldre tiders kyrkopolitiska förhållanden.
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1686 painettu silloisen Skaran piispan, myöhemmin Ruotsin arkkipiispan Ha
quin Spegelin (1645−1714) ruotsinkielinen Laulujen laulun selitysteos, jonka nimi
voidaan suomentaa ”Taivaallinen morsiuskamari, eli hengellinen keskustelu Jee
suksen Kristuksen ja hänen rakkaan seurakuntansa välillä”. Omistajamerkinnän
mukaan Johannes Wallenius est verus et legitimus possessor hujus libri. qui hunc librum
abscondit mors illum subsequitur. Anno 1763. 6 Januarii ( Johannes Wallenius on tä
män kirjan oikea ja laillinen omistaja. Se, joka tämän kirjan kähveltää, on kuole
man oma. 6. tammikuuta 1763.) Helsingin yliopiston matrikkelin mainitsemista
Johan Walleniuksista tämä voisi olla vuosina (n.) 1736−1809 elänyt, sillä hän olisi
ollut 27-vuotias kirjoittaessaan poikamaisen omistajamerkinnän. Luetteloa voisi
jatkaa, mutta päätän tähän toivoen, että joku tarttuu toimeen ja selvittää Aholan
saaren kokoelmaan liittyviä historiallisia kysymyksiä.

1.4 Kokoomakäsikirjoituksen ja sen teosten ajoituksesta
Kokoomakäsikirjoituksen teokset 1, 2 ja 5 ovat syntyneet alun perin 1560, 1562 ja

1564. Aiheenamme oleva kirjanen, kokoomakäsikirjoitus itsessään, on kuitenkin
kopio, joka on tehty myöhemmin. Laurentius Olain katekismuksessa sanotaan
folion 31v rivillä 18, että Jeesus syntyi 1 580 vuotta sitten. Myös katekismuksen
folion 47v rivien 10−11 kohdalla on marginaalissa vuosiluku 1580. Se liittyy teks
tissä mainittuun tuolloiseen maailman ikään, joka marginaalihuomautuksen
mukaan oli 5 542 vuotta vuonna 1580. Tästä voi päätellä, että kopio tekstistä on
tehty vuonna 1580 eli 20 vuotta alkuperäisen jälkeen. Koska käsiala pysyy melko
samana läpi koko niteen, muutkin niteeseen kootut kopiot on luultavasti tehty
tuolloin tai lähiaikoina.
Teokset numero kolme ja neljä ovat päiväämättömiä. Niiden sijoittami
nen vuosilta 1562 ja 1564 peräisin olevien teosten väliin antaisi ymmärtää, että ne
ovat alun perin syntyneet mainittujen vuosien tienoilla. Tämä onkin mahdollista
teoksen kolme eli rippiä ja ehtoollista käsittelevän kirjoituksen kohdalla, mut
ta neljännen eli pilkkarunon on täytynyt syntyä myöhemmin. Siinä nimittäin
mainitaan nimeltä kaksi katolista pappia, ”Herbestus” ja ”Possevinus”, ja he vai
kuttivat Ruotsissa vasta Juhana III:n hallituskaudella, joka alkoi 1568. Johannes
Herbst oli puolalainen pappi, joka kyllä toimi Juhanan puolison, Katarina Jagel
lonican hovisaarnaajana ja rippi-isänä jo silloisen herttuaparin vankeusaikana
(1563−1567), mutta hänen julkinen esiintymisensä alkoi vasta tuon ajan jälkeen.
Hän poistui Ruotsista 1570-luvun lopulla. Antonio Possevino (1533/4−1611) oli
italialainen jesuiitta ja sääntökuntansa kenraali vuodesta 1572. Paavi Gregorius
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1.5 Reformationen i Sverige: Gustav Vasas regeringstid
1500-talets Sverige genomlevde en brytningstid av politiska och religiösa om
störtningar. Landet blev fritt från det danska herraväldet genom den rebelliska
rörelsen ledd av Gustav Vasa (1496−1560) och han valdes till riksföreståndare

1521 och till kung 1523. Det anses vara hans förtjänst att förutsättningarna för
Sverige som en suverän stat skapades. Ett av hans politiska mål var att minska
den katolska kyrkans makt till förmån för staten. Därtill måste man försöka rät
ta till ekonomin, för han hade svårligen skuldsatt sig hos Lübeck när han hade
skaffat pengar för upproret. Förhållandet till den katolska kyrkan bröts redan

1524 efter att Gustav Vasa slutade betala kyrkans årliga avgifter. Med stöd av
Västerås riksdags beslut 1527 fick kungen rätt att konfiskera en stor del av kyr
kans egendom och biskoparna förlorade sina platser i riksrådet. Vid riksdagen
fastställdes också att Guds ord skulle ”renliga predigas”.
I motsats till många populära framställningar blev inte Sverige ett offi
ciellt lutherskt land genom dessa beslut. Det skedde egentligen först vid Uppsala
möte 1593, när Sveriges kyrka blev en luthersk bekännelsekyrka genom att anta
den augsburgska bekännelsen till sin doktrinära grund. Andrén (1999) skiljer
den svenska reformationskyrkan som bildades under Gustav Vasas tid från den
lutherska bekännelsekyrkan efter Uppsala möte. Såsom Arffman (2002) har
konstaterat är skillnaden motiverad för reformationskyrkan var mångformigare
och öppnare. Svenska kyrkan blev luthersk gradvis och långsammare än man
allmänt föreställer sig.
Ännu mindre blev hela prästerskapet eller hela folket lutherskt genom
beslut av Västerås riksdag eller ens genom Uppsala mötes beslut. Därför måste
man komma ihåg att den tidsperiod som manuskripten i fråga härstammar
från var en övergångsperiod som först småningom utmynnade i tillkomsten av
en luthersk statskyrka och ett lutherskt samhälle. Många inslag och traditioner
från den katolska tiden var ännu i kraft. När jag använder begreppet ”över
gångsperiod” påminner jag på samma gång om att begreppet på sätt och vis är
efterklokt. Den tidens människor visste ju inte vari den kyrkohistoriska och
samhälleliga utvecklingen skulle utmynna. Linköpings katolske biskop Hans
Brask (1464−1538), som ansågs vara den strängaste motståndaren till Gustav
Vasas reformer, ansåg dock att det var tillrådligast att fly från Sverige till Polen
kort efter Västerås riksdag.
Direkt 1524 utnämnde Gustav Vasa Olaus Petri (1493−1552), en hu
manist, präst och reformator som hade studerat i Wittenberg, till sekreterare
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XIII lähetti 1577 Possevinon nuntiuksenaan Ruotsiin Juhana III:n luo vahvis
tamaan tätä katolisessa uskossa. Vuonna 1578 Possevino kävi välillä Roomassa,
mutta poistui Ruotsista varsinaisesti vasta 1580, samana vuonna, jona käsikirjoi
tusten kopion tekijä on tehnyt marginaalihuomautuksensa.
Näin ollen vuodet 1560−1580 muodostavat kontekstin, jossa käsikirjoi
tuksiin kirjattuja asioita on tarkasteltava. On paikallaan esittää muutama sana
käsikirjoitusten syntyaikojen ja vähän varhaisempienkin aikojen kirkkopoliitti
sista asioista taustaksi.

1.5 Ruotsin reformaatio: Kustaa Vaasan hallituskausi
1500-luvun Ruotsi eli poliittisten ja uskonnollisten kumousten murrosaikaa. Maa
vapautui Tanskan herruudesta Kustaa Vaasan (1496−1560) johtaman kapinaliik
keen avulla, ja hänet valittiin Ruotsin valtionhoitajaksi 1521 ja kuninkaaksi 1523.
Kustaa Vaasan ansiona pidetään edellytysten luomista suvereenin Ruotsin valtion
syntymiselle. Hänen poliittisiin tavoitteisiinsa kuului katolisen kirkon poliittisen
vallan heikentäminen valtion eduksi. Lisäksi oli pyrittävä korjaamaan taloutta, sillä
hän oli pahasti velkaantunut Lyypekille hankkiessaan varoja kapinaa varten. Välit
katoliseen kirkkoon katkesivat jo 1524 Kustaa Vaasan lakattua maksamasta kirkol
le kuuluneita vuotuisia maksuja. Västeråsin valtiopäivien päätöksellä 1527 kunin
gas sai oikeuden konfiskoida suuren osan kirkon omaisuutta ja piispat menettivät
paikkansa valtakunnanneuvostossa. Valtiopäivillä myös päätettiin, että Jumalan
sanaa oli ”puhtaasti saarnattava” (renliga predikas).
Toisin kuin populaareissa esityksissä usein näkee, ei Ruotsista tullut
virallisesti luterilaista maata näillä päätöksillä. Tämä tapahtui oikeastaan vasta
vuoden 1593 Uppsalan kokouksessa, jolloin Ruotsin kirkosta tuli luterilainen
tunnustuskirkko sen omaksuttua Augsburgin tunnustuksen opilliseksi perus
takseen. Andrén (1999) erottaa Kustaa Vaasan aikana muodostuneen Ruotsin
reformaatiokirkon Uppsalan kokouksen jälkeisestä luterilaisesta tunnustus
kirkosta. Kuten Arffman (2002) on todennut, jako on perusteltu, koska refor
maatiokirkko oli monikasvoisempi ja avoimempi. Ruotsin kirkko luterilaistui
asteittain ja hitaammin kuin yleisesti ajatellaan.
Vielä vähemmän muuttui koko papisto tai koko kansa luterilaiseksi Väs
teråsin valtiopäivien päätöksillä tai vielä Uppsalan kokouksenkaan päätöksillä.
Siksi on muistettava, että se ajanjakso, jolta nyt tarkasteltavat käsikirjoitukset ovat
peräisin, oli ylimenokautta, joka johti vasta vähitellen luterilaisen valtionkirkon
syntymiseen ja luterilaiseen yhteiskuntaan. Monet katolisen ajan piirteet ja perin
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av Stockholms magistrat samt tillsatte honom som predikant vid Stockholms
Storkyrka för att få tillfälle att sprida reformationens läror. Olaus Petris pre
dikningar var så kraftfulla att tankarna också spreds till Linköpingsområdet.
Stockholm och Linköping var de första städerna där de nya lärorna mottogs,
dock försiktigt i början. En annan central person i detta arbete var den äldre
samtida Laurentius Andreae (ca 1470/80−1552) som konverterade till luthera
nismen förmodligen tack vare Olaus Petris inverkan.
Laurentius Andreaes och Olaus Petris öden beskriver väl Gustav Vasas
grepp om den svenska kyrkan. Fastän Laurentius Andreae endast hade vigts till
diakon, inte till präst, utnämndes han 1520 till Strängnäs ärkediakon, dvs. bi
skopsvikarie. År 1523 utropade han högtidligt Gustav Vasa till kung i Strängnäs
domkyrka. Snart utnämndes han också till ärkediakon i Uppsala och till riksrå
det. Olaus Petri och Laurentius Andreae arbetade en tid med viktiga ärenden
som kungens kansler och nära rådgivare. Bland annat översatte de bibeln till
svenska tillsammans med Olaus Petris yngre bror Laurentius Petri (1499−1573).
Denna så kallade Gustav Vasas bibel trycktes 1541. Laurentius Andreae och
Olaus Petri förespråkade emellertid försiktigare reformer och större självstän
dighet för kyrkan än kungen, och småningom hamnade de i onåd hos honom.
Vid riksdagen i Örebro 1539−1540 åtalades de för landsförräderi och dömdes
till döden. Dödsdomarna återkallades emellertid med anledning av Stockholms
borgares begäran och förvandlades till dryga böter som staden betalade. Efter
detta drog sig de båda dömda tillbaka från det politiska livet, om än Olaus Petri
kritiserade kungen i sina predikningar fram till sin död.
Behandlingen av de dömda berodde säkerligen åtminstone delvis på att
Gustav Vasas åtgärder hade väckt brett motstånd och rebelliska rörelser bland
bönderna och adel, och kungen ville använda dem som varnande exempel. Den
sista och allvarligaste folkresningen började emellertid efter detta i södra Sverige
år 1542. Enligt upprorsledaren, den småländske Nils Dacke, var orsakerna ökade
skatter och förtryck utövat av fogdar samt konfiskering av kyrkans egendom.
Folket klagade över att mässorna blivit alltför kärva och önskade tillbaka den ka
tolska mässan. Gustav Vasas härar besegrade emellertid rebellerna och dödade
Dacke följande år.
Olaus yngre bror Laurentius Petri blev Sveriges förste lutherske är
kebiskop, en befattning som han sedan innehade inte mindre än fyrtio två år.
Gustav Vasa själv utnämnde honom till ärkebiskop vid Uppsala möte 1531, vil
ket innebar en ännu större brytning med Rom. Han var vigd av Petrus Magni,
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teet olivat vielä voimassa. Käyttäessäni käsitettä ”ylimenokausi” muistutan samal
la, että käsite on tavallaan jälkiviisas. Eiväthän tuon ajan ihmiset tienneet, mihin
kirkkohistoriallinen ja yhteiskunnallinen uskonnollinen kehitys tuli myöhemmin
johtamaan. Kustaa Vaasan uudistusten ankarimpana vastustajana pidetty Linkö
pingin katolinen piispa Hans Brask (1464−1538) kuitenkin katsoi viisaimmaksi
paeta Ruotsista Puolaan pian Västeråsin valtiopäivien jälkeen.
Kustaa Vaasa nimitti heti 1524 Olaus Petrin (1493−1552), Wittenber
gissä opiskelleen humanistin, papin ja reformaattorin Tukholman maistraatin
sihteeriksi sekä antoi tälle saarnaviran Tukholman Suurkirkossa ja näin tilaisuu
den levittää reformaation oppeja. Olaus Petrin saarnat olivat niin voimallisia, että
ajatukset levisivät myös Linköpingin alueelle. Tukholma ja Linköping olivatkin
ne kaupungit, joissa uudet opit otettiin ensin vastaan, tosin varovasti. Toinen
keskeinen henkilö tässä työssä oli vanhempi aikalainen Laurentius Andreae (n.

1470/80−1552), joka luultavasti juuri Olaus Petrin ansiosta kääntyi luterilaiseksi.
Laurentius Andreaen ja Olaus Petrin kohtalot kuvaavat hyvin Kus
taa Vaasan otetta Ruotsin kirkosta. Vaikka Laurentius Andreae oli vihitty vain
diakoniksi, ei papiksi, hänet nimitettiin 1520 Strängnäsin arkkidiakoniksi, eli
piispan sijaiseksi. Vuonna 1523 hän julisti Strängnäsin tuomiokirkossa Kustaa
Vaasan juhlallisesti kuninkaaksi. Pian hänet nimitettiin myös Uppsalan arkki
diakoniksi ja valtakunnanneuvoston jäseneksi. Olaus Petri ja Laurentius An
dreae toimivat aikansa tärkeissä tehtävissä kuninkaan kanslereina ja läheisinä
neuvonantajina. He muun muassa käänsivät yhdessä Olaus Petrin nuoremman
veljen Laurentius Petrin (1499−1573) kanssa raamatun ruotsiksi. Tämä niin
sanottu Kustaa Vaasan raamattu painettiin 1541. Laurentius Andreae ja Olaus
Petri olivat kuitenkin varovampien uudistusten ja kirkon suuremman itsenäi
syyden kannalla kuin kuningas, ja he joutuivat vähitellen epäsuosioon. Örebron
valtiopäivillä 1539−1540 heitä syytettiin maanpetoksesta ja heidät tuomittiin
kuolemaan. Kuolemantuomiot kuitenkin peruutettiin Tukholman porvareiden
anomuksesta ja muutettiin raskaiksi sakoiksi, jotka kaupunki maksoi. Tämän
jälkeen molemmat tuomitut vetäytyivät poliittisesta elämästä, joskin Olaus Petri
kritikoi kuningasta saarnoissaan kuolemaansa asti.
Tuomittujen kohtelu johtui varmasti osaltaan siitä, että Kustaa Vaa
san toimet olivat herättäneet laajaa vastustusta ja kapinaliikkeitä talonpoikien
ja aateliston piirissä, ja kuningas halusi käyttää heitä varoittavina esimerkkei
nä. Viimeinen ja vakavin kansannousu alkoi kuitenkin vasta tämän jälkeen 1542
Etelä-Ruotsissa. Kapinan johtajan, smoolantilaisen Nils Dacken mukaan syynä
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biskop i Västerås, som en gång i tiden hade fått sin utnämning av påven. Således
kunde man anse den apostoliska successionen bevarad, vilket ansågs vara viktigt.
Åren 1538−1543 kallas för den tyska perioden i Gustav Vasas förvalt
ning. Några av de mest betydande av de tyska tjänstemännen var kanslern Con
rad von Pyhy, en jurist som hade tjänat den habsburgska kejsarätten, och super
intendent Georg Norman som blev kyrkans ledare och lärare för kronprins Erik.
Norman utarbetade 1540 ett förslag till svenska kyrkans första protestantiska
kyrkoordning i vilken kungen hade den högsta makten. År 1543 hamnade von
Pyhy i onåd hos kungen och han spärrades in i Västerås slott, där han dog 1553.
Samma år dog också Norman.
Sedan Olaus Petri, Laurentius Andreae och Georg Norman hade av
lidit blev Laurentius Petri den mest centrala reformatorn i Sverige. Han kunde
försvara kyrkans relativa autonomi mot Gustav Vasas strävanden till att ta över
makten och samtidigt producera viktiga kyrkliga texter. Hans stora prestation
var kyrkoordningen som godkändes vid Uppsala mötet 1571.

1.6 Gustav Vasas söner
Vid Västerås riksdag 1544 hade Sverige gjorts till ett arvrike, och när Gustav
Vasa dog 1560 bestegs tronen av hans äldste son Erik XIV (1533−1577). Gus
tav Vasas söner förde den europeiska renässansen till Sverige. Tidsperioden var
kulturellt rik, men den präglades av dynastiska och religiösa konflikter. Gustav
Vasa hade i sitt testamente utnämnt sina yngre söner från sitt andra äktenskap,
dvs. Johan (1537−1592), Magnus (1542−1595) och Karl (1550−1611), till herti
gar och fastställt delar av riket till dem som hertigdömen, över vilkas ärenden
de hade stor makt. Johan fick (Sydvästra) Finland, Magnus Östergötland, Karl
Södermanland, Närke och Värmland. Ett av de första ärenden som Erik XIV
gav sig på var att tvinga halvbröderna att 1561 i Arboga underteckna ett kontrakt
med vilken han avhände deras makt.
Målet för Erik XIV var att kontrollera den ryska handeln genom de
baltiska hamnarna. Hertig Johan gifte sig med dottern till Polens kung, Katarina
Jagellonica år 1562 och skaffade ett antal slott i Livland vars områden gränsade
till Eriks därvarande landområde. Paret slog sig emellertid ned i Åbo. Erik ogil
lade äktenskapet och såg sin broder som ett hinder för sina planer på att kon
trollera handeln mellan öst och väst. Därför gav han sig iväg för att belägra Åbo
slott, vilket också snart gav upp. Johan och Katarina fängslades och fördes till
Gripsholm slott, där de var tvungna att stanna till 1567 och deras son Sigismund
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olivat lisääntyneet verot ja voutien harjoittama sorto sekä kirkon omaisuuden ta
kavarikointi. Kansa valitti messujen muuttuneen liian karuiksi ja olisi halunnut
katolisen messun takaisin. Kustaa Vaasan joukot löivät kuitenkin kapinalliset ja
surmasivat Dacken seuraavana vuonna.
Olauksen nuoremmasta veljestä Laurentius Petristä tuli Ruotsin en
simmäinen luterilainen arkkipiispa, jona hän sitten toimi kokonaista neljäkym
mentä kaksi vuotta. Kustaa Vaasa nimitti hänet itse arkkipiispaksi Uppsalan
kokouksessa 1531, mikä merkitsi entistä suurempaa välirikkoa Rooman kanssa.
Hänet vihki virkaansa Petrus Magni, Västeråsin piispa, joka oli aikanaan viimei
senä ruotsalaisena piispana saanut nimityksensä paavilta. Näin voitiin katsoa,
että apostolinen suksessio kuitenkin säilyi, mitä pidettiin tärkeänä.
Vuosia 1538−1543 kutsutaan Kustaa Vaasan hallinnon saksalaiseksi
kaudeksi. Saksalaisista virkamiehistä huomattavimpia olivat kansleri Conrad
von Pyhy, lainoppinut, joka oli palvellut Habsburgien keisarisukua, sekä supe
rintendentti Georg Norman, josta tuli kirkon johtaja ja kruununprinssi Eerikin
opettaja. Hän laati 1540 Ruotsin kirkolle luonnoksen sen ensimmäiseksi protes
tanttiseksi kirkkojärjestykseksi, jossa kuninkaalla oli ylin valta. Vuonna 1543 von
Pyhy joutui kuninkaan epäsuosioon ja hänet teljettiin Västeråsin linnaan, jossa
hän kuoli 1553. Samana vuonna kuoli myös Norman.
Olaus Petrin, Laurentius Andreaen ja Georg Normanin kuoltua Lau
rentius Petristä tuli Ruotsin keskeisin reformaattori. Hän pystyi puolustamaan
kirkon suhteellista autonomiaa Kustaa Vaasan ylivaltapyrkimyksiä vastaan ja
samalla tuottamaan tärkeitä kirkollisia tekstejä. Hänen suuri saavutuksensa oli
Uppsalan vuoden 1571 kokouksessa hyväksytty kirkkojärjestys.

1.6 Kustaa Vaasan pojat
Västeråsin valtiopäivillä 1544 Ruotsista oli tehty perintövaltakunta, perinnöl
linen monarkia ja kun Kustaa Vaasa kuoli 1560, valtaistuimelle nousi hänen
vanhin poikansa Eerik XIV (1533−1577). Kustaa Vaasan pojat toivat euroop
palaisen renessanssin Ruotsiin. Aikakausi oli kulttuurisesti rikas, mutta sitä lei
masivat dynastiset ja uskonnolliset konfliktit. Kustaa Vaasa oli testamentissaan
nimittänyt toisesta avioliitostaan peräisin olevat nuoremmat poikansa Juhanan
(1537−1592), Magnuksen (1542−1595) ja Kaarlen (1550−1611) herttuoiksi ja
määrännyt heille osat valtakuntaa herttuakunniksi, joiden asioihin heillä oli suu
ri valta. Juhanalle tuli (Lounais-)Suomi, Magnus sai Itä-Göötanmaan ja Kaarle
Södermanlandin, Närken ja Värmlannin. Yksi ensimmäisistä asioista, joihin
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(1566−1632) föddes där. Erik XIV blev mentalt sjuk 1567, riksrådet övertog mak
ten och Johan och Katarina befriades.
Samma år ingick Erik XIV i hemlighet morganatiskt äktenskap med
Karin Månsdotter, vars far var soldat och stadens knekt, vilket naturligt innebar
en mycket låg härkomst för en kungs gemål. När Erik ingick officiellt äktenskap
med henne och krönte henne till drottning sommaren 1568, inledde hans halv
bröder hertigarna Johan och Karl en revolt. Eriks anhängare stod inte länge vid
hans sida och han var tvungen att sträcka vapen redan i september. Erik störta
des och spärrades in med sin familj i Gripsholm slott. Dagen efter fängslandet
besteg Johan tronen med stöd av högadeln och blev kung Johan III. Efter detta
satt Erik fängslad i olika slott i Sverige och Finland tills han dog år 1577 efter en
kort sjukdom, förmodligen förgiftad.
Förhållandet mellan Johan III och hans yngre bror hertig Karl försäm
rades kort efter den gemensamma kuppen. Johan var katolskt sinnad − hans
maka var ju också katolik. Även deras son Sigismund var uppfostrad till katolik.
Sigismund skulle ärva både Sveriges och Polens kronor. Hertig Karl å sin sida
var en hängiven protestant, nästan kalvinist, och han hade nära relationer med
det reformerta Tyskland: i framtiden skulle han gifta sig två gånger med dot
terdottern till Filip den Ädelmodige av Hessen (1504−1567), först med Maria
av Pfalz (1561−1589) och några år efter hennes död med Christina av HolsteinGottorp (1573−1625).
Johans regeringsperiod sträckte sig från 1568 till hans död 1592. Ovan
har redan namnen på två jesuiter som var verksamma i Sverige under hans tid
omnämnts, Herbst och Possevino. Åtminstone i början strävade Johan efter att
främja fred mellan religionssamfunden, men samtidigt ville han förstärka katoli
cismens ställning i Sverige. År 1576 grundade han i Stockholm Kungliga högsko
lan (Collegium regium) och tillsatte i dess ledning jesuitpatern Laurentius Nico
lai Norvegus eller Kloster-Lasse som motståndarna kallade honom. Läroverket
skulle sprida katolsk tro och lärdom i Sverige. Samma år publicerades en ny
liturgi för den svenska kyrkan som planerats av Johan: Liturgia suecanae ecclesiae,

1576. Bland annat dessa åtgärder väckte häftigt motstånd på hertig Karls och
hans anhängares sida, och likaså på de lutherska prästernas sida.
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Eerik XIV ryhtyi, oli pakottaa velipuolet allekirjoittamaan Arbogassa 1561 sopi
mus, jolla heidät riisuttiin vallasta.
Eerik XIV:n tavoitteena oli Venäjän kaupan hallinta Baltian satamien
välityksellä. Juhana-herttua meni naimisiin Puolan kuninkaan tyttären, Katarina
Jagellonican kanssa 1562 ja hankki Liivinmaalta joukon linnoja, joiden alueet ra
joittuivat Eerikin siellä oleviin maihin. Pari asettui kuitenkin asumaan Turkuun.
Eerik ei hyväksynyt avioliittoa ja näki veljensä esteenä suunnitelmilleen hallita
idän ja lännen välistä kauppaa. Siksi hän lähti piirittämään Turun linnaa, joka
pian antautuikin. Juhana ja Katarina vangittiin ja vietiin Gripsholmin linnaan,
jossa he joutuivat olemaan vuoteen 1567 asti ja jossa heidän poikansa Sigismund
(1566−1632) syntyi. Eerik XIV sairastui henkisesti 1567, valtakunnan neuvosto
otti vallan ja Juhana ja Katarina vapautettiin.
Samana vuonna Eerik XIV solmi salaa morganaattisen avioliiton Kaa
rina Maununtyttären kanssa, jonka isä oli sotamies ja kaupungin nihti, mikä mer
kitsi luonnollisestikin hyvin alhaista syntyperää kuninkaan puolisolle. Kun Eerik
solmi virallisen avioliiton hänen kanssaan ja kruunasi Kaarinan kuningattareksi
vuoden 1568 kesällä, hänen velipuolensa Juhana- ja Kaarle-herttuat ryhtyivät ka
pinaan. Eerikin kannattajat eivät pysyneet kauaa hänen rinnallaan ja hänen täy
tyi antautua jo syyskuussa. Eerik syöstiin vallasta ja teljettiin perheineen Grips
holmin linnaan. Vangitsemista seuraavana päivänä Juhana nousi valtaistuimelle
ylhäisaatelin tuella ja hänestä tuli kuningas Juhana III. Tämän jälkeen Eerikiä
pidettiin eri vankiloissa Ruotsissa ja Suomessa kunnes hän vuonna 1577 kuoli
lyhyen sairauden jälkeen, luultavasti myrkytettynä.
Juhana III:n ja hänen nuoremman veljensä Kaarle-herttuan välit huo
nonivat nopeasti yhteisen vallankaappauksen jälkeen. Juhana oli katolilaismieli
nen − olihan hänen vaimonsakin katolilainen. Myös pariskunnan poika Sigis
mund kasvatettiin katolilaiseksi. Sigismund oli perivä sekä Ruotsin että Puolan
kruunut. Kaarle-herttua puolestaan oli kiihkeä protestantti, melkeinpä kalvi
nilainen, ja hänellä oli läheisiä suhteita reformoituun Saksaan: tulevaisuudes
sa hän oli menevä kaksi kertaa naimisiin Hessenin maakreivi Filip Jalomielisen
(1504–1567) tyttärentyttären kanssa, ensin Maria Pfalzilaisen (1561−1589), ja
muutaman vuoden tämän kuoleman jälkeen Christina Holstein-Gottorpilaisen
(1573−1625) kanssa.
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1.7 Inslag i manuskriptsammanställningen
Dessa dynastiska och religionspolitiska konflikter, förändringar och utvecklings
linjer präglade det samhälle i vilket vår manuskriptsammanställning tillkom.
Samlingen belyser och konkretiserar tänkesätt och sedvanor under en märkvär
dig religionshistorisk övergångsperiod. I den syns å ena sidan drag från den ka
tolska medeltiden såsom formen i Laurentius Olai Gestritius katekes, en dialog
mellan en lärare och en elev. Under medeltiden var det vanligt att framställa
populära läro- och handböcker, också andra än andliga, i form av dialoger mellan
en lärare och en elev. Även katekesens tal om dödssynder liksom hänvisningarna
från 1562 års synod till att församlingspräster och folk var ovilliga på många plat
ser att ge upp den katolska traditionen uttrycker medeltida kontinuum. Å andra
sidan förebådar några ställen i katekesen 1600-tals ortodoxi med sina hänvis
ningar till de tio bud som tolkats i enlighet med lagens anda och Mose lags prio
ritet. Den grova smädedikten om en katolsk präst belyser väl hurudan arsenal
man använde för att häda motståndaren, och detta andliga alster är inte alls av
det värsta slaget av sin tid. Närmare förklaringar och anmärkningar ges i löpande
kommentarer som börjar med s. 348.

1.8 Om transkriberingens ortografi
När de verk som hör till vår lilla handskrivna bok var författade, hade orto
grafin ännu inte blivit befäst. Samma ord skrevs på olika sätt, fastän de skulle
ha varit mycket nära varandra i texten. Jag har försökt följa den ursprungliga
skrivningen. En svårighet har varit att välja mellan versaler och gemener i bör
jan av orden. På den tiden kunde man välja mellan både olika former av stora
och små bokstäver och deras övergångsformer. I dessa texter är besvärliga bok
stäver i detta avseende särskilt F/f, G/g, H/h och J/j.
Bokstaven F/f: Ett separat stort F förekommer inte i dessa texter. Det finns
två former av bokstaven f. Båda används som liten bokstav, och den andra av dem
även initialt − efter punkt i början av meningen. Det har ofta varit svårt att bestämma
om man skulle skriva ordet ”fadher” i termen Gud Fader med stor eller liten bokstav,
i synnerhet när ordet ”gudh” skrivits med litet g. I dessa fall har jag jämfört bokstaven
f i fråga med andra f-bokstäver på samma sida och bestämt mig på denna grund.
Bokstaven G/g: Ord ”gudh” är vanligen skrivet med litet g. Jag har teck
nat initialen till detta ord med stor bokstav alltid när skribenten lagt ner litet
mera möda på att skriva den än vanligt, dvs. när den har någonting mer än vad
ett rent litet g har.
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Juhanan hallituskausi ulottui vuodesta 1568 hänen kuolemaansa asti

1592. Edellä jo mainittiin kahden Ruotsissa hänen aikanaan vaikuttaneen jesu
iitan, Herbstin ja Possevinon nimet. Ainakin alussa Juhana pyrki edistämään
sopua uskontokuntien välillä, mutta samalla hän tahtoi vahvistaa katolisuuden
asemaa Ruotsissa. Vuonna 1576 hän perusti Tukholmaan Kuninkaallisen kor
keakoulun (Collegium regium) ja nimitti sen johtoon jesuittapater Laurentius
Nicolai Norveguksen eli Luostari-Lassen, kuten vastustajien antama pilkkanimi
kuului. Oppilaitoksen oli määrä toimia katolisen uskon ja oppineisuuden levittä
jänä Ruotsissa. Samana vuonna julkaistiin Juhanan suunnittelema uusi liturgia
Ruotsin kirkkoa varten: Liturgia suecanae ecclesiae, 1576. Muiden muassa nämä
toimet aiheuttivat kiihkeää vastarintaa Kaarle-herttuan ja hänen kannattajiensa
samoin kuin luterilaisten pappien puolelta.

1.7 Käsikirjoituskokoelman piirteitä
Kuvatut dynastiset ja uskontopoliittiset ristiriidat, muutokset ja kehityslinjat
värittivät sitä yhteiskuntaa, jossa käsikirjoituskokoelmamme syntyi. Kokoelma
valottaa ja konkretisoi merkittävän uskontohistoriallisen ylimenokauden ajatte
lumalleja ja käytäntöjä. Siinä näkyy toisaalta katoliselta keskiajalta välittyviä piir
teitä, kuten Laurentius Olai Gestritiuksen kirjoittaman katekismuksen muoto,
opettajan ja oppilaan vuoropuhelu. Keskiajalla oli tavanomaista esittää populaarit
oppi- ja opaskirjat, muutkin kuin hengelliset, juuri opettajan ja oppilaan välisinä
dialogeina. Myös katekismuksen puhe kuolemansynneistä samoin kuin vuoden

1562 synodin viittaukset siihen kuinka seurakuntapapisto ja kansa monin paikoin
olivat haluttomia luopumaan katolisesta perinteestä ilmentävät keskiaikaisia jat
kumoita. Toisaalta katekismuksen toiset osat jo enteilevät 1600-luvun puhdasop
pista ajattelua viittauksillaan lakihenkisesti tulkittuihin kymmeneen käskyyn ja
Mooseksen lain ensisijaisuuteen. Karkea pilkkaruno katolisesta papista valottaa
hyvin sitä, millaista arsenaalia vastapuolen herjaamisessa käytettiin, eikä tämä
hengentuote ole ollenkaan oman aikansa pahinta lajia. Tarkempia selityksiä ja
huomautuksia esitän juoksevassa kommentaariosassa, joka alkaa s. 349.

1.8 Litteroinnin ortografiasta
Kirjaseemme kuuluvien kirjoitusten kirjoitusaikoina ortografia ei ollut vakiintu
nut. Samat sanat kirjoitettiin eri tavoin, vaikka ne olisivat olleet hyvinkin lähellä
toisiaan tekstissä. Olen pyrkinyt noudattamaan alkuperäisiä kirjoitusasuja. Yksi
hankaluus on ollut valinta sananalkuisten isojen ja pienten kirjainten välillä.
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Bokstaven H/h: Övergångsformer mellan stora och små bokstäver har
förorsakat huvudbry särskilt i fråga om orden Han/han, Helga/helga, Herra/
herra och Herre/herre. I dessa fall har jag haft för avsikt att avgöra mellan stor
och liten bokstav genom att jämföra bokstavsformer på samma sidor med var
andra. Verb och partiklar har jag emellertid skrivit med liten initial inom satsen.
Av bokstaven J/j finns det särskilt många varianter i dessa manuskript.
Jag har kommit till att teckna med litet j bara de fall som liknar det lilla j, som är i
bruk nuförtiden, och de andra med stort J. Trots detta har valet ofta varit ganska
svårt, för skalan från det minsta och mest anspråkslös j till det största och mest
komplicerade J är rentav steglös.
Jag har gjort skillnad på stort I/J närmast i fråga om romerska siffror
och några bibelhänvisningar. I andra fall har jag skrivit med stort J, också latinska
ord som ”Jtem”. Detta därför att även andra latinska ord har skrivits i svensk stil i
manuskripten.
Förkortningar som jag har tolkat och skrivit ut har skrivits med kursiv,
till exempel: Chro − Christo, ellr − eller, giffr − giffuer, huilke/huilkē − huilken,
thz − thet.
Ord som saknats i texten och som jag har lagt till är i [hakparenteser].
Skiljetecken används i manuskripten på ett varierande sätt. Jag har strä
vat att följa det ursprungliga bruket. Det finns dock några undantag. Vanligen
är det punkt eller komma som föregår citat i texten. Om emellertid skiljetecknet
saknas, har jag tillfogat ett kolon i hakparenteser [:], särskilt när citatet börjar
med liten bokstav.
Manuskripten innehåller i sig själva bibelhänvisningar och andra an
märkningar som är i (parenteser). Hänvisningar och anmärkningar som jag har
tillfogat är i [hakparenteser].
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Tuohon aikaan monelle kirjaimelle oli valittavissa toisistaan poikkeavia isojen
ja pienten kirjainten muotoja, sekä sen lisäksi isojen ja pienten kirjainten väli
muotoja. Näissä teksteissä hankalia kirjaimia tässä suhteessa ovat erityisesti F/f,
G/g, H/h ja J/j.
Kirjain F/f: Teksteissä ei esiinny erillistä isoa F-kirjainta. F:stä on kak
si kirjainmuotoa, joista molempia käytetään pienenä kirjaimena, ja toista myös
ison kirjaimen funktiossa pisteen jälkeen virkkeen alussa. Usein on ollut vaikea
päättää, kirjoittaako termin Isä Jumala sanan ”fadher” isolla vai pienellä, varsin
kin silloin kun sana ”gudh” on kirjoitettu pienellä kirjaimella. Näissä tapauksissa
on verrattu kyseistä f-kirjainta samalla sivulla esiintyviin muihin f-kirjaimiin ja
tehty päätös sen pohjalta.
Kirjain G/g: Jumalaa tarkoittava sana ”Gudh” on teksteissä yleensä kirjoi
tettu pienellä kirjaimella. Tämän sanan alkuun olen merkinnyt ison kirjaimen aina,
kun g-kirjaimen piirtämisessä on nähty hieman tavanomaista enemmän vaivaa,
toisin sanoen, kun siinä on jotain enemmän kuin puhtaasti pienessä g-kirjaimessa.
Kirjain H/h: Isojen ja pienten kirjainten välimuodot ovat välillä aihe
uttaneet päänvaivaa erityisesti sanojen Han/han, Helga/helga, Herra/herra ja
Herre/herre tapauksissa. Näissä ratkaisu ison ja pienen kirjaimen välillä on py
ritty tekemään vertaamalla samoilla sivuilla esiintyviä kirjainmuotoja toisiinsa.
Verbit ja partikkelit on kuitenkin kirjoitettu pienellä kirjaimella lauseen sisällä.
Kirjaimesta J/j on käsikirjoituksissa erityisen monta varianttia. Olen
päätynyt merkitsemään pienellä j-kirjaimella vain ne tapaukset, jotka muistutta
vat nykyisin käytössä olevaa pientä j-kirjainta, ja muut isolla J-kirjaimella. Tästä
huolimatta valinta on usein ollut vaikea, sillä skaala pienimmästä ja vaatimat
tomimmasta j:stä suurimpaan ja monimutkaisimpaan J:hin on lähes portaaton.
Ison I/J-kirjaimen välillä olen tehnyt eron lähinnä vain roomalaisten
numeroiden tapauksessa ja jossakin raamattuviittauksessa. Muut tapaukset olen
kirjoittanut isolla J-kirjaimella, myös latinalaiset sanat kuten ”Jtem”. Tähän olen
päätynyt siksi, että muutkin latinalaiset sanat on näissä käsikirjoituksissa kirjoi
tettu ruotsalaiseen tyyliin.
Tulkitut auki kirjoitetut lyhenteet on merkitty kursiivilla esimerkiksi:
Chro − Christo, ellr −eller, giffr − giffuer, huilke/huilkē − huilken, thz − thet.
Tekstistä puuttuvat, itse lisäämäni kirjaimet olen merkinnyt [hakasul
keisiin].
Käsikirjoitusten välimerkkien käyttö on sekalaista. Olen pyrkinyt
noudattamaan alkuperäistekstien käytäntöä. Tähän on kuitenkin poikkeuksia.
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1.9 Om verkens språk och den finska översättningen
När man bedömer översättningen är det bra att komma i håg att 1500-tals
svenskan har ord som saknas i nusvenskan, likaså ord vars betydelse har för
ändrats under loppet av århundraden. Därutöver var några nuförtiden självklara
syntaktiska krav okända när manuskripten författades. Ett exempel är texternas
meningar som kan vara oerhört långa. Jag har strävat att förkorta dem i enlighet
med nufinskt bruk. Bland annat här har jag kommit fram till beslut som kunde
ha varit annorlunda. Valsituationer har förorsakats till exempel av att singularis
och pluralis kan variera i meningar och till och med i satser oregelbundet, likaså
personliga pronomina, possessiva och icke-possessiva former och tempus. Över
huvudtaget kan uttryckssättet ibland förändras mer än en gång under loppet av
en mening. En av de mest problematiska saker är relativsatser och deras långa
kedjor. Det har varit utmanande att upplösa de här kedjorna och hitta rätta kor
relat till relativer, vilka kan befinna sig rätt långt från varandra.
Det är typiskt för dåtida språk att använda pleonasmer, bruket att säga
samma sak med två eller flera synonymer i rad. Dessa har jag gallrat bort i över
sättningen, särskilt när det inte finns samma mängd synonymer i finskan och när
synonymerna inte har medfört nya betydelsenyanser.
I texten kan det finnas ett tecken som transkriberas med etc. och som
vanligen skulle översättas med motsvarigheten till ”och så vidare”. Tecknet före
kommer emellertid oftast med anknytning till bibelhänvisningar eller -parafra
ser liksom till exempel i fol. 3v rad 24, där det talas om det fjärde budet: ”Tw skalt
ähra tin fadher och tina moder etc”. En översättning som lyder ”Visa aktning för
din far och din mor och så vidare” skulle väcka ett oavsiktligt komiskt intryck.
Därför har jag ofta lämnat det oöversatt och antecknat det i den finska texten
som ”etc.” eller skrivit satsens slut i [hakparenteser]. I en del av fallen − särskilt
i texten från 1562 års biskopsmöte − betyder tecknet en punkt och har därför
också tecknats med en punkt.
Bibelcitat och -parafraser har översatts med hjälp av biblar på olika
språk och från olika tider. Från årens 1938 och 1992 finska översättningar har jag
tagit några direkta citat, då det har varit möjligt utan att förändra betydelsen,
men dessa fall är inte många. Mitt syfte har varit att översätta de betydelsein
nehåll som dessa 1500-tals manuskript förmedlar − inte budskap från tiderna
kring bibelns tillkomst. I anknytning till det här har jag inte gjort skillnad mel
lan citat och parafraser, utan har tecknat båda med ’enkla citattecken’ när texten
grammatiskt förutsätter tecknandet. De biblar, som manuskriptförfattarna har
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1.9 Johdanto: Suomenkielisestä käännöksestä

Normaalisti teksteissä esiintyviä sitaatteja edeltää piste tai pilkku. Jos välimerkki
kuitenkin puuttuu, olen yleensä lisännyt selvyyden vuoksi kaksoispisteen haka
sulkeisiin [:], varsinkin silloin, jos sitaatti alkaa pienellä kirjaimella.
Käsikirjoituksissa itsessään on annettu raamattuviittauksia ja huomau
tuksia, jotka ovat (kaarisulkeissa). Minun lisäämäni viittaukset ja huomautukset
ovat [hakasulkeissa].

1.9 Suomenkielisestä käännöksestä
Käännöstä arvioitaessa on hyvä muistaa, että 1500-luvun ruotsin kielessä
esiintyy sanoja, joita nykyruotsissa ei ole, samoin on sanoja, joiden merkitys on
vuosisatojen kuluessa muuttunut. Lisäksi jotkut nykyisin itsestään selvinä pi
detyt lauseopilliset vaatimukset olivat käsikirjoitusten syntyaikoina tuntemat
tomia. Tästä ovat esimerkkeinä käsillä olevien tekstien virkkeet, jotka saattavat
olla tavattoman pitkiä. Olen pyrkinyt lyhentämään niitä nykysuomen käytän
nön mukaisiksi. Muun muassa tässä olen joutunut tekemään ratkaisuja, jotka
olisi voitu tehdä toisinkin. Valintatilanteita ovat aiheuttaneet esimerkiksi se,
että yksikkö ja monikko voivat vaihdella virkkeissä ja jopa lauseissa säännöttö
mästi, samoin persoonapronominit, possessiiviset ja ei-possessiiviset muodot
sekä aikamuodot. Ylipäänsä sanonnan rakenne ehtii joskus muuttua enem
män kuin kerran yhden virkkeen kuluessa. Yksi hankalimmista asioista ovat
relatiivilauseet ja niiden muodostamat pitkät ketjut. Ketjujen purkaminen ja
oikeiden korrelaattien löytäminen relatiiveille melko kaukaakin tekstistä on
joissakin kohdissa ollut haaste.
Puheena olevan ajan kielelle on tyypillistä tapa käyttää pleonasmeja,
tapa sanoa sama asia käyttämällä kahta tai useampaa synonyymiä peräkkäin.
Näitä olen karsinut käännöksessä varsinkin silloin, kun suomen kielestä ei tar
vittavaa synonyymimäärää ole löytynyt ja kun synonyymit eivät ole tuoneet uu
sia merkitysvivahteita tekstiin.
Tekstissä esiintyy merkki, joka litteroidaan lyhenteellä etc., joka taas oli
si normaalisti suomennettava sanoilla ”ja niin edelleen”. Useimmiten merkki kui
tenkin esiintyy raamattusitaattien tai -parafraasien yhteydessä kuten esimerkiksi
tapauksessa fol. 3v rivillä 24, jossa puhutaan neljännestä käskystä: ”Tw skalt ähra
tin fadher och tina moder etc”. Käännös ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi ja niin edel
leen” synnyttäisi kuitenkin tahattoman koomisen vaikutelman. Sen vuoksi olen
usein joko jättänyt lyhenteen kääntämättä ja merkinnyt sen suomenkieliseenkin
tekstiin muodossa ”etc.” tai kirjoittanut kyseessä olevan lauseen lopun [hakasul
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1.9 Inledning: Om verkens språk och den finska översättningen

haft till hands, är för det första den svenska översättningen av Nya testamentet
(första upplagan 1526) som till en stor del var gjord av Olaus Petri (1493−1552),
och även den så kallade Gustav Vasas bibel: Biblia, Thet är All then Helgha
Scrifft på Swensko. Tryckt j Vpsala 1541. Översättarna var Laurentius Andreae
(ca 1470–1552) och bröderna Olaus och Laurentius Petri (1499–1573). En viktig
förebild för dem har varit Martin Luthers tyska översättningar, som jag också
har utnyttjat. Svenska och tyska var dåförtiden närmare varandra än de är nu;
tyska språket har många gånger tjänat i tolkningen.
Rimmade textställen, dvs. vers i slutet av manuskript nr 3 och hela ma
nuskriptet nr 4 har jag översatt i prosaform, för att få texternas betydelser för
medlade så direkt som möjligt till vår tids språk.
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1.9 Johdanto: Suomenkielisestä käännöksestä

keisiin]. Osassa tapauksista − näin on erityisesti vuoden 1562 piispainkokouksen
tekstissä − merkki tarkoittaa vain pistettä ja on siksi merkittykin vain pisteellä.
Raamattusitaatit ja -parafraasit on käännetty käyttäen hyväksi erikie
lisiä raamattuversioita. Vuosien 1938 ja 1992 suomenkielisistä käännöksistä on
otettu jokunen suora sitaatti, kun se on ollut mahdollista merkityksen muuttu
matta, mutta näitä tapauksia ei ole kovin paljon. Tarkoituksenani on ollut kään
tää käsillä olevien 1500-luvun käsikirjoitusten välittämiä merkityssisältöjä nyky
suomeksi – ei raamatun syntyaikojen sanomia. Tähän liittyen en ole tehnyt eroa
sitaattien ja parafraasien välillä, vaan olen merkinnyt molemmat ’yksinkertaisiin
sitaattimerkkeihin’ silloin kun teksti kieliopillisesti edellyttää merkitsemistä.
Käsikirjoitusten laatijoiden käytössä on ollut ensinnäkin Uuden testamentin
ruotsinnos (ensimmäinen painos 1526), joka oli suurelta osaltaan Olaus Petrin
(1493–1552) työtä, sekä myös niin sanottu Kustaa Vaasan raamattu: Biblia, Thet
är All then Helgha Scrifft på Swensko. Tryckt j Vpsala 1541. Tämän kääntäjinä
toimivat Laurentius Andreae (n. 1470–1552) sekä veljekset Olaus ja Laurentius
Petri (1499–1573). Heidän tärkeänä esikuvanaan ovat toimineet Martin Luthe
rin saksannokset, joita myös olen käyttänyt hyväkseni. Ruotsin ja saksan välillä
oli tuohon aikaan enemmän yhtäläisyyksiä kuin nykyisten kielimuotojen välillä,
joten saksasta on käännöksen teossa muutenkin ollut apua.
Riimitellyt kohdat, joita ovat parisäe käsikirjoituksen no. 3 lopussa sekä
käsikirjoitus no. 4, olen kääntänyt proosamuotoon, jotta tekstien merkitykset
välittyisivät mahdollisimman suoraan oman aikamme kielelle.
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2

Texterna och
den finska översättningen
Tekstit ja
niiden suomennokset

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 1r, s. 1:1]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

Enn eenfalligh Kennedoom [af ]1
nödtorftelighe articklar vthdraghne aff then Helgha schrifft
Anno Domini 1560
Per M.[agistrum] Laurentium Olaui Gestritium.
     Discipulus.
Käre sägh migh, ho haffuer skafft then herlighe Himmelen, som medh Sool Måna och stiernor så härligh beprÿd ähr, och sitter lijka som
itt wällmålat taak öffuer oss menniskiorna som
kräla här på Jordenne. Præceptor.
Ther till swarar Gudh then Helgha Anda geno[m]
sins tienares Dauidz [mun] Psal. 33. seijandes.
Himmelen ähr giord [af wår Herrans Ord], och
all himmelens här genom herrans Gudz Anda.
Discipulus. Hwad orsaak beueckte herren
ther till att han skapte himmelen och hans här.
Præceptor. Tÿ han wille icke Att hans
wijsheet och förståndh j Ewigheet fördåld
wara, som S.[anctus] Paulus sägher Ephes. 3.
Gudh haffuer altingh skafft genom Jesum
Christum, på thet hans margfalleligha
wijsheet

1
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Texten i [hakparenteser] är tillagd av mig; texten i (bågparenteser) finns i original
texten / [hakasulkeissa] oleva teksti on minun lisäämääni; (kaarisulkeissa) oleva
teksti on alkuperäisessä tekstissä.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 1r, s. 1:1]1

Yksinkertainen tieto tarpeellisista
uskonkappaleista, jotka maisteri
Laurentius Olai Gestritius on laatinut
raamatun perusteella vuonna 1560.
Oppilas. Hyvä opettaja, sano minulle, kuka on
luonut ihanan taivaan, joka on niin kirkkaasti
koristettu Auringolla, Kuulla ja tähdillä ja
joka on kuin kauniisti maalattu katto meidän
ihmisten yllä, meidän, jotka ryömimme täällä
maan päällä.
Opettaja. Siihen vastaa Jumala, Pyhä Henki,
palvelijansa Daavidin sanoin psalmissa 33: ’Herra
on sanallaan luonut taivaat, suunsa henkäyksellä
tähtien joukot.’
Oppilas. Mistä syystä Herra loi taivaan ja sen
joukot?
Opettaja. Siksi, että hän ei halunnut, että hänen
viisautensa jäisi ikuisiksi ajoiksi salaan, kuten
pyhä Paavali sanoo Efesolaiskirjeen kolmannessa
luvussa. Jumala on luonut kaiken Jeesuksen
Kristuksen kautta, jotta hänen moninainen

1

[Hakasulkeissa] olevat folio- ja sivunumerot, raamatunkohdat sekä tekstit ovat
minun lisäämiäni. Niitä ei esiinny alkuperäisessä kokoomakäsikirjoituksessa.
Sen sijaan (kaarisulkeissa) olevat tekstit ovat itse käsikirjoituksessa.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 1v, s. 1:2]

1

[wijsh]et skall ther igenom wppenbarat w[arda].

2

[Dis]cipulus. Hwij haffuer han thå skapa[tt]
[me]nniskion och gifwit henne förstondh och
[f ]örnufft. Præceptor. Menniskian ähr
skapatt till Gudz kennedom, på thet hon
aff sijn förnufft kunde aff the tingh som skapatt ähre, och wtaff Gudz ordh kenna om honom som skaparen ähr, och prijsa och ähra
honom, som S.[anctus] Paulus sägher Coll. 3. Menniskian ähr skapatt, och att förnÿas till Hans
kunskap och belethe som henne skapat haffuer.
Discipulus. Man kan inthet åkalla, thiena
eller låffua then man inthet kenner, käre
sägh migh thå medh huadh sätt skall man
rätt lära kenna Gudh. Præceptor.
Gudz kennedom ståår i tw stÿckiom för
att man kenner honom wara Ewigh och Euig
warelse, trefaldigh J personenn effther som
han sigh sielf i skriffterne beskriffuit haffuer.
Sedan att man weet hans willie som genom lagsens och Euangelij prädikan förkunnat warder. Discipulus. Hwadh ähr thå
Gudh effter som skriffthen honom beskriffuer.
Præceptor. Gudh ähr en andeligh
warelsse

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 1v, s. 1:2]
viisautensa tulisi sen välityksellä ilmi.

Oppilas. Entä kuinka hän on luonut ihmisen ja
antanut hänelle ymmärryksen ja järjen?
Opettaja. Ihminen on luotu Jumalan
tuntemukseen, jotta voisi järkensä avulla luoduista
asioista ja Jumalan sanasta oppia tuntemaan
Luojan ja ylistää ja kunnioittaa häntä, kuten pyhä
Paavali sanoo Kolossalaiskirjeen kolmannessa
luvussa: ihminen on luotu myös uudistuakseen
Luojansa tuntemuksessa ja tullakseen hänen
kaltaisekseen.
Oppilas. Ihminen ei voi huutaa avukseen, palvella
eikä ylistää sitä, mitä ei tunne; hyvä opettaja, sano
siis minulle, kuinka meidän tulisi oppia tuntemaan
Jumala oikein.
Opettaja. Jumalan tuntemus muodostuu
kahdesta osasta. On tiedettävä, että hän on
iankaikkinen olento, persooniltaan kolminainen,
kuten hän on itseään kuvannut raamatussa.
Lisäksi on tiedettävä hänen tahtonsa, jota
julistetaan saarnaamalla lakia ja evankeliumia.
Oppilas. Mikä Jumala on raamatun kuvauksen
mukaan?
Opettaja. Jumala on henkinen
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 2r, s. 1:3]

1

warlese, förstondig, Ewigh, Sanfärdigh, godh,

2

rättfärdigh, barmhertigh, kÿsk, Alzmechtigh,

3

och een frij warelsse, hwilkens wijsheet ähr

4

omättelighit, en Ewigh fadher, hwilken en Son

5

aff Ewigheet födt haffuer, efther sitt bälethe

6

och then helga Anda, som aff fadrenom och So-

7

nenom wthgår, hwilke tree wthi een guddom

8

haffua tilhopa skapat Himmell och Jordh,

9

och alla Creatur aff, och hemte sigh aff mennis-

10

kionen en församblingh, Huilken then rätt ken-

11

ner och J Ewigheet åkallar, prijsar och ährar.

12

Discipulus. Huru weet man thet att allenast tre personer ähre j guddomen och icke flere?
Præceptor. Förtÿ Gudh haffuer sig szå wppenbaratt, när Christus döptes aff Johanne
Baptista J Jordanen, Matth. 3. Men nu ähr
grundhen till all Christeligh lärdom, att man
iche må annorlunda tala eller lära om Gudz
warelsse, och willia än som han sigh sielff j
sitt ordh wppenbaratt haffuer, som S.[anctus] Paulus
sägher Galat. I. Om wij eller Engelen eller
någhon annor wåre som annorlunda prädikadhe idher Euangelium än j wnfååt haffuen,
han ware förbannath. Nu finner man i alla
Pauli

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 2r, s. 1:3]
olento, viisas, ikuinen, totuudellinen, hyvä,
vanhurskas, laupias, puhdas, kaikkivaltias ja
vapaa olento, jonka viisaus on mittaamaton. Hän
on Ikuinen Isä, joka on synnyttänyt ikuisuudesta
Pojan kaltaisekseen, ja Pyhä Henki, joka Isästä ja
Pojasta lähtee. Nämä kolme yhtenä jumaluutena
ovat yhdessä luoneet taivaan ja maan ja
kaikki luodut olennot ja koonneet ihmisistä
seurakunnan, joka tuntee jumaluuden oikein
sekä huutaa sitä avukseen ja ylistää ja kunnioitta
sitä ikuisesti.

Oppilas. Mistä tiedetään, että jumaluudessa on
vain kolme persoonaa eikä useampia?
Opettaja. Siitä, että Jumala on ilmoittanut
itsensä siten; se tapahtui, kun Johannes Kastaja
kastoi Kristuksen Jordanissa (Matt. 3). Mutta
nyt on kaiken kristillisen opin perustana se,
ettei Jumalan olemuksesta eikä tahdosta saa
puhua eikä opettaa toisin kuin hän itse on
sanassaan ilmoittanut, kuten pyhä Paavali
sanoo Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa:
’Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka
on vastoin meidän julistamaamme − vaikkapa
me itse tai vaikka taivaan enkeli − hän olkoon
kirottu.’ Missään
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 2v, s. 1:4]

1

Pauli Epistlar, och then heele helgha skrifft,

2

icke meer än tree Personer nempnas i Gud-

3

domen, Fadren, Sånen och then heligha Anda:

4

Huarföre fölier och then som sägher perså-

5

nerna antinghen wara fleere än tree, eller iche

6

sså mongha, Han ähr förbannatt till Euightijdh.

7

Discipulus. Effther the ähre tree Personer
j Een guddom, huru skall man tå åthskilia
then eena ifrå then andra. Præceptor.
Fadren ähr then första personen j guddomen
Huilken af Euigheet haffuer födt een ssonn
effther sitt bälethe, then man nu kallar Jesum
Christum, then och samptt medh sijn Sonn och
then helgha Andha haffuer alltingh giordtt aff
inthet, och än nw i dagh wphåller, regerar och förwarer, huilkens eghenheet är att wtsendha honom till att annamma mandom och wtsendha
then helga Anda till att förnÿa menniskiones
hierta.
Sånen är then Andra personen j guddomen, född aff Euigheet wtaff Fadrenom och
ähr hans wäsendes rätta belete, Huilken
gaff sigh wtt för een Midlare emillan Gudh
som förtörnatt och wredher war, och menniskionar som bråtzligha wåro och ondt förtient haffua, och när tijdhen fulkommen
war

8
9

10
11
12
13
14

Psal.
2.
Coll. 1.
Heb. 1.
1. Joh. 2.

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
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Psal.
2.
Matth. 8.
Ezech. 18.
1. Timo. 1.
Esa. 33.
Iere. 10.
Luc. 2.
Leuit. 10.
& 20.
Gal. 4.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 2v, s. 1:4]
Paavalin kirjeissä eikä koko raamatussa
mainita useampia kuin kolme jumaluuden
persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tästä
seuraa, että se, joka joko sanoo persoonia
olevan useampia kuin kolme tai vähemmän
kuin kolme, on ikuisesti kirottu.

Ps. 2.
Kol. 1.
Hepr. 1.

1. Joh. 2.

Ps. 2.
Matt. 8.
Hes. 18.
1. Tim. 1.
Jes. 33.
Jer. 10.
Luuk. 2.
3. Moos. 10.
& 20.
Gal. 4.

Oppilas. Kun yhdessä jumaluudessa on
kolme persoonaa, kuinka ne voidaan erottaa
toisistaan?
Opettaja. Isä on jumaluuden ensimmäinen
persoona, joka on ikuisuudesta synnyttänyt
Pojan kaltaisekseen. Tätä kutsutaan nyt
Jeesukseksi Kristukseksi. Isä on yhdessä
Poikansa ja Pyhän Hengen kanssa tehnyt
kaiken tyhjästä, ja edelleen tänä päivänä
ylläpitää ja ohjaa kaikkea. Isän erikoisuutena
on, että hän on lähettänyt Poikansa ottamaan
ihmisen muodon ja että hän lähettää Pyhän
Hengen uudistamaan ihmisten sydämet.
Poika on jumaluuden toinen persoona,
syntynyt iäisyydestä Isästä ja on
tämän olemuksen oikea kuva. Hän
ryhtyi välittäjäksi vihastuneen Jumalan
ja rikollisten, huonosti palvelleiden
ihmisten välille. Kun aika oli täyttynyt
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 3r, s. 1:5]

1

war, sendhe Gudh fadher honom föddan aff

2

Jungfrw Maria, till itt åffer för alla mennis-

3

kior, på thet han schulle förlossa oss, som

4

wnder Gudz wreedhe och lagsens förbannelse

5

wore, att wij skole bliffua Gudz barn genom

6

honom och erffwingar till thet Euigha lijffuett.

7

Then helge Anda ähr then Tridie personen i Guddomen, Huilken aff Euigheet wttgår, aff Fadrenom och Sånenom, och är Een
warachtigh kärleek emellan Fadren och Sonen,
Hwilken sigh wppenbaradhe j duffuo lijknelsze, när Christus döptes J Jordanenn, och wttsendhes aff Fadrenom i Christi nampn in J
alla Christrognas hierta, till att förnÿa heela
theres natur, som genom Adams fall förderffuatt ähr, och wptenda i theres förnufft en san
kennedom och wende theres wilia ifrå ånde gärninghar till the som Gudhi behagelighe ähro och
wptendha en brinnandhe kärleek, huilken
menniskian åstundar bliffua itt medh Gudhi.
Discipulus. Migh ähr nw wnderwijst
Huadh then rätte Gudhen och then weldige
herren ähr, huilkens säte ähr J Himmelenn
och Jorden hans fotepall, Men migh lÿster
än nu gerna wetha, huadh Hans guddomlighe
Maiestet för en tienist aff oss sine wndersåter
æskiar.

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
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Ioh. 14.
Gal. 4.
1. Cor. 2.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 3r, s. 1:5]
Isä Jumala lähetti hänet syntymään Neitsyt
Mariasta ja uhriksi kaikkien ihmisten puolesta,
jotta hän vapahtaisi meidät, jotka olimme
Jumalan vihan ja lain kirouksen alla, niin että
meistä hänen kauttaan tulisi Jumalan lapsia ja
ikuisen elämän perillisiä.

Pyhä Henki on jumaluuden kolmas
persoona, joka ikuisuudesta lähtee Isästä ja
Pojasta ja on Isän ja Pojan välistä pysyvää
rakkautta. Se ilmestyi kyyhkysen kaltaisena,
kun Kristus kastettiin Jordanissa. Isä lähettää
sen Kristuksen nimessä kaikkien kristittyjen
sydämiin uudistaakseen heidän koko luontonsa,
joka turmeltui Adamin lankeemuksen kautta,
ja herättääkseen heidän ymmärryksessään
todellisen tiedon ja kääntääkseen heidän
tahtonsa pahoista teoista Jumalalle otollisiin
ja herättääkseen palavan rakkauden, joka saa
ihmisen haluamaan tulevansa yhdeksi Jumalan
kanssa.
Oppilas. Minulle on nyt opetettu, mikä on
oikea Jumala, tuo mahtava Herra, jonka istuin
on taivaassa ja jonka jalkajakkarana on Maa.
Haluaisin kuitenkin vielä mielelläni tietää,
mitä hänen jumalallinen majesteettinsa vaatii
palvelukseksi meiltä alamaisiltaan.

Joh. 14.
Gal. 4.
1. Kor. 2.

53

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 3v, s. 1:6]

1

æskiar. Præceptor. Thet giffuer oss Moses

2

tilkenna Exod. 20. Ther han så segher, Och

3

Gudh talade tessa ordhen. Iagh ähr herren

4

I.

5
6
7
8
9

10
11
12

II.

13
14
15

III.

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
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IIII.

tin Gudh. Tw skalt inga andra gudar
haffua iempte migh, bijdh icke till them och
tiena them icke tÿ Jagh herren thijn gudh [är]
en starck hempnare then som söker fädernes
misgärningh in på barnen, alt in till 3. och 4.
ledh the som migh hata, och gör barmhertigheet
på mongh tusendhe som migh haffua kär, och
holla mijn budh.
Tw skallt icke misbruka etc. Tÿ herren
skall inthet latha honom bliffua ostraffat
som hans nampn misbrukar. Tenck
wppo Sabbatzdagen at tw helgar honom.
Sex daghar skall tw arbetha, och göra all
thin gerningh, Men siwnde daghen ähr herrans
tins Gudz Sabbatz thå skall tw inthet arbete
göra, Tÿ i sex daghar skapte herren tijn
gudh himmel och Jordh och haffuet och huadh
ther inne ähr, och huilade på siwnde daghen
therföre wälsignade herren then daghen och
helgadhe honom.
Tw skalt ähra tin fadher och tina moder etc.
Discipulus. Huru plegar man deela thessa
10 Gudz bodordh. Præceptor.
Wthi twå tafflår, then första inneholler
trij

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 3v, s. 1:6]

I

II

III

IV

Opettaja. Sen kertoo meille Mooses toisen kirjansa
20. luvussa, jossa hän sanoo: Niin Jumala puhui nämä
sanat:
’Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa
olla muita jumalia minun lisäkseni. Älä rukoile
niitä äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun
Jumalasi olen vahva kostaja niille, jotka minua vihaavat,
se, joka panee lapset vastaamaan isien pahoista teoista
aina kolmanteen ja neljänteen sukupolveen saakka,
mutta teen laupeuden niille monille tuhansille, jotka
minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.’
’Älä käytä väärin etc., sillä Herra ei jätä
rankaisematta sitä, joka käyttää väärin
hänen nimeään.’
’Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena
päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi,
mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun
Jumalasi sapatti. Silloin et saa tehdä mitään
työtä. Sillä kuutena päivänä Herra, sinun
Jumalasi, loi taivaan ja maan ja meren ja
kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä
päivänä hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi
sen päivän ja pyhitti sen.’
’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ etc.
Oppilas. Kuinka on tapana jaotella nämä
kymmenen Jumalan käskyä?
Opettaja. Kahteen tauluun, joista ensimmäisessä on
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 4r, s. 1:7]

1

trij budordh huilka oss lära the gerninghar som

2

wij sÿnnerligha, Ja allenast Gudhi och ingen

3

androm plichtige ähre. Then andre tafflan

4

haffuer siw budordh som lära the gerningar

5

hwilkom wij wårom nästa plichtige äre, och

6

doch alla lenda ther till att wij Gudhi lÿdige

7

och hörsamme äre som sodane gerningar befalt

8

haffuer. Discipulus. Huar haffuer

9

thenne lagzens skriffuelsse sijn grundh i skriff-

10

terne. Præceptor. Wppo Christi ordh

11

Matt. 22. ther han sammalunda delar laghen

12

seijandes: Tu skalt elska thin herra Gudh

13

af alt titt hierta, aff alla tijne siell, af allan

14

tijn hugh, thetta ähr thet första och största

15

budhet: Thet andra ähr thesso lijkt Elska

16

thin nästa som tigh sielff, wthi thenna bud-

17

orden är hela laghen och Propheterna förfat-

18

tadhe. Jtem. Exod. 32. beskriffues att Moÿ-

19

ses hade twå tafflår, wthi hwilke gudh la-

20

ghen skriffuitt hadhe. Discipulus.

21

   Primum præceptum.

22

Tu skalt inga andra gudhar etc.
Huadh eskar Gudh aff oss i thetta budhet.
Præceptor. Thenna effthernämbdna dÿgden först
är rätt kenna Gudh fadher, Gudz sonn Jhesum Christum, och then Helga Anda. Jtem
weta

23
24
25
26
27
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I.
Virtus
Vera no[ti-]
tia Dej.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 4r, s. 1:7]
kolme käskyä, jotka opettavat meille ne teot, jotka
velvoittavat meitä erityisesti, tai oikeastaan ainoastaan
suhteessa Jumalaan eivätkä kehenkään muuhun.
Toisessa taulussa on seitsemän käskyä, jotka opettavat
meille ne teot, jotka velvoittavat meitä suhteissamme
lähimmäisiimme. Kuitenkin kaikki käskyt merkitsevät sitä,
että olemme kuuliaisia Jumalalle, joka nuo teot on säätänyt.

Oppilas. Mihin tämä lain kirjoittaminen [kahteen osaan]
perustuu raamatussa?
Opettaja. Kristuksen sanoihin Matteuksen
evankeliumin 22. luvussa, jossa hän jakaa lain samalla
tavalla ja sanoo: ’Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko
sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä
on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä
on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.’
Myös toisen Mooseksen kirjan 32. luvussa kuvataan,
kuinka Mooseksella oli kaksi taulua, joihin Jumala oli
kirjoittanut lain.
Oppilas.
     Ensimmäinen käsky.
Sinulla ei tule olla muita jumalia etc.
Mitä Jumala vaatii meiltä tässä käskyssä?
Opettaja. Nämä seuraavassa mainittavat hyveet ovat
ensinnäkin se, että tunnetaan oikein Isä Jumala, Jumalan
Poika Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Lisäksi

Ensimmäinen
hyve
Jumalan
todellinen
tuntemus
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 4v, s. 1:8]

1

wetha hwadh theras willia är, och huadh gott

2

thenna tre personer aff werldennes begÿnnel-

3

sse bewijst haffua, och än nu dagligha bewij-

4

sa, huilken dÿgd retta wrspronget ähr till een

5

sanskylligh gudz dÿrckian och tienst.

6

Then Andra. När man seer Lagen an, och thet

7

onda som lagzens brÿtare loffuas, begÿnnes

8

i wårt hierta een rätt gudz fruchtan, Huilken

9

rädhes för gudz wreedhe, som ähr een för-

10

tärandhe eldh, och therföre flÿ sÿndhen

11

och gärna göra allt thet gudh befaltt haffuer.

12

III.

Then tridhie när wij see gudz willie an,

13

som ij Ewangelis genom Jesum Christum

14

wppenbaras giffuer sigh een dÿgd wp ij

15

hiertat som förseer sigh allt gott till gudh

16

sosom aff sijne käre fadher och tuifflar

17

inthet ther wppo, alt thet han sagdt och loff-

18

uatt haffuer, wardher han wisseligha hållan-

19

des, thenna dÿgd kallar mann troo.

20

2. Cho. 1.

Then fierde then nw troon är som thet

21

wiss och fast Håller, att gudh aff sijna egen

22

barmhertigheet och sÿnnerligh kärleeck

23

för Christi skull oss recknar för sijn käre

24

barn, wptendes j wårtt hierta en brinnande

25

kärleek till thenna froma fadren, Huilken

26

kärleek, altijdh beflijter sigh ther om att

27

göra honom till willia, och tagha sigh gran-

28

neligha till wara, att man icke i någen

29
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motte

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 4v, s. 1:8]
on tunnettava heidän tahtonsa ja se hyvä, mitä
nämä kolme persoonaa maailman alusta alkaen
ovat osoittaneet ja edelleen päivittäin osoittavat.
Tämä hyve on Jumalan toden palvonnan ja
palveluksen oikea alkuperusta.
Toinen hyve: Kun ajattelemme lakia ja sitä pahaa,
jota lain rikkojille luvataan, meidän sydämissämme
syntyy oikea Jumalan pelko. Se pelastaa meidät
Jumalan vihalta, hävittävältä tulelta, ja saa meidät
pakenemaan syntiä ja tekemään mielellämme
kaiken, mitä Jumala on säätänyt.
III

Kolmas hyve: Kun ajattelemme Jumalan tahtoa,
joka ilmoitetaan evankeliumeissa Jeesuksen
Kristuksen kautta, sydämiimme syntyy hyve,
jonka ansiosta näemme kaiken hyvän Jumalan
antamana, niin kuin olisimme saaneet sen hyvältä
isältä, emmekä epäile, etteikö hän varmasti pitäisi
kaikkea sitä mitä on luvannut. Tätä hyvettä
sanotaan uskoksi.

2. Kor. 1.

Neljäs hyve: Kun nyt usko on se, joka pitää
tiukasti kiinni siitä, että Jumala omasta
laupeudestaan ja erityisestä rakkaudestaan
Kristuksen tähden pitää meitä omina rakkaina
lapsinaan, sydämissämme syttyy palava rakkaus
tätä hurskasta isää kohtaan. Tämä rakkaus ahkeroi
aina tehdäkseen isän mieliksi ja varoakseen, ettei
ihminen millään tavalla
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 5r, s. 1:9]

1

måtte thenna elskeligha fadren icke förtörnar.

2

Then femte[.] När wij nw elske gudh som wår

3

fadher ähr, förwente wij daglighe effther Hans fa-

4

derlighe lÿffte, att besittia medh honom thet Eui-

5

ga rijkett. Then siette. Och thess förinnan

6

ödmiuka oss tåleligha wndher gudz weldighe

7

handh ij all nödh och motgongh, wetandes att så-

8

dana wedhermödhå och motgongh är itt teckn till

9

hans faderligha kärleeck.

10

Then siwnde, och therföre platt förachtandes, all

11

sorgh, förfölielse, pijna och plågha, bliffue

12

allenast wij faste ij trone och bekennelse in till

13

Discipulus.
Hwadh gott loffues them som thetta göra?
Præceptor. Allom them som thetta genom
Jesum Christum göra, hörer thetta lÿffthet till
Exod. 20. Jagh är Herren tin gudh, thet är, Jagh
hörer tigh till, tit ähr och allt thet iagh ägher, Jagh
weet wäll grant huadh som tigh behoff görs, iagh
will regera tigh, föda, sköta, beskÿdda och beskerma tigh etc. Jagh gör barmhertigheet medh mongh
twsendhe som migh holla kär, och holla mijn budh.
Discipulus. Huilka sÿnda emott thetta bodhet?
Præceptor. Först alla the som icke beflijta sigh
om att lära rätt kenna gudz warelsse och hans
willia effther som han sigh i skrifften haffuer
wppenbarat och the som icke troo at gud är
till

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
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V.
Spes.

VI.
Pacie[n-]
tia.

endan.

Prænotanda
huius
præcept[i.]

I.
Epicurei
Deut. 2[7.]
& 28.
Penta p[u-]
gnantiæ
cum ho[c]
præcepto.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 5r, s. 1:9]
vihoittaisi tätä rakastettavaa isää.
Viides hyve: Kun rakastamme Jumalaa, isäämme, odotamme
päivittäin hänen isällisen lupauksensa toteutumista, että

V
Toivo

pääsisimme hänen kanssaan iäiseen valtakuntaan.
Kuudes hyve: Lisäksi nöyrrymme kärsivällisesti Jumalan
mahtavan käden alle kaikessa hädässä sekä vastoinkäymisissä

VI
Kärsivällisyys

tietäen, että tuollaiset koettelemukset ja vastoinkäymiset ovat
merkki hänen isällisestä rakkaudestaan.
Seitsemäs hyve: Edellä sanotun vuoksi kerrassaan
väheksymme kaikkea surua, vainoa, kärsimystä ja tuskaa,
kunhan vain pysymme tiukasti uskossa ja tunnustuksessa
loppuun saakka.

Oppilas. Mitä Jumala lupaa niille,
jotka tekevät näin?
Opettaja. Kaikille niille, jotka näin tekevät Jeesuksen
Kristuksen kautta, kuuluu tämä toisen Mooseksen kirjan 20.
luvussa ilmaistu lupaus: ’Minä olen Herra, sinun Jumalasi.’
Se merkitsee: minä kuulun sinulle, sinun on kaikki se, minkä
minä omistan, minä tiedän tarkkaan, mitä sinä tarvitset, minä
tulen hallitsemaan sinua, ruokkimaan, hoitamaan, suojelemaan
ja varjelemaan sinua etc. Minä teen laupeuden niille monille
tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
Oppilas. Ketkä rikkovat tätä käskyä?
Opettaja. Ensinnäkin kaikki ne, jotka eivät ahkeroi
oppiakseen tuntemaan Jumalan olemuksen ja hänen tahtonsa
oikein sellaisena kuin hän on itsensä ilmoittanut raamatussa
sekä ne, jotka eivät usko, että Jumala on olemassa,

Tähän käskyyn
liittyviä
huomautuksia

I
Epikurolaiset
5. Moos. 27.
& 28.
Viisi ryhmää,
jotka ovat
ristiriidassa
tämän käskyn
kanssa.

61

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 5v, s. 1:10]

1

till, thet han och regerar all Creatur och then i sitt

2

sckick wppehåller, Sedhan alle the som fadher och

3

modher, wenner eller frendher, maatt eller öll eller

4

nogott wthuertis ting mer elska än gudh och hans

5

II.

helga bodordh. Thernäst the som annorlunda ken-

6

na gudh än som han sigh i sitt ordh wppenba-

7

ratt haffuer, som äre alle Judar och kättare

8

och Turkar. Jthem the som settia sijn troo och

9

lijtt till nogott Creatur antingen i himmelen eller

10

på Jordenne, och giffua tÿ then ähron tilfö-

11

rene att the oss hielpa kunde, när oss omtränger,

12

eller och wttuelia nogon gudz tienist, wthan gudz

13

budh och befalningh, och troo, att gudh will J

14

sådane måtto dÿrkat warda, so och alle the som

15

förachte gudz ordh och J nödenne och ellies mis-

16

trösta po hans lÿffte och ähre otolighe wndher

17

thet kors som Christus them pålegger.

18

Discipulus. Huad ähr tå theres straff som
thenna sÿnden bedriffua. Præceptor.
Om the icke bättra sigh är theras lön i then
siönn som brinner med eeld och swaffuel till
Euigh tijdh. Men theres straff här i wärldenne wptellies Deut. 28, som är, Hunger, Pestilentia, Krijgh och örligh, sosom J Jerusalems
förstörningh förgingo tijo Hundrade twsendh menniskior för then saken skull att
the förachtadhe gudz ordh och hans son Jesum
Christum

19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
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Pœnæ

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 5v, s. 1:10]
että hän hallitsee koko luomakuntaa ja pitää sitä yllä;
sitten kaikki ne, jotka rakastavat enemmän isää ja äitiä,
ystäviä, ruokaa tai olutta tai jotakin ulkoista asiaa
enemmän kuin Jumalaa ja hänen pyhiä käskyjään.
II

Lisäksi rikkovat ne, jotka tunnustavat Jumalaa toisin
kuin hän on sanassaan ilmoittanut, kuten kaikki
juutalaiset, harhaoppiset ja turkkilaiset. Sellaisia ovat
myös ne, jotka panevat uskonsa ja luottamuksensa
johonkin luotuun joko taivaassa tai maan päällä ja
antavat niille sen kunnian, että ne voisivat meitä muka
auttaa tarpeissamme; tai ne, jotka valitsevat jonkin
tavan palvella Jumalaa ilman Jumalan käskyä ja uskovat,
että tämä olisi Jumalan kunnioittamista. Myös kaikki
ne rikkovat, jotka halveksivat Jumalan sanaa ja hädässä
tai muutoin eivät luota hänen lupauksiinsa ja ovat
kärsimättömiä sen ristin alla, jonka Kristus heidän
päälleen asettaa.

Oppilas. Mikä sitten on niiden rangaistus, jotka tätä
syntiä harjoittavat?
Opettaja. Jos he eivät tee parannusta, heidän
Rangaistuksia palkkansa on joutua ikiajoiksi tulta ja rikkiä
palavaan mereen. Mutta heidän rangaistuksensa
tässä maailmassa ilmoitetaan viidennen Mooseksen
kirjan 28. luvussa: nälkää, ruttoa ja sotaa. Jerusalemin
hävityksenkin yhteydessä kuoli kymmenen kertaa sata
tuhatta ihmistä sen tähden, että he olivat halveksineet
Jumalan sanaa ja hänen poikaansa Jeesusta
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 6r, s. 1:11]

1

Christum. Jtem. Brand, förgifftigh wedher, hårdh

2

tijdh och kårteligha all wedermödhå som men-

3

niskiom här J werldenne henda kan, Huilke

4

alla äro beslutna i thenne ordhen som fölia

5

strax effther thet första budhet. Jagh herren

6

tin gudh [är] en starck hemnare, then som söker fä-

7

dernes misgärningh in på barnen in till 3 och 4

8

ledh the som migh hata.

9

   Secundum præceptum.
Tw skalt icke misbruka herrens tins gudz
nampn. Discipulus. Hwadh kräffuer
Gudh aff oss i thetta budhett? Præceptor.
Att wij Hans högwerdigha nampn rett bruka
och icke wanähra eller bruka thet fåfengeligha
när thess bruck icke lendher till Gudz ähra
och wår saligheet eller wällferdh och haffuer
budhet sitt wrsprångh aff thet första, förtÿ
then menniskia, som haffuer rätt en gudz kennedom, en alwarligh Gudz fruchtan, en stadigh
troo, een brinnande kärleeck till gudh, han
giffuer oss strax huadh i Hiertat är med munnen
tilkenna, och håller gudz nampn J wördningh.
Discipulus. Huad är thå rätt bruka Gudz
nampn. Præceptor. Roopa till gudh wårs
Herres Jhesw Christi fader i all wår nödh och
motgongh, och föruente allt gått bådhe till
lijff

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
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I.
Vera i[n-]
uocati[o]
Dei

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 6r, s. 1:11]
Kristusta. Muita rangaistuksia ovat tulipalot,
myrkyllinen ilma, kovat ajat ja lyhyesti sanottuna kaikki
koettelemukset, jotka ihmisiä tässä maailmassa voivat
kohdata. Nämä kaikki sisältyvät niihin sanoihin, jotka
seuraavat heti ensimmäistä käskyä: ’Minä, Herra, sinun
Jumalasi olen vahva kostaja niille, jotka minua vihaavat,
se, joka panee lapset vastaamaan isien pahoista teoista
aina kolmanteen ja neljänteen sukupolveen saakka.’
       Toinen käsky.

Älä käytä väärin Herran, sinun Jumalasi
nimeä.
Oppilas. Mitä Jumala vaatii meiltä tässä
käskyssä?
Opettaja. Sitä, että käytämme hänen arvokasta
nimeään oikein emmekä häpäise sitä tai käytä sitä
turhaan, kun sen käyttö ei ole Jumalan kunniaksi,
meidän autuudeksemme tai hyvinvoinniksemme.
Tämä käsky johtuu ensimmäisestä, sillä ihminen,
jolla on oikea Jumalan tuntemus, totinen Jumalan
pelko, vakaa usko ja palava rakkaus Jumalaa
kohtaan, ilmaisee suullaan suoraan sen, mitä
hänellä on sydämessään, ja pitää Jumalan nimen
kunniassa.

Oppilas. Mitä sitten on Jumalan nimen oikea käyttö?
Opettaja. Sitä, että huudamme Jumalaa, Herramme
Jeesuksen Kristuksen isää, avuksi kaikessa hädässämme
ja vastoinkäymisissämme ja odotamme kaikkea hyvää
sekä

I
Totinen
Jumalan
avuksihuutaminen
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 6v, s. 1:12]

1

lijff och siel aff honom. Sedhan bodhe medh Hier-

2

ta och mun bekenne [att] alt gott, som wij haffue

3

bådhe andeligitt och lekamligitt, haffuer wår

4

Herre oss giffuitt, Huilkens egitt nampn är

5

Jehoua, och för thenskull högeligha låffua och

6

prijsa Honom och i så motto göra Hans nampn

7

allom kunnogt. Jtem, på thet hans nampn må

8

mera wördatt och widare kunnogt bliffua,

9

predikatt, och lärdtt huariom och enom effther

10

sitt kall, Huru then Herren som Jehoua he-

11

ter är wnderligha wnder itt nampn och i een

12

warelsse, trefaldigh i personerna, och haffuer

13

sitt mandaat och strengia willia på Sinaj

14

bärgh ganska herligha och wnderliga oss men-

15

niskiom wppenbaratt, och haffuer sedan på een

16

wiss tijdh sendt sijn eenfödde sonn Huilkens

17

nampn är Jesus till att förkunna Hans willia,

18

och menniskiom som honom olÿdighe ähre, och

19

icke giffua Honom then tienst och rÿchte som

20

honom allena tilhörer. Thernäst wthi all

21

nödh och farligheet stadeligha bekenna Je-

22

sum wara Gudz sonn och werldennes frälsare,

23

och heller mistha godz och ägodelar, Herrars,

24

Konungars, och alla menniskiors wenskap, Ja

25

och lijffuett ther till medh, än att wijka iffrå,

26

eller ogilla then minsta pricken aff allt thet

27

wår Herre Christus oss lärdtt haffuer och

28
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icke

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 6v, s. 1:12]
ruumiillemme että sielullemme häneltä.
Lisäksi meidän tulee sekä sydämellämme että
suullamme tunnustaa, että kaiken hyvän, sekä
hengellisen että ruumiillisen, olemme saaneet
Herraltamme, jonka oma nimi on Jehova, ja sen vuoksi
korkeasti ylistää ja kiittää häntä ja siten tehdä hänen
nimensä kaikille tunnetuksi.
Lisäksi, jotta hänen nimensä tulisi kunnioitetummaksi
ja laajemmin tunnetuksi, tulee saarnata ja opettaa,
itse kunkin kutsumuksensa mukaan, kuinka Herra,
jonka nimi on Jehova, on ihmeellisesti yhdessä nimessä
ja yhdessä olemuksessa persooniltaan kolminainen,
kuinka hän on täysin kirkkaasti ja ihmeellisesti
ilmoittanut valtansa ja voimakkaan tahtonsa Siinain
vuorella meille ihmisille, ja kuinka hän sitten tietyn
ajan kuluttua lähetti ainosyntyisen poikansa, Jeesuksen,
julistamaan tahtoaan myös niille ihmisille, jotka eivät
ole hänelle kuuliaisia eivätkä toimita hänelle sitä
palvelusta ja maineen tunnustusta mikä yksin hänelle
kuuluu.
On myöskin kaikessa hädässä ja kaikissa vaaroissa
vakaasti tunnustettava, että Jeesus on Jumalan poika
ja maailman vapahtaja, ja mieluummin menetettävä
omaisuus, herrojen, kuninkaiden ja kaikkien
ihmisten ystävyys, jopa elämäkin, kuin poikettava
pienimmässäkään määrin siitä kaikesta, mitä
Herramme Kristus on meille opettanut.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 7r, s. 1:13]

1

icke heller lijda, att nogor menniskia wanährer

2

Gudh eller talar Hans ära förnär på thet Hans

3

heligha rÿchte icke skall iblandh oss mennis-

4

kior förkrencht warda. Till thet ÿtersta när

5

förnödhen ähr, förswara wår nästes godha

6

rÿchte, eller stadfesta sanninghen, kalla honom

7

som sielffua sanninghen ähr, till itt witne

8

öffuer wår ordh, gifuandhes honom then ähron,

9

att Han elskar rättwijssan och sanninghen och

10

hatar lögnen, och låther honom icke bliffua

11

anäffst som liugher. Discipulus.

12

När sÿndher man emott thetta budhett?

13

Præceptor. Tå wij icke brwka hans nampn
rätt, honom till ähre och oss till nÿtto och
gagn, wthan wanähre thet och bruke till att
fremie wår onde willie ther medh.
Discipulus. Hurw åch när skeer thet?
Præceptor. Thå wij förgete åkalla Gudh
som allena hielpa kan, och ropa till Hans
Creatur som ähro helgonen i Himmelen
och menniskiorna påå Jordenne, Sool, Måna etc.
och leggia them then ähran till som gudh
allena tilhörer, likawist som the åtthe
och giffua kunde huadh som wij haffue.
Sedhan när wij förgäte tacke honom för
sijna wällgärninghar, och reckne wår snilheet, förståndh, flijtigheet, arbete, venner
och frendher thet godha till som wij haffua,
endogh

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 7r, s. 1:13]
Ei tule myöskään sietää sellaista, että joku
ihminen häpäisee Jumalaa tai puhuu pahaa hänen
kunniastaan, sillä hänen pyhää mainettaan ei tule
loukata ihmisten keskuudessa.
Lopuksi, kun on tarpeen, on puolustettava
lähimmäisemme hyvää mainetta ja vahvistettava
totuutta. On kutsuttava häntä, joka on itse
totuus, sanojemme todistajaksi antaen hänelle sen
kunnian, että hän rakastaa oikeutta ja totuutta
mutta vihaa valhetta eikä jätä rankaisematta sitä,
joka valehtelee.

Oppilas. Koska rikomme tätä käskyä vastaan?
Opettaja. Silloin, kun emme käytä hänen
nimeään oikein, hänen kunniakseen ja meidän
hyödyksemme, vaan häpäisemme sen ja käytämme
sitä edistämään pahaa tahtoamme.
Oppilas. Kuinka ja milloin se tapahtuu?
Opettaja. Kun unohdamme rukoilla Jumalaa,
joka on ainoa, joka voi auttaa, ja huudamme avuksi
hänen luotujaan, kuten pyhimyksiä taivaassa, ihmisiä
maan päällä, Aurinkoa, Kuuta ja niin edelleen ja
annamme niille sen kunnian, joka kuuluu ainoastaan
Jumalalle, ikään kuin ne voisivat ottaa huolehtiakseen
tarpeistamme ja antaa sen, mitä meillä on. Se tapahtuu
myös, kun unohdamme kiittää häntä hänen hyvistä
teoistaan ja pidämme älykkyytemme, ymmärryksemme,
ahkeruutemme, työmme tai ystäviemme ansiona sitä
hyvää, mikä meillä on,
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 7v, s. 1:14]

1

endogh att allena Herren Zebaoth thet giffuit

2

haffuer, och haffua fult snack om guddom-

3

meligha och andeligha saker. Thärnest när

4

wij nekadhe Christum för reddogha skull,

5

som Petrus giorde eller och seija Honom och

6

Hans befalningh neij, och iaka till thet som

7

wort onda kött diäfuulen och then wanarti-

8

ge werlden begerar. Ther till mere settie

9

haffue eller läre nogon falsk meningh om

10

Gudz warelsse och willia, och wtsprijdha

11

wilfarelssen ij tronne. Jthem ähre förswme-

12

ligh till att lära medh ordh och exempell then

13

rätta meningen om Gudh. Till thet ÿtersta

14

thå wij swärie och bannas fofengeligha

15

när thet icke geller gudz ähra till, eller

16

någors menniskiors wällfärdh. Jthem thå

17

wij icke hålle thet wij medh en eedh stad-

18

fest haffua, när lÿffthet kommer öffuerens

19

medh gudz ordh. Discipulus.

20

Hwadh är thå theras straff som misbruka

21
22
23
24
25

Contra
[q]uos inquit
August:[inus]
errare po[t]ero sed he[r]eticus non
ero

Gudz nampn. Præceptor. Herren
wår Gudh haffuer sielffuer lagtt itt almenlighit hotandhe till thet andra budhet,
seijandhes, Herren skall icke låtha honom bliffua ostraffat som hans nampn

26

misbrukar, tÿ en sådana talar Gudz ä-

27

hra förnähr, kättare huilka förfalska

28
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schrifthennes

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 7v, s. 1:14]
vaikka yksin Herra Sebaot on sen antanut,
ja kun puhumme rumasti jumalallisista ja
hengellisistä asioista. Sen lisäksi, kun kiellämme
Kristuksen pelon vuoksi, kuten Pietari, tai
kun torjumme hänet ja hänen säädöksensä,
mutta hyväksymme sen, mitä paha lihamme,
paholainen ja pahatapainen maailma vaativat.
Lisäksi jos uskomme, että Jumalalla on muita
luontoja, tai opetamme vääriä käsityksiä hänen
olemuksestaan ja tahdostaan ja levitämme
harhaoppeja uskosta. Myös jos laiminlyömme
tehtävämme opettaa oikein Jumalasta sanoin
ja olla esimerkkinä. Viimein, kun vannomme
turhanpäiväisesti, kun kysymyksessä ei ole
Jumalan kunnia tai kenenkään ihmisen
hyvinvointi; tai kun emme pidä sitä, minkä
olemme valalla vahvistaneet, jos lupaus on
sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa.

Joita vastaan
Augustinus
sanoo: ’Voin
erehtyä,
mutta en ole
kerettiläinen.’

Oppilas. Mikä sitten on niiden rangaistuksena,
jotka käyttävät väärin Jumalan nimeä?
Opettaja. Herra, meidän Jumalamme, on itse
liittänyt yleisen uhkauksen toiseen käskyyn
sanoen: Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka
käyttää hänen nimeään väärin, sillä sellainen
henkilö puhuu Jumalan kunniasta pahaa.
Kerettiläisiä, jotka väärentävät
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 8r, s. 1:15]

1

skrifthennes rätta grundh, och så ledhis föruan-

2

dla och skemma gudz härligha rÿchte, them straf-

3

far gudh medh theres förnufftz blindheet och

4

öffuergiffuer them i ett wrongtt sinne, som Pau-

5

lus segher, Rom. 1. sosom the inthet hadhe achtat

6

gudz kendzlå haffuer gudh öffuergiffuitt them

7

i ett wrångtt sinne, och bedriffua obequemligh

8

tingh fwll medh all oretfärdigheet, bolerij, av[i]gheet,

9

girigheet, åndskå, fwll medg mårdh, kijff, Swick,

10

otucht, örnataskare, backtantare, Gudz förach-

11

tare, wåldzuerckare högfärdighe, stålte, infun-

12

dighe2, föräldremen olÿdughe, oförnufftige, ord-

13

löse3, okerlige, obarmhertighe. Anno Domini 15

14

24. när bönderna giorde wproor in Germania,

15

och skÿlte thenna skalikheeten wndher gudz

16

nampn och Euangelij frijheet skemmandes

17

i szå motto gudz herligha rÿchte, likawist ssom

18

han lust hadhe till wproor och twedregtt, tå

19

bliffue j några månadher widh hundrade tw-

20

sendhe ÿnkeligha mördadhe. Jtem. IIII.4 Reg. 18 &

21

19, när Rabsake Sanheribs tienare förhäd-

22

de herren och förminskade hans nampns äro

23

lika wist som han icke mechtigh nogh war till

24

att frija och frelssa Jerusalem, ifrå sin wäldighe
macht

25

2
3
4
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pro illfundighe
pro trolöse
pro II

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 8r, s. 1:15]
raamatun oikean perustan ja niin muodoin muuntavat
ja turmelevat Jumalan kunniakkaan maineen, heitä
Jumala rankaisee järjen sokeudella ja jättää heidät väärien
ajatusten valtaan, kuten Paavali sanoo Roomalaiskirjeen
ensimmäisessä luvussa. Koska he eivät ole antaneet arvoa
Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät väärien
ajatusten valtaan, tekemään sopimattomia tekoja täynnä
kaikenlaista vääryyttä, siveettömyyttä, nurjamielisyyttä,
ahneutta, pahuutta, täynnä murhanhimoa, riitaisuutta,
vilppiä ja siveettömyyttä; he ovat panettelijoita, parjaajia,
Jumalan halveksijoita, väkivallantekijöitä, kopeita,
pöyhkeitä, pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia,
ymmärtämättömiä, petollisia, rakkaudettomia ja
säälimättömiä. Vuonna 1524, kun talonpojat kapinoivat
Saksassa ja turmellen Jumalan kunniakasta mainetta
esittivät, että tämä kumouksellisuus tapahtui Jumalan
ja evankeliumin vapauden nimissä − ikään kuin Jumala
olisi mieltynyt kapinoihin ja riitaisuuksiin − murhattiin
muutamassa kuukaudessa satatuhatta ihmisparkaa.
Samoin, 2. Kuninkaiden kirjan 18. ja 19. luvuissa,
kun Rabsake, Sanheribin palvelija, pilkkasi Herraa ja
vähätteli hänen nimensä kunniaa, ikään kuin Herra
ei olisi ollut tarpeeksi mahtava voidakseen pelastaa
Jerusalemin hänen valtavan

73

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 8v, s. 1:16]

1
2
3

macht och Här, thå sendhe Herren wth sijn Engell
[A]b angelo
[o]ccisi sunt
[1]85000

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
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[P]romissio
amicis vir[t]utis II.
[præ]cepti

then ther drap ij the Asÿriers lägre ena natt
Hundrade tusendh och fem och ottatijo tusend men.

Discipulus. Hwadh ähr thå
theras lönn som bruka gudz nampn rätt?
Præceptor. Theras lön och båtnat är föregiffuin i the lÿffte som huario och ene dÿgd
tillsagdt äre i thetta budhet[:] Math. 18. Låffues
them gått som bidhia, när Christus så sägher,
ther twå aff edher komma öffuerens på Jordenne,
Huad tingh som the helst bidhia om skall them
wederfaras aff minom fadher som är J Himmelen. Jtem Deut. 4. segher Moÿses, Huad fålk
ähr så härligitt huilke gudarnar så nalkas som
Herren wår Gudh så åfftha som wij åkalle
honom, thernäst the som tacke och ähre gudh eller
läre sanningen om gudz warelsse och willie hörer them löffthet till, Matt. 10. J ähren icke
ij som thalen, wthan min faders Andhe som
taler igenom edher. The som bekenna Honom
loffuar han mÿkitt gått. Matt. 10 seijandes[:]
Then migh bekenner för menniskiom, honom
skall Jagh bekenna för mijn Himmelske
fadher. The som swäria effther gudz willie
giffs thetta löffthet i them 15 Psalther then
Helge Anda så sägher, Herre ho skall bo
j thina

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 8v, s. 1:16]
voimansa ja sotajoukkonsa vallasta, Herra lähetti
Enkeli
tappoi
185 000

Lupaus
toisen
käskyn
ystäville

enkelinsä, joka tappoi assyrialaisten leirissä yhtenä yönä
sata kahdeksankymmentä viisi tuhatta miestä.

Oppilas. Mikä sitten on niiden palkka, jotka käyttävät
Jumalan nimeä oikein?
Opettaja. Heidän palkkansa ja hyötynsä on esitetty
niissä lupauksissa, jotka annetaan jokaisesta hyveestä
tässä sanassa: Matteuksen evankeliumin 18. luvussa
luvataan hyvää niille, jotka rukoilevat Kristuksen
sanoessa: ’– – mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä
sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun
Isältäni, joka on taivaissa.’ Myös viidennen Mooseksen
kirjan 4. luvussa Mooses sanoo: ’Mikä kansa onkaan
niin erinomainen, että jumalat lähestyvät sitä niin kuin
Herra, meidän Jumalamme [meitä] niin usein kuin me
huudamme häntä avuksi.’ Lisäksi heille, jotka kiittävät
ja kunnioittavat Jumalaa tai opettavat totuuden hänen
olemuksestaan ja tahdostaan, kuuluu lupaus Matteuksen
evankeliumin 10. luvussa: ’Te ette puhu itse, vaan minun
Isäni Henki puhuu teidän kauttanne.’ Niille, jotka
tunnustavat hänet, hän lupaa paljon hyvää (Matt. 10)
sanoen: ’Joka tunnustaa minut ihmisten edessä, hänet
minäkin tunnustan taivaallisen Isäni edessä.’ Niille,
jotka vannovat Jumalan tahdon mukaan, annetaan tämä
lupaus psalmissa 15, jossa Pyhä Henki sanoo: ’Herra,
kuka saa asua
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 9r, s. 1:17]

1

j thina hÿddor, then som sinom nästa swär och

2

holler thett.

3

   Tertium præceptum.

4

Tenck wppå att tw helgar hwilådaghenn.
Discipulus. Hwad lärer gudh i thetta
bodhet. Præceptor. Såsom i thet första bådhet läres inwertes Gudz dÿrkan,
hwilken skeer i wår förnufft, willie och
hierta, J thet andra tales om een wthuertes Gudz dÿrkan 5 nampns bekennelsse, then
som skeer bodhe aff prædikanternna och åhörarna. Så lärer nu wår gudh i thet tridie
budhet, att bodhe the som lära och lärde blifua, skåla haffua een wiss tijdh och Ceremonier till att förfordra then gudz tiensten
som i thet första och andra budhet befalles.
Och thet för thenne orsaken schull först att
Christi Sacrament skåla wördeligha och medh
itt större anseendhe wtsckifftat bliffua.
Sedhan tÿ bodhe gudz lagh och naturligh lagh
kreffie, att wij på een wiss tijdh dagh och
stundh komme alle tilhopa i thet rum oss
lärdt wardher, huadh wår Gudh och Herre
ähr, och huadh hans guddomeligh willie ähr.
Jtem huad Christus gudz son är och hans
stora wälgerningar, och att wij alle i sådana
samquemd, medh itt hierta och en röst tillhopa

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

5
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dÿrkan markerat för att strykas / merkitty poistettavaksi

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 9r, s. 1:17]
majoissasi? Se, joka vannoo lähimmäiselleen ja pitää
sen.’

      Kolmas käsky.
Muista pyhittää lepopäivä.
Oppilas. Mitä Jumala opettaa tässä käskyssä?
Opettaja. Niin kuin ensimmäisessä käskyssä
opetetaan Jumalan sisäistä kunnioitusta, mikä tapahtuu
ymmärryksessämme, tahdossamme ja sydämissämme,
niin toisessa käskyssä puhutaan Jumalan nimen
ulkonaisesta tunnustamisesta, mikä tapahtuu sekä
saarnaajien että kuulijoiden toimesta. Niinpä meidän
Jumalamme opettaa kolmannessa käskyssä, että sekä
niillä, jotka opettavat, että niillä, joita opetetaan, tulee
olla tietty aika ja tietyt menot sitä Jumalan palvelusta
varten, josta ensimmäisessä ja toisessa käskyssä
säädetään.
Tämä ensinnäkin sen vuoksi, että Kristuksen
sakramentti tulee jakaa arvollisesti ja suurella
kunnioituksella. Toiseksi sen vuoksi, että sekä Jumalan
laki että luonnollinen laki vaativat, että kokoonnumme
tiettynä ajankohtana, tiettynä päivänä ja hetkenä,
tilaan, jossa meille opetetaan, kuka meidän Jumalamme
ja Herramme on ja mikä hänen jumalallinen tahtonsa
on; samoin, kuka on Kristus, Jumalan Poika, ja mitkä
hänen suuret hyvät tekonsa ovat. Ne vaativat myös,
että me kaikki tuolla tavoin kokoontuneina yhdestä
sydämestä ja yhteen ääneen
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 9v, s. 1:18]

1

hopa, åkalla prijsa och ära wårs Herres

2

Jesw Christi fadher. Till thet ÿtersta tiena

3

och sodan[a] Ceremonier ther till att präster-

4

na skickeligha och ordenteliga gudz ordh

5

och thess Sacrament folkena föreholla

6

och att gemeen almoga må genom them kal-

7

las tilhopa, och J kÿrkonnene haffua tillfelle

8

till att göra gudhi then tienst, som the

9

honom plichtige ähre. Discipulus.

10

Hwadh är rätt helga Söndaghen.

11

Præceptor. Låta the gerninghar liggia
ogiordhe som then tienst huilken Gudhi
allena och sÿnnerligha tilhörer ij någhon
motto förhindra kundhe och sedan flijteligha wthan aller förfall flijtlig wara ther
tilstädes som gudz ordh handlas, höra, lära och
granneliga betenckia thet. Thernäst wÿrdeliga nÿttia Sacramentet som Christus wår
Herre oss till godho stichtat haffuer, och ther
igenom komma i hugh, huad han är, och huad
han för wåra schull giortt haffuer, och huadh
wij honom för sijna wälgerningar plichtige
äre. Till thet ÿtersta then daghen ther till
sÿnnerliga ärnat ähr och [att] wtrensa then gamble
swrdegen som genom Adam oss pokommen ähr,
och flijteligh öffue och wänie wår natwr
till then tienst som wij wårom Herra i dopet loffua[t] haffue, på thet wij alltijd kunne
wara rappe frij och färdige ehwad anfectningh
påkommer

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 9v, s. 1:18]
rukoilemme, ylistämme ja kunnioitamme
Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Viimein
nuo menot palvelevat myös sitä tarkoitusta,
että papit muistuttavat kansaa pätevästi ja
säännöllisesti Jumalan sanasta ja sen sakramentista
ja että kansa tulee niiden välityksellä kutsutuksi
kokoon, jolloin sillä on mahdollisuus palvella
Jumalaa kirkossa velvollisuutensa mukaan.

Oppilas. Mitä on sunnuntain oikea
pyhittäminen?
Opettaja. Se on sitä, että jätetään ne tehtävät
toimittamatta, jotka voisivat estää jossakin määrin
ainoastaan ja erityisesti Jumalalle kuuluvaa
palvelusta, ja että sitten minkään estämättä
käydään ahkeraan siellä, missä Jumalan sanaa
käsitellään, sekä kuunnellaan, opetellaan ja
ajatellaan sitä tarkasti. Sen lisäksi on arvollisesti
nautittava sakramentti, jonka Kristus, meidän
Herramme on meidän hyväksemme asettanut, ja
sen välityksellä palautettava mieleen, kuka hän on
ja mitä hän on meidän vuoksemme tehnyt, ja mitä
me olemme hänelle velassa hänen hyvien tekojensa
vuoksi. Viimein tuo päivä on tarkoitettu erityisesti
myös siihen, että puhdistumme siitä vanhasta
hapatuksesta, joka Adamin välityksellä on tullut
päällemme, ja ahkerasti harjoitamme ja totutamme
luontoamme siihen palvelukseen, jonka olemme
luvanneet Herrallemme kasteessa, niin että aina
voisimme olla heti vapaita ja valmiita, minkä
tahansa ahdistuksen
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 10r, s. 1:19]

1

påkommer, till att åkalla tro, elska, bekenna,

2

prijsa och äre wår herre Jesum Christum, än-

3

doch att werlden, dieffuulen och wår natwr

4

roopa oss emott. Discipulus. J huad mot-

5

te ohelge wij och brÿte söndaghen?

6

Præceptor. Ohelga eller brÿta Sabbatzdagen
är försuma prädikan och andre Christelighe
Ceremonier, och sellan eller aldrigh wara
tilstädes ij kÿrkonne, lijka som huad ther
handlas inthet komma oss till, förachta Christi Sacramentet, som är Gudz hand, med huillken han recker oss Christi rätfärdigheet, och
then straf som han på sijn lekamen med sijn
blodz wthgiwtelsse för wåra sÿndher schull
lidhit haffuer, eller widh itt annat sätt tractera och wtskiffta thet, än som Christus thet
insatt haffuer. Jtem. ändogh man ähr tillstädhes ij allmenligh samquemd, höra ordhet
wthan all flijtt, ther är genom all sömpn
och lättie kååthz, drömer eller fremmande
tanckar låtha hiertat dragas ifrå ordhet,
så att öronen höra thet wäll, men hiertatt
kenner thet inthet. Thernäst om Helgedagarnar dricka gestebwdh, leeka, och andra
kötzens begärelsse fulföllia, eller tå brwka
werldzens gerninghar, som är köpslaga, ploie
åkxen, söma eller annath sådant som gudz
tiensten bliffuer förhindrat. Till thet ÿtersta
om wij icke göre the sÿnder som här förbiudne
och

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 10r, s. 1:19]
kohdatessa meitä, huutamaan avuksi, uskomaan, rakastamaan,
tunnustamaan, ylistämään ja kunnioittamaan Herraamme
Jeesusta Kristusta, vaikka maailma, paholainen ja oma
luontomme vastustavatkin meitä.

Oppilas. Millä tavoin pidämme sunnuntaita epäpyhänä
tai rikomme sen pyhyyttä vastaan?
Opettaja. Sapatin pitäminen epäpyhänä tai sen
pyhyyden rikkominen on sitä, että laiminlyömme
saarnan ja muut kristilliset menot ja käymme kirkossa
vain harvoin tai emme koskaan, ikään kuin se, mitä
siellä käsitellään, ei koskisi meitä. Se on sitä, että
halveksimme Kristuksen sakramenttia, Jumalan kättä,
jolla hän ojentaa meille Kristuksen vanhurskauden ja
sen rangaistuksen, jonka hän on kärsinyt ruumiissaan
vuodattaessaan verensä meidän syntiemme tähden, tai
tarjoamme ja jaamme sakramentin toisin kuin Kristus on
sen asettanut.
Rikkomista on myös se, että vaikka ihmiset olisivat
läsnä yhteisessä kokoontumisessa, he kuuntelevat
sanaa laiskasti, nukkuvat tai laskevat leikkiä, ja antavat
unelmien tai asiaan kuulumattomien ajatusten vetää
sydämensä pois sanasta, niin että korvat kyllä kuulevat
sen, mutta sydän ei sitä tunne. Sellaista on myös
ryyppykestien pitäminen, leikkiminen ja muut tavat
tyydyttää lihan himoja; samoin maallisten toimien
suorittaminen, kuten kaupankäynti, härillä kyntäminen,
ompeleminen tai muu sellainen, joka estää Jumalan
palvelemisen.
Viimein, vaikka emme tekisi niitä syntejä, jotka tässä on
kielletty
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 10v, s. 1:20]

1

och nw wptalde ähro, dogh ohelge wij Sabbaten

2

när wij låta thet blifwa ogiordt som gudh

3

j thetta budhet befalt haffuer, thet ähr, om

4

wij icke öffue oss och wåre Hustrwr och

5

barn, och tiensta fålck, wthi the gerninghar

6

och then tienst, som wij Christo worom

7

Herra wthi dopet loffuat haffue. Discip[ulus].

8

Hwad ähr theras straff som ohelga Sabbaten

9

eller Söndaghen. Præceptor. Thet giffuer

10

oss Moÿses tilkenna. Num. 15. seijandes[:]

11

om en siell gör nogott aff öffuerdodigheet

12

thet är, om hon medh willie och wetandhes

13

gudz ord emot ståår och öffue[r]trädher, the

14

haffua försmädat Herran, förachtat hans

15

ordh, och giordt hans bwdh om inthet, han

16

schall platt wthrotat wardha och omgella

17

sijna schuld, Nu finnes hoss oss att man

18

wiliandhes och wetandes emott thetta bodhet

19

om Sondagen och alle andre Helgedagar köp-

20

slagar, dricker gestebwdh, och andra kropsens

21

näringh brwkar, ringa recknandes then

22

Gudz tienst som tå skee schulle och ij så

23

motto försmädha Herren och förachta Hans

24

budh. Huarföre ähr wist att wij thenna sÿn-

25

dhen genom mongehanda wedermödå ångest

26

sårgh och iemmer motte omgella, Ja och

27

wthur gudz barn bliffua rotadhe, hwar wij

28

icke sådant bättre. Thesslikes gaff Gudh

29

sinn wreede klarligha tilkenna emott

30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 10v, s. 1:20]
ja joista on ollut puhe, niin kuitenkin pidämme
sapatin epäpyhänä, jos jätämme tekemättä sen, mitä
Jumala tässä käskyssä on säätänyt, toisin sanoen,
jos me emme harjoita itseämme, vaimoamme,
lapsiamme ja palvelijoitamme niihin toimiin ja
siihen palvelukseen, jotka olemme luvanneet
kasteessa Kristukselle, Herrallemme.

Oppilas. Mikä on niiden rangaistuksena, jotka
pitävät sapatin eli pyhäpäivän epäpyhänä?
Opettaja. Sen ilmoittaa meille Mooses neljännen
kirjansa 15. luvussa sanoen: Jos joku tekee
rikkomuksen tahallaan, eli jos hän tieten tahtoen
rikkoo Jumalan sanaa vastaan, hän on pilkannut
Herraa, halveksinut hänen sanaansa ja mitätöinyt
hänen käskynsä, hänet on hävitettävä kerrassaan;
näin hän joutuu vastaamaan rikkomuksestaan.
Nykyään meillä on niin, että ihmiset tieten tahtoen
vastoin tätä käskyä harjoittavat sunnuntaisin ja
kaikkina pyhäpäivinä kauppaa ja pitävät kaikenlaisia
kemuja vähät välittäen velvollisuudestaan palvella
Jumalaa. Näin he pilkkaavat Herraa ja halveksivat
hänen käskyään. Tämän takia on varmaa, että
saamme vastata tästä synnistä monenlaisilla
koettelemuksilla ja ahdistuksilla surren ja
vaikeroiden. Joudummepa juurituksi pois Jumalan
lasten joukosta, jos emme tee tässä parannusta.
Samaten Jumala ilmoitti vihansa selvästi niitä
kohtaan,
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 11r, s. 1:21]

1

them som Söndagen ohelga, thå han sielff dömbde

2

honom till döden, och befalte honom steenas,

3

som om Sabbaten hemptadhe widh tå Jsraels

4

barn wåro j öknenne, huilken wreede ähr lijka

5

stijff och strängh än nw j dagh emott them al-

6

le som thetta budhet öffuerträda. Discipulus.

7

Hwad ähr tå theras lön som rätt helga Söndagen.

8

Præceptor. Christus lofwar them Ioh. 14. att
the schola bliffua i gudz hwss och tempell, seijandhes, then min budh haffuer och holler them
han ähr then migh elskar, och mijn fadher schall
elska honom, och wij skolom komma till honom
och blifwa när honom. Thetta löfftet är sså
statt, att inthet annath kan finnas J Propheterna och Apostlanar, som iche wardher her ij
thet beslutet och befattat, förtÿ ther Gudh
fadher, gudh son och gudh then Helga Anda
ähr, ther är och summan på allt thet gått kan
wara, och ther till medh blifuer iche theras
deell förkårtat som leggia sit arbete nidh
för Gudz ordhz schull wthan öffuermotte wälsignatt och förökatt som Christus seger Math.
6. Söker först Himmelrijket medh thes rättfärdigheet, så faller idher allt till som ij bodhe till klädhe och födhe behöffuen, tÿ idher
Himmelske fadher wett wäll allt thet idher görs
behoff.
Quartum

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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23
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25
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 11r, s. 1:21]
jotka eivät pidä sunnuntaita pyhänä, kun hän itse
tuomitsi kuolemaan ja määräsi kivitettäväksi sen, joka
haki polttopuita, kun Israelin lapset olivat erämaassa.
Tuo viha on yhtä ankaraa vielä nykyäänkin kaikkia
niitä kohtaan, jotka rikkovat tätä käskyä vastaan.

Oppilas. Mikä sitten on niiden palkkana, jotka
pyhittävät sunnuntain oikein?
Opettaja. Kristus lupaa heille Johanneksen
evankeliumin 14. luvussa, että he saavat jäädä
Jumalan huoneeseen ja temppeliin: ’Joka pitää
minun käskyni, hän rakastaa minua, ja minun
Isäni rakastaa häntä. Me tulemme hänen luokseen
ja pysymme hänen lähellään.’ Tämä lupaus on
sellainen, ettei profeetoilla eikä apostoleilla voi
olla sellaista, mikä ei jo sisältyisi tähän, sillä
missä Jumala − Isä, Poika ja Pyhä Henki −
on, siellä on myös kaiken sen hyvän täyteys,
mitä voi olla. Lisäksi niiden osuus ei vähene,
jotka laskevat työnsä käsistään Jumalan sanan
tähden, vaan heidän osuutensa siunaantuu
ja lisääntyy yllin kyllin, kuten Kristus sanoo
Matteuksen evankeliumin kuudennessa luvussa:
’Etsikää ennen kaikkea taivaan valtakuntaa ja
sen vanhurskautta, niin te saatte kaiken mitä
tarvitsette vaatteiksi ja ravinnoksi, sillä teidän
taivaallinen Isänne tietää hyvin kaiken, mitä
tarvitsette.’
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 11v, s. 1:22]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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   Quartum præceptum.
Hedra fadher och modher. Discipulus.
Huru schole wij effther Gudz willia hedra
fadher och modher. Præceptor.
Hedra them rätt står i 3. stÿcken, först käna och stadeliga troo, att the aff gudhi äre satte
oss till regenter, Ja theras standh och kall
är ett wiss teeckn som oss wijser gudz försÿn, wijsdom, godheet, och faderlige kärleek
emott oss arma sÿndare. Sedan om the äre
fatige, oädle, siwcke och wanskapelighe och
mÿkitt affhollne, wthan effther the gudz instrument ähre, reckna them högt tenckiandes[:]
Haffuer gudh kendtt them godhe therföre att
the mijna föreldrar wara scholla, hwij schal
iagh arma menniskia förachta eller ogilla
gudz werkekammar, som Han sielf haffuer
gillatt, thernäst såsom S. Paulus säger Eph.
6. barn, Lÿdher edhar föreldrar i herranom
thet ähr, görer allt thet som idher befalles,
som ähr icke emott Herrans willia och edher
omögeligitt, och thet sÿnnerliga för Herrans
schull, som them idher till Regenter sat haffuer
tÿ thet är rättuijst. Till thet ÿtersta wÿrda
ähra och högtt achta personerna, som förelldrars nampn bära, haffua them kär, bidhia
för, wthtÿdha theras ordh och gerningh till thet
bästa, och toleliga lijdha och wmdraga thera
skröpligheet, som är högfärdh, hastig wreedhe
osidhugheet

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 11v, s. 1:22]

     Neljäs käsky.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
Oppilas. Kuinka meidän tulisi Jumalan tahdon
mukaan kunnioittaa isäämme ja äitiämme?
Opettaja. Oikeassa kunnioittamisessa on kolme
osaa: on ensinnäkin tiedettävä ja vakaasti uskottava,
että Jumala on asettanut heidät hallitsijoiksemme.
Heidän asemansa ja kutsumuksensa on meille
merkki Jumalan kaitselmuksesta, viisaudesta,
hyvyydestä ja isällisestä rakkaudesta meitä
syntisparkoja kohtaan.
Toiseksi, jos he ovat köyhiä, halpasyntyisiä, sairaita
ja rujoja tai hyvin tylyjä, pidä heitä arvossa ajatellen
näin: Kun Jumala on pitänyt heitä hyvinä olemaan
minun vanhempinani, kuinka minä kurja ihminen
voisin halveksia tai olla hyväksymättä Jumalan
työhuonetta, jonka hän itse on hyväksynyt? Pyhä
Paavali sanoo Efesolaiskirjeen kuudennessa luvussa:
’Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa.’
Se merkitsee: tehkää kaikki, mikä teidän käsketään
tehdä, jos se ei ole Herran tahtoa vastaan tai teille
mahdotonta, ja tämä erityisesti Herran tähden, joka
on asettanut heidät teidän hallitsijoiksenne, sillä se
on oikein.
Lopuksi, kunnioittakaa ja arvostakaa henkilöitä,
jotka kantavat vanhemman nimeä, pitäkää heitä
rakkaina, rukoilkaa heidän puolestaan, tulkitkaa
heidän puheensa ja tekonsa parhain päin, ja sietäkää
kärsivällisesti heidän heikkouksiaan, joita ovat
kopeus, äkkipikaisuus,

87

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 12r, s. 1: 23]

1

osidugheet, Laghgranhett, oförstondh etc. så att

2

wij icke wredgas öffuer them eller förachte

3

them för sådana brister schull. Discipul[us].

4

Hwadh meenar Gudh medh thenna ordhen fa-

5

dher och modher. Præceptor. Fadher och modher

6

kallar han först, wåra bråtzliga föreldrar,

7

sedan all öffuerheett, som ähr Konungen och

8

hans befalningsmän, Lärefäderne i Scholstu-

9

gun, Kÿrkio Heerdar, Matfadher, och Matmodher,

10

Huilkom förälderna och antwardat haffua,

11

till att göra thet them göra borde om the ellies

12

förmotte. Discipulus. När eller J huadh

13

motte wanähre wij föräldranar. Præcept[or].

14

Först thå wij ringe achte them theras rådh, lär-

15

dom och förmaningar, om oss sielffue, endogh

16

när gudh är inthet Creatur, som wij högre

17

och större hålla skåle, än föräldranar, och

18

som i theras stadh ähre. Sedhan tå wij ohörsam-

19

me och olÿdighe ähre them som föreldranars

20

nampn rätteliga bära, låtandes thett blifwa

21

ogiordtt som the bettala6, och i så motto strä-

22

ffua emott gudh, Huilkens befalningzmän

23

the ähre. Jthem thå wij nödighe och tröge äre

24

att göra thet the oss påleggia, och gifua them

25

slem ordh, låtandes och tÿckia, att wij för

26

godhe ähre them att tiena, endoch oss bordhe

27

aff Hiertatt tacka gudh som oss haffuer hol-

28

lits dope till att thiena Hans Högste befal-

29

ningzmän och effther Christi exempell wara

30

them gladeliga wnderdåninge och ohörsamme.

31

Till

6
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pro befalla

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 12r, s. 1: 23]
pahaluontoisuus, pikkumaisuus, ymmärtämättömyys
ja niin edelleen, niin että emme suutu heille emmekä
halveksi heitä tuollaisten puutteiden tähden.

Oppilas. Mitä Jumala tarkoittaa näillä sanoilla ’isä’ ja
’äiti’.
Opettaja. Isäksi ja äidiksi hän kutsuu ensinnäkin
meidät synnyttäneitä vanhempia, sitten kaikkea esivaltaa,
johon kuuluvat kuningas ja hänen käskynhaltijansa,
koulujen opettajat, kirkkoherrat, emännät ja isännät.
Näille vanhemmille on myös uskottu omat tehtävänsä,
jotka heidän on suoritettava, jos vain voivat.
Oppilas. Koska tai millä tavoin halveksimme
vanhempiamme?
Opettaja. Ensiksikin silloin, kun väheksymme heitä,
heidän neuvojaan, tietojaan ja kehotuksiaan, vaikka
meidän tulisi pitää heitä ja heidän asemassaan olevia
itseämme korkeampina ja suurempina, siitä huolimatta,
että yksikään luotu ei ole lähelläkään Jumalaa.
Toiseksi silloin, kun olemme tottelemattomia niitä
kohtaan, jotka kantavat oikeutetusti vanhemman nimeä,
kun jätämme tekemättä, mitä he käskevät, ja siten
toimimme vastoin Jumalaa, jonka käskynhaltijoita he
ovat. Samoin silloin, kun vitkastelemme niiden tehtävien
suorittamisessa, joita he antavat meille, ja vastaamme
heille rumin sanoin ja annamme ymmärtää, että olemme
liian hyviä palvelemaan heitä, vaikka meidän tulisi
sydämestämme kiittää Jumalaa, joka on antanut kastaa
meidät palvelemaan korkeimpia käskynhaltijoitaan ja
olemaan Kristuksen esimerkkiä seuraten heille ilomielin
alamaisia ja kuuliaisia.

89

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 12v, s. 1:24]

1

Till thet ÿtersta tå wij icke j wårtt hierta haff-

2

ua itt sÿnnerligitt behag och kärleeck till

3

them som föräldranars nampn bära, wthan

4

en lönligh och fördold ondskå och haat, then-

5

ne onskås teckn och merke ähr lee och begab-

6

be them som föreldranar äre, för theras

7

brijster schull, tÿckes bättre kunna göra

8

thet them bör, än the, ther aff kommer sådant

9

att nitt inthet bidher för them, alldrigh tackar

10

gudh, som godhe föreldrar skickat haffuer.

11

Jtem. Otacksamheet then ther inthet eller all-

12

righ skådar the wälgärningar som föräldra-

13

nar oss giordt haffua, wthan giffua sitt ar-

14

bethe och flijtigheet then äran tilförne som

15

them tilhörer som J Gudz stadh ståt haffua.

16

Discipulus. Hwad ähr theras straff som ähr
föräldranar ohörsamme. Præceptor. Theras straff faller them icke finger emellan, wthan
wisseliga wederfars them bodhe i thenna werldenne, och sedan till Euightijdh, thet S. Paulus giffuer tilkenna Rom. 13. Hoo som sigh
sätter emott öffuerheeten, han setter sigh emott
Gudz skickelse, och schall få een dom öffuer sigh.
J gamble Testamentet war gudz Lagh szå
Deut. 21. att om noghor hadhe en sielffzwärdigh och ohörsam son, thå schole allt fålckett
steena honom ij hiell. Absolon giorde wpror
emott sin fadher Här Dauidh, och när han strijdde i Ephraims skogh, kom mulen som han
redh

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 12v, s. 1:24]
Halveksuntaa on myös se, kun meillä ei
sydämessämme ole erityistä rakkautta niitä
kohtaan, jotka kantavat vanhempien nimeä, vaan
salattua ilkeyttä ja vihaa. Tämän ilkeyden merkkejä
ovat se, että vanhemmille naureskellaan ja heitä
ivaillaan heidän puutteidensa takia, ja ajatellaan,
että osataan paremmin tehdä se, mitä heillä on
tehtävänään. Tällaisesta seuraa, että ei koskaan
rukoilla heidän puolestaan eikä koskaan kiitetä
Jumalaa, joka on hyvät vanhemmat lahjoittanut.
Samoin kiittämättömyys, joka estää koskaan
näkemästä niitä hyviä tekoja, jotka vanhemmat
ovat meille tehneet, vaan panee antamaan omalle
työlle ja ahkeruudelle sen kunnian, joka kuuluisi
niille, jotka on asetettu Jumalan sijaan.

Oppilas. Mikä on niiden rangaistuksena, jotka
ovat vanhemmilleen tottelemattomia?
Opettaja. Heidän syntinsä ei jää rankaisematta,
vaan varmasti he joutuvat koettelemuksiin sekä
tässä maailmassa että sitten iäisyydessä, kuten
pyhä Paavali ilmoittaa Roomalaiskirjeen 13.
luvussa: Joka vastustaa esivaltaa, nousee Jumalan
säädöstä vastaan ja saa tuomionsa. Vanhassa
testamentissa Jumalan laki kuului niin (5. Moos.
21), että jos jollakulla oli tottelematon poika,
kansan oli joukolla kivitettävä hänet hengiltä.
Absalom nousi kapinaan isäänsä kuningas Davidia
vastaan ja kun hän taisteli Efraimin metsässä,
kulki hänen ratsastamansa muuli
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 13r, s. 1:25]

1

redh wppo, wnder en står eek, ther fastnadhe

2

hans hoffuudh wid Eekenna, och bleff hengi-

3

andhe emillan Himmell och Jordh, thå togh Jo-

4

ab Dauidz härhöffuitzman 3 spessar och stötte

5

them Absolon i hiertat, sedan kastade the ho-

6

nom i ena grop, och ladhe en stoor hoop ste-

7

nar på honom. Num. 16. När Corach, Da-

8

tan, Abiram wåre treeske, olÿduge och gen-

9

straffuige Moÿsi som war theras rätte fadher,

10

sadhe Moÿses till fålkett, på thet att i skolen

11

förstå att Herren gudh haffuer sendt migh

12

och att thenna mennerna Corach, Datan, och

13

Abiram, haffua försmädat Herran, skåla

14

the hemsöckte wardha medh itt nÿtt straff, tå

15

Moÿses thenna ården wttsagdt hadhe rempna-

16

dhe Jorden wndher them och lett sijn mun

17

wp, och wpswalg them medh theras [ägodelar], och the föro

18

leffuandes nidh till Heluetitz medh allt thet the

19

hadhe, Här aff är klartt at gudz wreedhe ähr

20

grÿm och förskreckelighen emott allom them

21

som förachta fadher och modher, och kan icke

22

lijda att man ogillar eller ringe achtar them som

23

han sielf haffuer gillatt och recknatt the skic-

24

keliga till, att the skåla stå i hans stadh och

25

hans werck wttrettha, tÿ straffar han wisseli-

26

ga thenna sÿndena medh timeligh straff och

27

Euigh pijna. Discipulus. Hwad är theras

28

lönn som holla thet fierdhe budhet.

29

Præceptor. Widh thetta budhett se wij Gudz
godheet

30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 13r, s. 1:25]
suuren tammen ali ja hän tarttui päästään
tammeen ja jäi riippumaan taivaan ja maan
välille. Silloin Joab, Davidin sotapäällikkö, otti
kolme keihästä ja iski ne Absalomin sydämeen.
Sen jälkeen he viskasivat hänet kuoppaan ja
kasasivat sen päälle suuren kiviröykkiön [2. Sam.

18]. Neljännen Mooseksen kirjan 16. luvussa
kerrotaan, kuinka Korah, Datan ja Abiram
niskoittelivat ja kapinoivat Moosesta vastaan,
joka oli heidän oikea isänsä. Silloin Mooses
sanoi kansalle: ’Jotta ymmärtäisitte, että Herra
on lähettänyt minut ja että nämä miehet, Korah,
Datan ja Abiram, ovat pilkanneet Herraa,
heitä kohtaa uusi rangaistus.’ Kun Mooses
oli sanonut nämä sanat, maa aukaisi kitansa
heidän allaan ja nieli heidät ja kaiken heille
kuuluvan, ja he joutuivat elävältä alas helvettiin
kaikkineen päivineen. Tästä käy selvästi ilmi,
että Jumala kohdistaa julman ja pelottavan
vihansa kaikkia niitä kohtaan, jotka halveksivat
isää ja äitiä, eikä voi sietää sitä, että ihmiset
väheksyvät niitä, jotka hän itse on hyväksynyt
ja katsonut sopiviksi olemaan hänen sijallaan
ja toimittamaan hänen tehtäviään, sillä hän
varmasti rankaisee tämän synnin ajallisella
rangaistuksella ja ikuisella tuskalla.

Oppilas. Mikä on niiden palkkiona, jotka
pitävät neljännen käskyn?
Opettaja. Tässä käskyssä näemme Jumalan
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 13v, s. 1:26]

1

godheet och mildheet, att endogh ingen finnes som

2

thetta budhet fulkomnar, doch likwäll låffuar

3

gudh them som så mÿkit göra som the kunna

4

genom then Helga Anda åstadkomma en ganska

5

herligh skenck, nemliga ett longtt och roligh

6

leffuerne här på Jordenne. Genes. 9. Sem och

7

Jaφet bliffuo wälsignade, thet är medh thetta hö-

8

ga löffthet äradhe, att Christus Gudz son schulle

9

aff theras affkommandom födas, och att the skå-

10

la wara delachtige och retta ägesmän till allt

11

thet godha som then tillkommandhe Christus skå-

12

le förwärffua. Till thet tridhie war theras

13

fadhers welsignelse krafftigh öffuer them j

14

wärldzligh måtto, så altt thet the tage sigh fö-

15

re, thet gudhi behageligitt vär7, gick fort fram

16

och lÿckades them theras barna barn, allenast

17

för then orsaken schull att the hedrade och wör-

18

dadhe sijn fader Noah, tÿ gud gör barmhertig-

19

heet in på mong twsendh på them som honom

20

elskadhe och holla hans budh.

21

   Quintum præceptum.
Tw skallt icke dräpa. Discipulus.
Hwadh befaller Gudh j thetta budhet?
Præceptor. Här befaller Gudh att man
schall haffua en sött Hiertans affecht bodhe emott wåre wenner och owenner, och wara emott allom rättwijse, godwillige, barmhertige, så att wij ömska oss öffuer wår nästa
tå

22
23
24
25
26
27
28
29

7
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 13v, s. 1:26]
hyvyyden ja lempeyden, sillä vaikka kukaan ei
pysty täyttämään tätä käskyä, niin siitä huolimatta
Jumala lupaa niille, jotka tekevät voitavansa Pyhän
Hengen kautta, ihanan lahjan, nimittäin pitkän ja
rauhallisen elämän täällä maan päällä.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan 9. luvussa
Seem ja Jafet saivat siunauksen, toisin sanoen,
heitä kunnioitettiin sillä suurella lupauksella,
että Kristus, Jumalan Poika, syntyisi heidän
jälkeläisistään ja että heistä tulisi osallisia kaikesta
siitä hyvästä ja sen oikeita omistajia, minkä tuleva
Kristus tulisi hankkimaan. Kolmanneksi, heidän
isänsä siunaus oli voimakkaana heidän yllään
maallisissa asioissa, niin että kaikki, mihin he
ryhtyivät ja mikä oli Jumalalle otollista, edistyi
hyvin ja onnistui heille ja heidän lastensa lapsille,
vain sen tähden, että he kunnioittivat isäänsä
Nooaa, sillä Jumala tekee laupeuden niille monille
tuhansille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen
käskynsä.

      Viides käsky.
Älä tapa.
Oppilas. Mitä Jumala säätää tässä käskyssä?
Opettaja. Tässä Jumala säätää, että meidän tulee
suhtautua ystävällisesti sekä ystäviimme että vihollisiimme
ja olla kaikkia kohtaan oikeudenmukaisia, hyväntahtoisia
ja armahtavaisia, niin että tunnemme sääliä, kun
lähimmäisemme
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 14r, s. 1:27]

1

tå han far illa, och så laga och regera oss, att

2

alle hiertans begiärelse, alla wåra tanckar, ordh

3

och wthuertis gärningar, äre stelte till wår nä-

4

stes gagn och besta som Christus säger Math.

5

22. Elska tin nästa som tigh sielff. 1. Joh. 3.

6

Mine barn, elskoms icke med ordom eller tun-

7

ga allenast, wthan medh gärningen och sanningen,

8

theslikes säger Christus Math. 5. Elsker idher

9

owenner, wälsigner them som idher banna,

10

görer wäll mot them som göra idher skadha,

11

och förfölia idher på thet i skålen wara

12

i iders fäders barn som är i Himmelen. Ja

13

wij skåle ochså när för nödhen ähr låta

14

wårt lijff för wår nästa, som 1. Joh. 4. J thet

15

kenne wij Christi kärleeck, tÿ Han haffuer

16

låthit sitt lijff för oss, så äre wij skÿldige

17

till att låta wårt lijff för wåra brödher.

18

Såsom Moÿses hade såå stoor kärleeck till

19

Jisraëls almoge, att Han heller wille affplå-

20

nas aff lÿffzens book, än see atth fålket schul-

21

le bliffua bort kastat. Jtem Paulus wille

22

bliffua bort kastat ifrå Christo, för sijna

23

brödher, the dogh wåre Hans hätzske fiender

24

Rom. 9. Dauidh wnthe Saulå gått aff hiertat,

25

endogh han dagligha söckte tilfälle att drä-

26

pa honom. Discipulus. Hwilke sÿn-

27

der förbiudhes ij thetta budhet. Præceptor.

28

Judarna och Phariseerna menthe att här al-

29

lenast skulle förbiudhas mandrop, som

30
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skeer

Exod.
32.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 14r, s. 1:27]
kokee kovia, ja asennoitua niin, että kaikki sydämemme
halut, kaikki ajatuksemme, sanamme ja ulkoiset tekomme
suuntautuvat lähimmäistemme parhaaksi.
Kristuskin sanoo Matteuksen evankeliumin 22. luvussa:
’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Ensimmäisen
Johanneksen kirjeen kolmannessa luvussa sanotaan:
’Lapseni, älkäämme rakastako vain sanoin ja puheessa,
vaan teoin ja totuudessa.’ Kristus sanoo Matteuksen
evankeliumin viidennessä luvussa myös näin: ’Rakastakaa
vihamiehiänne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää
hyvää niille, jotka teitä vahingoittavat ja vainoavat, jotta
olisitte taivaallisen Isänne lapsia.’ Meidän tulisi jopa
tarvittaessa antaa henkemme lähimmäisemme puolesta,
mistä puhutaan ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvussa
neljä: Siitä tunnemme Kristuksen rakkauden, että hän
on antanut elämänsä meidän puolestamme. Siten myös
me olemme velvolliset antamaan elämämme veljiemme
puolesta.
Mooseskin rakasti Israelin kansaa niin paljon, että halusi
itse mieluummin tulla pyyhityksi lupauksen kirjasta kuin

2. Moos.
32.

nähdä kansan tulevan Jumalan hylkäämäksi. Myös Paavali
halusi tulla erotetuksi Kristuksen yhteydestä veljiensä
vuoksi, vaikka he olivat hänen kiivaita vihamiehiään
(Room. 9). David toivoi sydämestään hyvää Saulille, vaikka
tämä päivittäin etsi tilaisuutta tappaa hänet.

Oppilas. Mitkä synnit tämä käsky kieltää?
Opettaja. Juutalaiset ja fariseukset ajattelivat, että tässä
kiellettäisiin ainoastaan sellainen ihmisen tappaminen,
mikä
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 14v, s. 1:28]

1

skeer widh swerdh, stör, ÿxe, spiutt, eller nå-

2

gon annan wäria, Men Christus lärde och, [att]

3

här förbiudhes inwerthes argheet, ondskå,

4

haat, affuundh och illwilia emott wår nästa,

5

och seger Christus Matth. 5. att wij wthan wä-

6

I

ria i triggehanda motto dräpa wår nästa.

Treehan-

Först medh en etherfwll wredhe i hiertat hatar

8

da motto

och icke gitter see sin nästa som sigh förtör-

9

dräpe wij

natt haffuer, wthan söker tillfelle att göra

10

wår nästa.

skadha och förgöra honom. Sådana war

7

11

Cains wreedhe emot Abell, Esau emot Jacop.

12

Så wredgades och Saull emot Dauidh, Pharise-

13

erna emot Christum, Sådana är och dieffla-

14

nars wrede emot Christi församblingh

15

som tro po honom, thetta betÿder j Joh. 3.

16

som seger, Hwar och een som hatar sin bro-

17

II.

dher han är en mandropare. Thernäst när

18

wij backtanta wår nästa, eller önska honom

19

ondtt, therom Christus seger Matth. 5. Att huar och

20

een som kallar sijn brodher Racha, han är

21

skÿlldigh wnder rådhet, när man seger iagh

22

wille tw wåre nidher i Heluetit, diefflen toge

23

tigh halsen aff, och aller gruffuelighste är när

24

wij bidhie gudh fremie wår wreedhe och onskå

25

widh thet förskreckeliga ordsettet, gudh för-

26

banne tigh, lijka som gudh hade lwst eller be-

27

hagh till att förderffua wår nästa effter wår

28

etherfulla wreedhe och onskå. Her emott

29

segher Dauidh Psal. 5. Herren gudh stÿgges

30

widh en blodgirigh menniskia. Thetta

31
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mandropet

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 14v, s. 1:28]
tapahtuu miekalla, seipäällä, kirveellä, keihäällä tai
muulla aseella. Sen sijaan Kristus opetti, että tässä
kielletään myös sisäinen kiukkuisuus, ilkeys, viha, kateus
ja pahansuopuus lähimmäistämme kohtaan, ja hän
sanoo Matteuksen evankeliumin viidennessä luvussa,
I
Kolme
tapaa,
joilla
tapamme
lähimmäisemme.

että on kolme tapaa, jolla tapamme lähimmäisemme
ilman asetta. Sellaista on ensinnäkin se, että sydän
täynnä myrkkyä vihaa lähimmäistään eikä halua
nähdäkään häntä, vaan etsii tilaisuutta vahingoittaa
häntä ja surmata hänet. Sellaista oli Kainin viha Abelia
kohtaan ja Esaun Jaakobia kohtaan. Niin tunsivat vihaa
Saul Davidia kohtaan, fariseukset Kristusta kohtaan ja
sellaista on myös paholaisten viha Kristukseen uskovaa
seurakuntaa kohtaan. Tätä merkitsee ensimmäisen
Johanneksen kirjeen kolmannen luvun sana: ’Jokainen,
joka vihaa veljeään, on murhaaja.’

II

Myös silloin tapamme, kun panettelemme
lähimmäistämme tai toivomme hänelle pahaa, kuten
Kristus sanoo Matteuksen evankeliumin viidennessä
luvussa: ’Jokainen, joka kutsuu veljeään lurjukseksi,
on ansainnut neuvoston tuomion.’ [On tuomittavaa]
kun joku sanoo tahtovansa toisen joutuvan helvettiin
ja toivovansa paholaisen katkaisevan tämän kaulan.
Kaikkein hirvittävintä on, kun pyydämme Jumalaa
edistämään vihaamme ja ilkeyttämme sanomalla
kauheat sanat: ’Jumala sinut kirotkoon’, ikään kuin
Jumala haluaisi tuhota lähimmäisemme myrkyllisen
vihamme ja ilkeytemme mukaisesti. Tällaista vastaan
sanoo David psalmissa 5: ’Jumala ei siedä verenhimoista
ihmistä.’
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 15r, s. 1:29]

1

mandropet är effter gudz dom högt [fördömligt] och dogh

2

(gudh bettre) gemeent iblandh almogen.

3

J tridhie motton dräpe wij wår nästa, som Chri-

4

stus lärer tå wij seija till honom tu dåre, thet

5

år to wij giffue honom itt fwlt nampn,

6

lasta, skemma, och backdanta hans goda rÿchte

7

såsom Dauid betÿder Psal. 57. Menniskiors

8

barn ärhe loghar, theras tender ähro spiut och

9

pilar och theras tungomåll skarpswerdh, Jtem

10

Jerem. 9. theras falska tungor äre mordh

11

skått, tÿ haffue wåre gamble sacht, En bac-

12

dantare dräper 3. medh itt hugh. Först sigh

13

tÿ beliuffua8 sijn nästa ähr een dödelig sÿnd.

14

II. Dräper han then som han liuger före om han

15

ellies tror huad backdantaren säger och sann-

16

tÿcker thet. III. Dräper han then som han ta-

17

lar illa om. Tÿ plegar man seija, Back-

18

dantaren haffuer dieffuulen wppo tungon,

19

then som hörer ens mantz förtaall, haffuer

20

dieffuulen j öron, och then som samtÿcker

21

och gillar thet, han haffuer dieffuulen j hiertat.

22

Discipulus. Effther thet att then som wredgas sinom nästa ähr en mandropare, må tho
werldzlighe öffuerheet, andeligh lärfädher i
kÿrkione, eller j Skolstugunn, matfadher,
och matmodher sÿnda när the wredgas them,
som illa och förachteligha leffua.
Præceptor. Neij, then wredhe är allenast
sÿndh

23
24
25
26
27
28
29

8
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pro beliuga

III.

Vetus
prouerb.
I.
II.
III.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 15r, s. 1:29]
Jumala tuomitsee tappamisen jyrkästi, mutta silti se on
( Jumala paratkoon) tavallista kansan keskuudessa.
Kolmannella tavalla tapamme lähimmäisemme −

III

näin Kristus opettaa − kun sanomme hänelle: ’sinä
hullu’, toisin sanoen kun nimittelemme häntä rumasti,
moitimme, häpäisemme ja panettelemme hänen hyvää
mainettaan. Tästä David sanoo psalmissa 57: ’Ihmisten
lapset ovat tulenlieskoja, heidän hampaansa ovat
keihäitä ja nuolia ja heidän kielensä miekanteräviä’ ja
Jeremia yhdeksännessä luvussaan: ’Heidän valheelliset
kielensä ovat murhaa ja ammuksia.’
Tästä ovat esi-isämme sanoneet: ’Panettelija tappaa
kolme yhdellä iskulla.’ Ensinnä itsensä, sillä valheiden

Vanha
sananlasku
I

levittäminen lähimmäisestä on kuolemansynti.
Toiseksi hän tappaa sen, jolle hän valehtelee, jos tämä

II

uskoo sen, mitä panettelija sanoo ja on samaa mieltä
hänen kanssaan ja kolmanneksi hän tappaa sen, josta

III

puhuu pahaa. Siksi onkin tapana sanoa: Panettelijalla
on paholainen kielen päällä, sillä, joka kuuntelee
panettelua, on paholainen korvissaan, ja sillä, joka
on samaa mieltä panettelijan kanssa, on paholainen
sydämessään.

Oppilas. Kun kerran se, joka suuttuu lähimmäiselleen
on tappaja, mahtavatko silloin maallinen esivalta,
hengelliset oppi-isät kirkossa tai koulussa, isännät ja
emännät tehdä syntiä silloin, kun he suuttuvat niille,
jotka elävät huonosti ja halveksuttavasti?
Opettaja. Eivät, vain se suuttumus on
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 15v, s. 1:30]

1

sÿndh som kommer aff affuundh, haat och en

2

ondhe willia emott sijn nästa, Men öffuerhee-

3

tennes wreedhe ähr stelt till gudz ähre och

4

menniskionnes nÿtte, tÿ effther hon haffuer

5

kledtt gudz nampn, och ståår i Hans stadh,

6

kan öffuerheeten iche om hon ellies rätt-

7

sinnigh är, lijdha Gudz förtörnelsse, och hans

8

budz förachtelsse, eij heller sins nästes för-

9

dömelsse, wthan harmas och wredgas på

10

gudz wegna öffuer them som iaka och holla

11

fortt fram i sÿndenne och onskonne. Tÿ

12

seger Paulus Rom. 13. att gudh haffuer betrott

13

öffuerheeten swärdhet them till hedher som

14

wäll göra och straff som illa göra.

15

Discipulus. Hwad ähr theras straff som brÿta budhet? Præceptor. The mandråpare som sinn nästa medh werio ihiälslå skåla dödas och lotha lijff för lijff som Gud
sielffuer säger Genes. 9. Then som wthgiuther menniskio blodh, hans blodh skall och
aff menniskiom wttgutin wardha, förtÿ
gudh haffuer giortt menniskiorna effther
sitt egitt bälete. Jthem Jagh will hemnas
seger herren öffuer idhers krops blodh
wppå all diwr, och will hemnas menniskiones lijff på huariom ena menniskio eho han
ähr. Thernäst thet andre mandropet som
skeer wthan wërie haffua sitt straff wthsatt
aff

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 15v, s. 1:30]
syntiä, joka tulee kateudesta, vihasta ja
pahansuopuudesta lähimmäistä kohtaan. Sen
sijaan esivallan vihastuminen on säädetty Jumalan
kunniaksi ja ihmisten hyödyksi, sillä kun esivalta
toimii Jumalan nimissä ja sijaisena ja jos se
yleensä on nuhteeton, se ei voi sietää Jumalan
vihastuttamista tai hänen käskyjensä halveksuntaa
eikä myöskään lähimmäisen tuomitsemista, vaan
närkästyy ja vihastuu Jumalan puolesta niille, jotka
myöntyvät syntiin ja pahuuteen ja pysyvät niissä.
Paavalikin sanoo Roomalaiskirjeen 13. luvussa,
että Jumala on uskonut esivallalle miekan niiden
kunniaksi, jotka tekevät oikein, ja rangaistukseksi
niille, jotka tekevät väärin.

Oppilas. Mikä on niiden rangaistuksena, jotka
rikkovat tämän käskyn?
Opettaja. Murhaajat tai tappajat, jotka lyövät
lähimmäisensä kuoliaaksi miekalla, on tapettava;
heidän on annettava elämä elämästä, kuten
Jumala itse sanoo (1. Moos. 9): ’Joka ihmisen
veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen
vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen
omaksi kuvakseen.’ Herra sanoo myös: ’Teidän
ruumiinne verestä minä vaadin tilille kaikki
eläimet ja elämästänne jokaisen ihmisen, kuka
tahansa hän onkin.’
Seuraavaksi, toisenlaisella tappamisella, sillä, joka
tapahtuu ilman asetta, on rangaistuksensa, jonka
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 16r, s. 1:31]

1

aff Cristo, ther Cristus seger Math. 5. Effther

2

sijn rättfärdigheet sinn lagh och dom rek-

3

nar honom lijka stort straff till som för-

4

törnas öffuer sijn brodher, sosom then ther

5

dräper seijandes, att the bådhe ähre skÿlli-

6

ge wnder doomen, thet är, The äre bådhe

7

werde aff werldligh öffuerheet dömas till

8

dödhen. Then ther seger Racha till sijn

9

brodher, thet är, then som läter see wredz

10

teckn eller bannar sin nästa, han är werdh

11

föras in för rådhet, thet är, hans sak bör

12

trachteras wthi een högre och skarpare

13

rätt. Men then som skemmer, fÿler och

14

laster sinn nästa, han är wärdigh till hel-

15

uetes eeldh. Discipulus.

16

Huad är theras lön som elska sijn nästa och sö-

17

ckia alltijdh hans gagn och besta, gerna förlo-

18

ta honom om han sigh emott them antingen

19

medh ordh eller gerningar förseedt haffuer.

20

Præceptor. Först att han är Gudz tempell:
Gudh fadher och gudz son och thenn Helge Anda
boo wthi honom ock werka all gått, genom [honom]
sosom Johan. seger[:] Gudh ähr kärleeken
then som bliffuer i kärleken, han bliffuer j
Gudhi och gudh J honom. Thernäst alle the
wälgerninghar som wij bewijsa wåre brödher
i Christo, then recknar han sigh till, alt thet i haffuen giordt enom minsta aff thesså minste mine brödher, thett haffuen i och giordtt migh.
Till

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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I.

1. Joh. 4.
II.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 16r, s. 1:31]
Kristus on asettanut ja josta hän puhuu (Matt. 5).
Vanhurskaan lakinsa ja tuomionsa mukaan hän
lukee yhtä suuren rangaistuksen sille, joka vihastuu
veljeensä, kuin sille, joka tappaa, sanoen, että he
molemmat ovat ansainneet oikeuden tuomion.
Toisin sanoen, he molemmat ovat ansainneet sen,
että maallinen esivalta tuomitsee heidät kuolemaan.
Se, joka kutsuu veljeään lurjukseksi, eli se, joka
osoittaa vihaa lähimmäistään kohtaan tai sättii
häntä, se on ansainnut tulla viedyksi neuvoston
eteen, toisin sanoen, hänen asiansa on tutkittava
korkeammassa ja tiukemmassa oikeudessa. Mutta
se, joka häpäisee törkeästi lähimmäistään, on
ansainnut helvetin tulen.

Oppilas. Mikä on niiden palkkana, jotka
rakastavat lähimmäistään ja etsivät aina hänen
etuaan parastaan ja antavat hänelle mielellään
anteeksi, jos hän on loukannut heitä sanoin tai
teoin?
Opettaja. Ensinnä, koska tällainen ihminen on
Jumalan temppeli, Isä Jumala, Jumalan Poika ja Pyhä
Henki asuvat hänessä ja tekevät kaikkea hyvää hänen
välityksellään, kuten Johannes sanoo: ’Jumala on
rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja
Jumala pysyy hänessä.’ Seuraavaksi, kaikki ne hyvät teot,
joita osoitamme veljillemme Kristuksessa, hän lukee
itseensä kohdistuviksi: ’Kaiken minkä te olette tehneet
yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette
tehneet minulle.’

I

1. Joh. 4.
II
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 16v, s. 1:32]

1 III.

Till thet tridhie gudh will hålla sÿndernes

2

förlotelsse, them wij genom trona po Christum

3

bekommith haffua fast gillt och oförwan-

4

skeligh så fierran wij förlåta worom nästa

5

IIII.

sina brödher. Math. 6. Then som icke ähre

6

hemgerige them låffuar Christus alla werdzli-

7

gha nödtorffter. Math. 5. Salige äro the sacht-

8
9

V.

modighe e[tc.] Till thet fempte, the som elska sijna ouenner, göra them gått, welsigna them,

10

bidhia wäll för them, the äre gudz faders barn,

11

som bor J himmelen. Ja the försambla glö-

12

dande kåll på sins owens hoffuudh. Prouerb. 25.

13

   Sextum Præceptum.
Tw skalt icke göra hoor. Discipulus.
Hwad eskar gudh aff oss i thetta budhet?
Præceptor. Her befaller Gudh att alla menniskior som honom lika wille wara, the skåla
leffua wthi reenheet och kÿskheet, thet är, antinghen wthan echteskapett bewara sitt hierta,
siell och sinne, så att wij oss icke medh okÿske begärelsse, orenlige tanckar, oloffligh willia besmitta, och skemma och orena, eller och
j Echteskapett till huilken gudh Man och
Quinno skapatt haffuer, beholla sijn kropp
j helgelse reen och obesmittat eno Quinno
eller Manne. Thetta kÿskheetennes werck
att the må gåå fortt fram, och beholla segren öffuer kötzens onda lustar, nödgar thet
oss till andra gerningar, till fasto och åtherhåld,
som för-

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 16v, s. 1:32]
III

Kolmanneksi Jumala tahtoo pitää syntien
anteeksiantamuksen, jonka olemme saaneet
uskollamme Kristukseen, lujasti voimassa ja
vääristelemättömänä niin kauan kuin annamme
anteeksi lähimmäisillemme (Matt. 6).

IV

Niille, jotka eivät ole ahneita, Kristus lupaa kaiken
maallisen, mitä tarvitaan (Matt. 5): ’Autuaita ovat
kärsivälliset etc.’

V

Viidenneksi ne, jotka rakastavat vihollisiaan, tekevät
heille hyvää, siunaavat heitä ja rukoilevat heille hyvää,
ovat taivaallisen Isän Jumalan lapsia. He keräävät
tulisia hiiliä vihollisensa pään päälle (Sananl. 25).

      Kuudes käsky.
Älä tee huorin.
Oppilas. Mitä Jumala vaatii meiltä tässä käskyssä?
Opettaja. Tässä Jumala säätää, että kaikkien
ihmisten, jotka haluavat olla hänen kaltaisiaan,
on elettävä puhtaudessa ja siveydessä.
Heidän on joko ilman avioliittoa varjeltava
sydämensä, sielunsa ja ajatuksensa, niin että
he eivät tahraa itseään siveettömillä himoilla,
epäpuhtailla ajatuksilla tai luvattomilla
haluilla, tai sitten avioliitossa, johon Jumala
on miehen ja naisen luonut, säilytettävä
ruumiinsa pyhänä, puhtaana ja tahrattomana
yhdelle miehelle tai naiselle.
Jotta tämä siveys voisi kestää ja saada voiton
lihan pahoista haluista, meidän on ryhdyttävä
muihin tekoihin, paastoon ja pidättyvyyteen,
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 17r, s. 1:33]

1

som förtager drÿckenskap och fråtzerij till att

2

wacka och bidhia, wpstå till att arbeta, och trötta

3

wth kroppen, förtÿ mÿkit äta och dricka, mÿ-

4

kit soffua, wara fåfenger ähr okÿskhetennes

5

wapn instrument, sosom twert om fasta, waka,

6

arbeta, flÿ ond tilfälle är kÿskheetennes har-

7

nesk, men starkaste wernan är emott kötzens

8

okÿske begärelsse, ähr Gudz förbudh, och en hier-

9

tans bön, tÿ effther S. August.[inus] seger, att een Chri-

10

sten menniskia haffuer ingen kamp så swår och

11

skamp, som emot okÿskhetenne ähr, thetta besta

12

rådhet att man förnimmer wpstiga i hiertat wel-

13

lustennes bråna bidhia gudh om nådhe och hielp

14

och betenckia gudz förbudh, etc. Gregorius: then wäl-

15

lust, som är i hoor och okÿskheet är ganska starkot

16

men then pine och wee ther effterfölier som han

17

lijda schall som henne efftherfölier och bedriffuer

18

hon är euigh, Jtem. Huru Christus bleff pijnt och

19

plågatt, för oskÿskhetenne och andra slemma ger-

20

ninghar, men öffuer allt thetta förfordrar thet och

21

kÿskhetenne att man flÿr ondt omgenge, Lössach-

22

tighe samtaall, okÿsk samtaall, okÿsk anseende, och

23

högfärdigh klädher. Till thet ÿtersta biudhes och

24

här, att wij medh all flijtigheet förhindra och för-

25

tagha okÿskhetennes wärck när wår nästa, förtÿ

26

om wij thet göme, så bliffue wij sake till hans

27

slemheet likawist som han sielff. Discipulus.

28

Hwadh fördell haffua the som kÿske ähre?

29

Præceptor. Effther ingen finnes som wtan
Echteskapett

30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 17r, s. 1:33]
jotka estävät juopottelun ja mässäilyn; meidän
on valvottava ja rukoiltava, noustava työhön ja
väsytettävä ruumiimme. Runsas syöminen, juominen ja
nukkuminen sekä turhamaisuus ovat siveettömyyden
aseita ja työkaluja, kun taas paastoaminen, valvominen,
työnteko ja pahojen tilaisuuksien pakeneminen ovat
päinvastoin siveyden haarniska.
Kaikkein paras suoja lihan epäsiveellisiä himoja
vastaan ovat kuitenkin Jumalan kielto ja sydämen
rukous. Pyhä Augustinus sanoo, että kristityllä
ei ole muuta niin vaikeaa kamppailua kuin on
siveettömyyttä vastaan. Siihen on parhaana neuvona
se, että havaitaan sydämessä nouseva mielihyvän
himo ja rukoillaan Jumalalta armoa ja apua, ajatellaan
Jumalan kieltoa, etc. Gregorius sanoo, että se mielihyvä,
joka liittyy haureuteen ja siveettömyyteen, on hyvin
voimakasta, mutta se tuska ja onnettomuus, joka
niistä seuraa ja jota on kärsittävä, on ikuista. On myös
muistettava, kuinka Kristusta piinattiin ja kidutettiin
siveettömyyden ja muiden alhaisten tekojen tähden.
Lisäksi siveys edellyttää ennen kaikkea, että vältetään
huonoa seuraa, kevytmielisiä ja siveettömiä puheita,
riettaita katseita ja pöyhkeää vaatetusta. Viimein
tässä vaaditaan myös, että kaikin voimin estämme
lähimmäisemme epäsiveelliset teot, sillä jos ne
peittäisimme, olisimme syypäät hänen alhaisuuteensa
yhtä hyvin kuin hän itsekin.

Oppilas. Mitä etuja on niillä, jotka ovat siveitä?
Opettaja. Koska ei ole ketään, joka ilman

109

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 17v, s. 1:34]

1

Echteskapett, sigh rene beholla kunne bådhe till

2

krop och siell, wille wij allenast seija, aff theras

3

fördell som sigh i Echteskapett kÿske hålla och

4

I.

rene leffua. Först att hoss then ähr gudz wälsig-

5

nelsse, och then haffuer gudh giffuith macht rådha

6

öffuer fiskarna ij haffuett, foglanar wnder him-

7

melen, och öffuer all diwr som kräka på Jordenne.

8
9

[I]I.

Thernäst the äro gudz tempell och hwss, tÿ såsom gudh sielff kÿsk är, haffuer allenast

10

them kär, och hoss them wistas som sigh reena

11

och obesmittadhe bewara, Och the skola här j

12

tronne och effther thetta lijffuett, Ansichte mott

13

Ansichte se gudh som Christus seger Matt. 5.

14

Till thet tridhie, ähr och echteskapett aff sijn natur

15

sådant, att thet rådher och modgar oss till gudz wen-

16

skapp och tron, Ja, allenast the kÿska kunna bi-

17

dhia gudh, tÿ gudh hörer gärna the ordh som

18

wthgå aff ett reent hierta sosom Lutherus seger,

19

thet wij haffue i tronne, och gudz löffthe ähr oss

20

wissare, än thet wij haffue J wisthwset. Till thet

21

ÿtersta kÿskheten är i sigh sielff alle andra dÿg-

22

ders prÿdningh sosom okÿskheeten skemmer och

23

oreener alla godha dÿgder. Discipulus.

24

Huilka gerningar förbiudher gudh i thetta budhet[?]

25

Præceptor. Först Horerij, som skeer medh en
annars echta Hustrw, antingen genom hiertans
oloffligh begärilsse, som Christus seger eller medh
sielffue gerninghen. Thernäst, Bolerij medh
eene som icke är manne giffuitt, Huad hon är
skökia

26
27
28
29
30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 17v, s. 1:34]
avioliittoa pystyisi säilyttämään itsensä puhtaana sekä
ruumiiltaan että sielultaan, haluamme puhua vain
niiden eduista, jotka pitävät itsensä avioliitossa siveinä ja
elävät siinä puhtaina.
I

Ensiksi sellaisella ihmisellä on Jumalan siunaus ja
hänelle Jumala on antanut vallan hallita meren kaloja,
taivaan lintuja ja kaikkia eläimiä maan päällä.

II

Sen lisäksi he ovat Jumalan temppeleitä ja asuntoja, sillä
Jumala itse on siveä, rakastaa vain niitä ja on vain niiden
luona, jotka pitävät itsensä puhtaina ja tahrattomina.
He tulevat näkemään täällä uskossa ja sitten tämän
elämän jälkeen kasvoista kasvoihin Jumalan, kuten
Kristus sanoo (Matt. 5).
Kolmanneksi, avioliitto on luonteeltaan sellainen, että se
ohjaa ja muokkaa meitä Jumalan ystävyyteen ja uskoon.
Oikeastaan vain siveät voivat rukoilla Jumalaa, sillä
Jumala kuulee mielellään sanat, jotka lähtevät puhtaasta
sydämestä, joka meillä on uskossa, kuten Luther sanoo,
ja Jumalan lupaus on meille varmempaa kuin se, mitä
meillä on aitassamme.
Viimein siveys on itsessään kaikkien muiden hyveiden
kaunistus niin kuin siveettömyys häpäisee ja likaa kaikki
muut hyveet.

Oppilas. Mitkä teot Jumala kieltää tässä käskyssä?
Opettaja. Ensiksi huoruuden, joka tapahtuu toiselle
vihityn vaimon kanssa joko sydämen luvattoman himon
välityksellä, kuten Kristus sanoo, tai itse tekona.
Seuraavaksi haureuden sellaisen kanssa, jota ei ole
annettu miehelle, oli hän sitten portto,
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 18r, s. 1:35]

1

skökia eller Jungfrw eller frenka sosom S. Pau-

2

lus 1. Corint. 6. seger, Flÿr bolerij, förty then som

3

bedriffuer bolerij, han sÿndar på sijn eghen kråp

4

och tager Christi lemmar, och gör skökie lemmar

5

ther aff, förtÿ then som sigh bemenger medh eena

6

skökio, han bliffuer itt kött medh henne. Till thet

7

tridhie straffar gudh werklingar9 drenge sken[d]are

8

och andra gruffueliga menniskior, som bedriffua

9

skörartigheett emott naturen, the man schall icke

10

wttrÿckia om sådane fwle och faslige gerningar.

11

Till thet fierdhe förbiudz här all slemtt ohöff-

12

uiskt taall, som S. Paulus Eph. 4. Jnthet ohöff-

13

uiskt taal gånge aff edher mun wthan thet nÿttigt

14

är till förbätringh. Till thet fempte, itt o-

15

kÿsktt anseendhe antinghen till Hustru, pige eller

16

Enckia som Christus seger, Huilken som seer på

17

eena Quinna till att begära henne, han haffuer

18

alt redhå giortt hoor, ij sitt hierta, så lärer och

19

Jesw Sÿrach 9. went titt ansichte ifrå degligha

20

qwinnor, och see efftther annors Quinnors skapnat

21

tÿ deglige Quinnor haffua giordt mongen man

22

galin och ond lusta brinner aff sosom eeldh.

23

Prålachtige klädher huilka drenger och pijgor wth-

24

bruka till att wptendha och sammanfoga oloffliga

25

begärilser och wmgenge, och oreena herrans tem-

26

pell ther medh. Jthem lönligh okÿske danser

27

förbiudher gudh hÿsa skökior och lijda halla

28

widh macht, Ja och försuara hoor krogen wthi

29

städher och bÿer. Discipulus. Huadh är theras

30

straff

9
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 18r, s. 1:35]
hieno neiti tai naispuolinen sukulainen. Pyhä Paavali sanoo (1.
Kor. 6): ’Välttäkää haureutta, sillä se, joka harjoittaa haureutta
tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan; hän tekee Kristuksen
ruumiista porton ruumiin, sillä se, joka sekaantuu porttoon,
tulee yhdeksi lihaksi hänen kanssaan.’
Kolmanneksi Jumala rankaisee hekumoitsijoita, poikien pilaajia
ja muita kauhistuttavia ihmisiä, jotka harjoittavat haureutta
luonnon vastaisesti, mistä rumista ja hirveistä teoista ei voi edes
puhua ääneen.
Neljänneksi tässä kielletään kaikki sopimattomat puheet, niin
kuin pyhä Paavali sanoo (Ef. 4): ’Älkää päästäkö sopimatonta
puhetta suustanne, vaan puhukaa niin, että se hyödyttää
parannusta.’
Viidenneksi kielletään siveettömät katseet kohdistuivat ne
sitten vaimoon, palvelijattareen tai leskeen, kuten Kristus sanoo:
’Jokainen joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään
tehnyt huorin hänen kanssaan.’ Myös Jeesus Sirak opettaa
yhdeksännessä luvussaan: ’Käännä katseesi pois uhkeista
naisista äläkä katso muiden naisten ulkomuotoa, sillä uhkeat
naiset ovat tehneet monet miehet hulluiksi ja himo polttaa niin
kuin tuli.’
[Kiellettyjä ovat myös] koreilevat vaatteet, joita nuoret
miehet ja naiset käyttävät sytyttääkseen ja saadakseen aikaan
luvattomia himoja ja kanssakäymistä, ja tahraavat näin Herran
temppelin.
Jumala kieltää myös sen, että pidetään salaa siveettömiä tansseja,
ylläpidetään porttoja ja annetaan himojen hallita elämää, niin, ja
puolustetaan huorakrouveja kaupungeissa ja kylissä.

Oppilas. Mikä on niiden
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 18v, s. 1:36]

1

straff som thenna sÿndena bedriffua. Præceptor.

2

Effther Moÿsi lagh, Leuit. 20, Deut 22. then som

3

hor bedriffuer medh nogors mandz hustru, han

4

schall dö een dödh, bodhe horkarlen och hor-

5

kånan, och tw schall taga bortt thet onda aff

6

Jsraël seger Herren. Widhare seger Paulus.

7

[1.] Cor. 6.

8
9

10
11

Horkarlar eller bolare, eller wercklinghar10 eller
drenge skemare11 schola aldrigh ärffua gudz

[P]œnæ
…tem…adul[t]erij. [?]

rijke: Huadh få the thå? Ewinnerlig eeldh
och heluetis pijno then dieffuulen medh sijna
Englar regerar. Jtem. Apocal. 21. The som be-

12

driffua schöractigheet emott naturen, huilken

13

han kallar gruffuelige menniskior, theras deel

14

är wthi then siön som brinner medh eeldh och

15

swaffuell, huilkit är then andra dödhen.

16

Men timeligit och lekamligitt okÿskheetennes

17

straff-fnis i skriffthenne, widh thet sättet.

18

Gene. 6.

Först drengte gudh alla menniskior för wthan

19

Noach sielff ottonde medh en skreckelig flodh

20

för skörachtighetennes schull. Sedhan i Sådo-

21
22

Genes.
19.

23
24
25

ma och Gomorra wåre drenge skemare12 the ther
alla orenliga lustar bedriffuo, öffuer them lät
gudh regna eldh och swaffuell aff himmelen.

Gene.
34.

Sichmis inbÿggiare bleffuo alle dräpne medh
swärdz ågg aff twå brödher Siman och Leui

26

tÿ theras förste förkränckte och skemde13

27

Dinam Jacops dotter, J öcknenne bleffuo

28

[2]4 000.

12 förstar wphengde och 24 000 menniskior

29

dräpne för skörachtigheet. Aff Beniamins

30

slechte bleffuo 26 000 strijdzmen dräpna,

31

tÿ

10
11
12
13
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 18v, s. 1:36]
rangaistuksena, jotka harjoittavat näitä syntejä?

1. Kor. 6.

Avionrikkojien
rangaistukset

1. Moos. 6.

1. Moos. 19.

1. Moos. 34.

24 000

Opettaja. Mooseksen lain mukaan (3. Moos.
20 ja 5. Moos. 22) sen, joka tekee huorin toisen
miehen vaimon kanssa, on kuoltava; molempien
avionrikkojien, sekä miehen että naisen, on kuoltava.
’Hävittäkää paha Israelista’, sanoo Herra. Edelleen,
Paavali sanoo, että huorintekijät, hekumoitsijat
tai poikien pilaajat eivät koskaan peri Jumalan
valtakuntaa.
Mitä he sitten saavat? Ikuisen tulen ja piinan
helvetissä, jota paholainen enkeleineen hallitsee.
Samoin Johanneksen ilmestyksen 21. luvussa
sanotaan, että ne, jotka harjoittavat luonnonvastaista
irstautta, ne, joita hän sanoo kauheiksi ihmisiksi,
niiden osa on tulta ja rikkiä palavassa järvessä, mikä
on toinen kuolema.
Mutta siveettömyyden ajallinen ja ruumiillinen
rangaistus on raamatun mukaan seuraavanlainen.
Ensin Jumala hukutti kaikki ihmiset, lukuun
ottamatta kahdeksaa Nooa itse mukaan lukien,
kauhealla tulvalla siveettömyyden takia. Sitten
Sodomassa ja Gomorrassa oli poikien pilaajia, jotka
toteuttivat siellä kaikenlaisia likaisia himojaan;
heidän päälleen Jumala antoi sataa taivaasta tulta
ja tulikiveä; veljekset Simeon ja Leevi tappoivat
Sikemin kaikki asukkaat, koska heidän päällikkönsä
oli raiskannut Dinan, Jaakobin tyttären;
autiomaassa hirtettiin kaksitoista päämiestä ja
24 000 ihmistä haureellisuuden takia. Benjaminin
suvusta tapettiin 26 000 sotamiestä,
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 19r, s. 1:37]

1

tÿ nogre Belials barn ij theras slecht hadhe

2

wåldh tagitt och illa trachteratt en Leuitersk

3

hustrw Jud. 19. & 20. Men sosom herren gudh

4

Zebaoth när Han wille straffa the Sådomiter och

5

Gomorrer, wnderwijste han thetta sijnom tienare

6

Abrahae att han thet gudh wredhes exempell skå-

7

la holla sinom barnom före, till att redda them

8

ifrå okÿskheeten. Szå haffuer och gudh then hel-

9

ge andhe granneliga skriffuitt ookÿskheetennes

10

straff, på thet alle kÿrkiones lärare skåla för-

11

wara sina åhörare och sigh sielffue att the icke

12

genom nogon orenligheet samma gudz wredhes

13

eeldh wptenda, och i lijka motto förgiorda bliffua.

14

   Septimum Præceptum.
Tw schalt icke stiela!
Wthi thetta budhet gillar wår Herre Hemmelske Fadher, och stadfäster, att alle bode öffuerheett
och wndersåther, må haffua sina egna ägodelar,
åthskilna iffrå sijn nästes ägodelar och wara herre öffuer sitt. Prouerb. 5. Tÿ stiela är taga
oloffligitt och owitterligitt thet som en annan äger.
Thernäst nödgar thetta budhet till att betenckia och öffuerwäga retta settet till att föruerffua allahanda nödtorfftigh kråpzens näringh
och bärgenskap, effther thet ingom är loffligitt
taga och bruka ens annors ägor, wthan Huar moste haffua sitt eghitt. Först bör oss weta och wisserliga troo atth Gudhi wårom Fadher hörer Jordenne till, medh alle hennes håffuor som wij till
kropsens

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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I.

II.

I.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 19r, s. 1:37]
koska jotkut Belialin lapset heidän suvustaan olivat
raiskanneet ja pahoinpidelleet erään leviitan vaimon
(Tuom. 19 & 20).
Mutta niin kuin Herra Jumala Sebaot, kun hän
halusi rangaista sodomalaisia ja gomorralaisia, opetti
palvelijalleen Abrahamille, että tämän oli muistutettava
siitä lapsiaan esimerkkinä Jumalan vihasta
pelastaakseen nämä siveettömyydeltä, niin on myös
Jumala Pyhä Henki tarkoin kuvannut siveettömyyden
rangaistukset, jotta kaikki kirkon opettajat voisivat
varjella kuulijansa ja itsensä siltä, että sytyttäisivät
jonkin epäpuhtauden välityksellä Jumalan vihan tulen
ja näin tulisivat tuhotuiksi.

      Seitsemäs käsky.
Älä varasta!
Tässä käskyssä meidän Herramme, Taivaallinen
Isämme, säätää, että kaikki, sekä esivalta että alaiset,
saavat pitää omaisuutensa erillisenä lähimmäistensä
omaisuudesta ja hallita omaansa. (Sananl. 5.)
Varastaminen on sitä, että otetaan luvattomasti ja salaa
sellaista, minkä toinen omistaa.
Tämä käsky edellyttää myös, että pohditaan oikeita
tapoja hankkia kaikenlaisia ruumiin ravitsemukseen ja
toimeentuloon välttämättömiä asioita, sillä kenenkään
ei ole lupa ottaa ja käyttää toisen omaisuutta, vaan
jokaisella on oltava omansa. Ensinnäkin meidän on
tiedettävä ja uskottava varmasti, että Jumala omistaa
maan ja kaiken, mitä siinä on ja mitä

I

II

I
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 19v, s. 1:38]

1

kropsens wppehelle behöffue, wetandes att wij icke

2

kunne bekomma en liten sparff till wår födho

3

[I]I.

wthan Hans willia. Sedhan effther wij äre i Adam

4

till omsorgh, arbethe och släpe, dömde med then-

5

ne ordhen. Gene. 3. Medh bekÿmmer schall tw

6

nära tigh, tw schallt äta titt brödh i thins an-

7

sichtes swett, till thess tw wardher till Jord igen.

8

För ten schulld motte wij så framtt wij icke will-

9

ie förtörna wår Fadher och sÿndha ijdkeligha,

10

bruka thenne medell, bekÿmmer och arbethe

11

hwar effther sitt kall, förhoppandhes här

12

igenom wår kråps wälferdh aff Gudhi som

13
14

[1.] Tim.
6.

Paulus säger. Gudh giffuer oss rijkeligha allting
till att nÿttia, sosom Job 5. Menniskian är schapat

15

till att arbetha sosom foglen till att flÿga. Till

16

thet tridhie hurw man schall rätt bruka sitt eghit?

17

När wij thenne medell bruke och gudh wår Fadher

18

giffuer oss antinghen lithet eller mÿkitt skåle wij

19

stella oss tillfrijdz wetandes, och thet skeer oss till

20

thet bästa, och flÿ alle wälgärninghar, som icke äre

21

storlige förnödhen, men effther hwar och een Christen

22

motte haffua tronne, som ther wisserliga förloter

23

sigh wppo att Gudh wår Fadher ingalunda håller

24

oss sina barn the ägor till huilke wij rätte ärffuin-

25

ge ähre, wthan skiffther them rundeligha wth, effther

26

som wij haffue hierta och sinne till att bruka them,

27

oss, och androm tillgode. Thenna tron sampt medh

28

kärleeken till wåra brödher wenner och owenner

29

kommer oss ther till, att wij wälluilliga medh itt

30
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stadigt

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 19v, s. 1:38]
ruumiin ylläpitämiseksi tarvitsemme, tietäen, että emme
voi saada varpustakaan ravinnoksemme ilman hänen
tahtoaan.
II

Lisäksi olemme Adamissa tuomitut huoleen, työhön
ja raadantaan näillä ensimmäisen Mooseksen kirjan
sanoilla: ’Vaivaa nähden sinun pitää itsesi elättää,
otsasi hiessä sinun pitää leipäsi syödä, kunnes tulet
maaksi jälleen.’ Sen vuoksi meidän tulee, mikäli emme
halua vihastuttaa Isäämme ja tehdä syntiä, harjoittaa
ahkerasti tätä toimeentulon välinettä, vaivaa ja työtä,
jokainen kutsumuksensa mukaan, toivoen näin
saavamme ruumiimme hyvinvoinnin Jumalalta niin kuin

1. Tim.
6.

Paavali sanoo: ’Jumala antaa kaikkea runsain mitoin
nautittavaksemme’, näin myös Job 5. Ihminen on luotu
tekemään työtä niin kuin lintu on luotu lentämään.
Kolmanneksi, kuinka ihmisten tulee käyttää omaisuuttaan
oikein? Kun me harjoitamme tätä toimeentulon välinettä
ja Isämme Jumala antaa meille joko vähän tai paljon,
meidän tulee tyytyä siihen tietäen, että se tapahtuu
meidän parhaaksemme, ja välttää hyväntekeväisyydestä
annettuja lahjoja, elleivät ne ole aivan välttämättömiä.
Kuitenkin jokaisella kristityllä tulee olla usko, joka luottaa
varmasti siihen, ettei Jumala, Isämme, suinkaan pidätä
meiltä lapsiltaan sitä omaisuutta, jonka oikeita perillisiä
olemme, vaan jakaa sen runsaskätisesti sen mukaan kuin
meillä on sydäntä ja järkeä käyttää sitä oman itsemme ja
muiden hyväksi.
Tämä usko sekä rakkaus veljiämme, ystäviämme ja
vihollisiamme kohtaan on meillä sitä varten, että
halullisesti ja

119

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 20r, s. 1:39]

1

stadigt hierta motte the Hungroga och giffua them

2

dricka som ähro törstighe, aff thett beste maat och

3

öll, som hoss oss finnes. Jthem gärna klädha the

4

nackna och kårteliga haffua alla wåra ägodelar

5

åsparda, ther wår nästes nödh och trånghmåll them

6

behöffuer. Till thet ÿtersta, effther wij alltijdh be-

7

höffue bruka wår nästes ägår, dogh är förbudhitt

8

stiela, them tiggia blÿias och the som något haff-

9

ua sielffua, tÿ biudher och gudh att låna wth

10

wår äghor till nästes bruck och bära lån for-

11

derffuatt them igen eller rättwijselige sälia och

12

köpa tÿ här wthinnan will Gudh att wij hans

13

barn schole bewijsa wår lÿdna och tienst alltijdh

14

emott honom som allt oss giffuitt haffuer, thet wij

15

ägom och wår kärleek emott wår nästa.

16

Discipulus. Huadh är theras lön som rett bruka wälfonge ägodelar. Præceptor. Then störste ähr, när wij tage aff gudz gåffuor som oss förlänte ähro, och hielpa then fattiga, ther medh wthu
sina nödh, tå will gudz son wår käre Herre och
frelsare, then tijdh alle menniskior bliffua stälte för
hans domstool i sins faders och all Creaturs närwarelse recknar sijna gärninghar sigh till som
wij haffue här i werldenne bewist then minste och
ringast aff hans brödher. Widare seger Esaias
Brÿtt then hungroga titt brödh och the som elendhe ähro haff wthi thit huss, om tw seer een
nakott så kledh honom, och drag tigh icke
undan

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Esa.
58.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 20r, s. 1:39]
vakain sydämin ruokkisimme nälkäisiä ja juottaisimme janoisia
parhaalla ruoallamme ja oluellamme. Meidän tulee myös
mielellämme vaatettaa alastomat ja lyhyesti sanoen varata
kaiken mitä omistamme lähimmäistemme hädän ja puutteen
tarpeisiin.
Viimein, koska meidän on aina tarpeen käyttää
lähimmäistemme omaisuutta, vaikka varastaminen onkin
kiellettyä eivätkä ne saa kerjätä, joilla itsellään on jotain, niin
Jumala myös kehottaa meitä lainaamaan omaisuuttamme
lähimmäistemme käyttöön sekä palauttamaan lainaamamme
tavarat vahingoittumattomina takaisin, sekä myös myymään
ja ostamaan oikeamielisesti. Näin Jumala tahtoo, että
me, hänen lapsensa, osoitamme aina kuuliaisuutemme ja
palvelumme häntä kohtaan, joka on antanut meille kaiken,
mitä omistamme, samoin kuin rakkautemme lähimmäistämme
kohtaan.

Oppilas. Mikä on niiden palkintona, jotka käyttävät oikein
asianmukaisesti saatua omaisuutta?
Opettaja. Suurin palkinto on se, että kun otamme niitä
Jumalan lahjoja, joita meille on suotu, ja autamme köyhää
pääsemään hädästään niiden avulla, niin Jumalan Poika, rakas
Herramme ja Vapahtajamme, lukee tehdyksi itselleen sen,
mitä olemme tässä maailmassa tehneet hänen vähäisimmälle
veljelleen, silloin kun kaikki ihmiset asetetaan hänen
tuomioistuimensa eteen hänen Isänsä ja kaikkien luotujen
läsnäollessa.
Jes.
Edelleen, Jesaja sanoo: ’Murra leipääsi nälkäiselle, avaa kotisi
58.
kodittomalle, jos näet alastoman, vaateta hänet, äläkä kätkeydy
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 20v, s. 1:40]

1

wndan för thit kött, allt thå schall titt lius

2

wthbrista sosom een Mårgonrådhna och thin

3

förbättringh schall snarligha wexa till, och

4

tin rättfärdigheet wardher för tigh gongandhes

5

och herrans härligheet schall tagha tigh till

6

sigh, tå schall tw åkalla herran, och han schall

7

swara, och tw schallt ropa och Herren schall

8

seij[:] här ähr Jagh. Jthem herren schall föda

9

tigh alltijdh och metta tijn siäll wthi tårkonne

10

och stÿrckia thin been, och tw schalt wara so-

11

som en watnat Örtegårdh, och sosom een wa-

12

tw kella, huilkå alldrigh watn fattas. Deut.

13

25. Tu schallt haffua en rett och fwlla wicht

14

och ena fulla och rätta skeppå, på thet tw

15

skallt lenge leffua på landena som Herren tin

16

gudh tigh giffua schall. Discipulus. Huadh

17

sÿnder förbiudher Gudh i thetta budhet?

18

I.

19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
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II.

Præceptor. Först förbiudher Gudh stöld
och rooff antinghen till landh eller watn, tÿ
thet gudh haffuer giffuitt nogrom, will Han
ingalundha att nogon menniskia, konungh eller
wndersåther skall emott hans egen rätt och willia rappa, rÿckia eller tagha honom ifrå lönliga eller wppenbarliga. Then som tigger
när som honom inthet åmtränger eller och letie
driffuer honom till then samma ähr een tiwff
tÿ han stiell, och swijker honom först som
giffuer

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 20v, s. 1:40]
siltä, joka on omaa lihaasi. Silloin sinun valosi
puhkeaa näkyviin kuin aamurusko ja haavasi
paranevat nopeasti. Sinun vanhurskautesi
käy edelläsi ja Herran kirkkaus ottaa sinut
huomaansa. Silloin sinä kutsut Herraa ja hän
vastaa; sinä huudat häntä ja Herra sanoo:
’Tässä minä olen.’ Herra myös ruokkii sinut
aina ja ravitsee sinun sielusi kuivuudessa,
hän vahvistaa sinun jäsenesi ja sinä olet kuin
kasteltu yrttitarha, kuin lähde, jonka vesi ei
ehdy.’ Viidennen Mooseksen kirjan 25. luvussa
sanotaan: ’Olkoon sinulla oikea ja täysi punnus
ja täysi ja oikea mitta, että eläisit kauan siinä
maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi sinulle
antaa.’

I

II

Oppilas. Mitä syntejä Jumala kieltää tässä
käskyssä?
Opettaja. Ensiksikin Jumala kieltää varastamisen ja
ryöstämisen maalla ja merellä, sillä sen, minkä Jumala
on antanut jollekin, hän ei suinkaan tahdo joutuvan
vastoin hänen omaa oikeuttaan ja tahtoaan kenenkään
toisen ihmisen, ei kuninkaan eikä alamaisen, ei salaa
eikä avoimesti kaappaamaksi, riistämäksi tai ottamaksi
oikealta omistajaltaan.
Se, joka kerjää silloin, kun mikään ei siihen pakota, tai
ajautuu siihen helposti, on varas. Hän varastaa ja hän
pettää ensinnäkin sitä, joka
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 21r, s. 1:41]

1

giffuer, sedan och the andra rettsinnige, Huilkes

2

deel han bårttager. Misbrukar han och sijnn

3

helsa och krafft sigh och sinom nästa till skada

4

och förderff, om sådana tiwffuar talar och S.

5

Paulus. Then ther stulitt haffuer, Han stiele icke

6

meer, wthan heller arbethe medh sijn hender thet

7

gått är, på thet Han schall nogott haffua dela

8

medh then som nödtorfftige äre. Jtem then som

9

omgås ibland idher oskickelig, och arbetar inthet

10

och driffuer fåfenga, biudhe wij och förmane

11

genom wår Herra Jesum Christum, att the ar-

12

bethe medh flijtigheet och äthe sitt brödh. Then

13

som medh arbethe will bekomma ägor och är otro-

14

gen och oflijtigh och seen i sitt arbete lätandes

15

monga timer gåå förbij genom sijn försumelse

16

eller och medh frij willie, förderffuar sins

17

herras ægor eller giffuer them bort honom owit-

18

terligitt, han är een tiwff, om Sodana seger Pau-

19

lus Tit. 2. Tienarenar ware icke gensuarige

20

eij otrogne, wthan all godh trooheet bewisandhes

21

på thet the må beprÿda gudz wårs Herres lär-

22

dom i alla stÿcker. Allt man förwerffuar

23

medh bedragligh köpenskap, orett wicht,

24

wågh, aln, eller medh suickartigh recknandhe,

25

thet är stulitt för Gudhi såsom Luc. 19. Za-

26

cheus seger om iagh noghon bedragitt haffuer,

27

thet giffuer iagh fÿr dubbelt igen, medh huilke

28

ordh han klarligha bewijsar, att bedrägerij

29
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III.

III[I.]

V.

är

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 21r, s. 1:41]
antaa, ja toiseksi muita, oikeamielisiä, joiden osan hän
anastaa.
Hän myös käyttää väärin terveyttään ja voimiaan

III

itselleen ja lähimmäisilleen vahingoksi. Tuollaisista
varkaista puhuu pyhä Paavali: ’Joka on varastanut,
älköön enää varastako, vaan tehköön mieluummin
käsillään sitä, mikä on hyvää, että hänellä olisi jotakin
jaettavaksi tarvitseville’ [Ef. 4]. Samoin: ’niitä, jotka
elävät keskuudessanne kurittomasti eivätkä tee
työtä, vaan puuhailevat joutavia, niitä käskemme ja
kehotamme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta
työskentelemään ahkerasti ja syömään omaa leipäänsä’ [2.
Tess. 3].
Joka tahtoo työllä hankkia omaisuutta, mutta on

IV

epäluotettava, laiska ja hidas työssään antaen tuntien
kulua ohi välinpitämättömyyttään tai tahallaan,
tärvelee isäntänsä omaisuutta tai antaa sitä pois tämän
tietämättä, on varas. Sellaisista Paavali sanoo (Tit. 2):
’Palvelijat älkööt vastustelko tai olko epäluotettavia, vaan
osoittautukoot kaikessa hyviksi ja luotettaviksi, niin
että he voisivat kaikessa olla kunniaksi Jumalan, meidän
Herramme opille.’
Kaikki, mikä on hankittu petollisella kaupalla, väärillä

V

punnuksilla, vaaoilla, kyynäränmitoilla tai vilpillisillä
laskutoimituksilla, on varastettua Jumalan silmissä.
Luukkaan evankeliumin 19. luvussa Sakkeus sanoo: ’Jos
olen joltain petoksella ottanut, sen annan nelinkertaisesti
takaisin.’ Näillä sanoilla hän osoittaa selvästi, että petos
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 21v, s. 1:42]

1

är stöldh, förtÿ effther gudz lagh gaff han 4

2

dubbelt igen som stulitt hadhe. Jtem en bedraga-

3

re minskar sins brodhers ägor honom owitterligit

4

och mott hans willia, thett som rätt heter stiela.

5

[V]I.

han aff sinom nästa lärtt14 haffuer han är een tiwff.

6
7

Then som öffuerdådeligh fördärffuar thet som

[VI]I.

Alla åkrare som inthet låna wth medh mindre

8

än theras lånandhe bliffuer köptt aff them, the

9

äre och sake till thetta budhet, tÿ the bära meer

10

wp än the haffua wthlåntt, och stiäla ther lÿdno

11

och tienst som the Gudhi och sijn nästa plichtige

12

äre. Deut. 23. Tw schalt icke åkra på tinom

13

brodher medh penninghar eller fetalningh eller

14

medh nogon tingh ther medh man åkra kann.

15

[V]III.

Then som sitt egit onÿtteligha förtärer och för-

16

slösar, genom dubbel, drÿckerij, frotzerij,

17

horerij, wanskapeligh klädnatt, han stiell sigh

18

sielff och sinom nästa, thet han medh honom och

19

deela schulle. Sammalunda then som icke hielper

20

[I]X.

then torfftighe tå han haffuer rådh. Then som

21

nödtorfftighe äghor haffuer, och dogh icke steller

22

sigh till fridz, wthan brinner aff en omäteligh

23

lusta till annars ägor, och slaggar allt wndher sigh,

24

loffligitt och oloffligitt, rätt och orett, then samma

25

är girwgh och sÿndar emott thetta budhet.

26

X.

Så äre och the tiwffuar som rappa the ägodee-

27

lar till sitt egitt huilka tilhopa slitna äre,

28

eller skenckte till Christi församblingz nöd-

29

torfftigheet, Huadh the äre öffuerheet eller wndher
såther

30

14 pro läntt
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 21v, s. 1:42]
on varkautta, sillä Jumalan lain mukaisesti hän antoi
nelinkertaisesti takaisin sen, minkä oli varastanut. Pettäjä
myös vähentää veljensä omaisuutta tämän tietämättä ja
vastoin tämän tahtoa, mikä juuri on varkautta.
VI

Se, joka hävittää tuhlaten sen, minkä on lähimmäiseltään
lainannut, on varas.

VII

Ne, jotka eivät lainaa vähemmällä korvauksella kuin mitä
heidän lainaamansa maksaisi heille ostettuna, syyllistyvät
hekin tämän käskyn rikkomiseen. He perivät enemmän
kuin ovat lainanneet ja varastavat siten sen kuuliaisuuden ja
palvelun, jonka he ovat velkaa Jumalalle ja lähimmäiselleen.
Viidennen Mooseksen kirjan 23. luvussa sanotaan: ’Älä peri
korkoa veljeltäsi rahasta tai ruoasta tai mistään, mistä voidaan
periä korkoa.’

VIII

Se, joka turhaan hävittää ja tuhlaa omaa omaisuuttaan
pelaamisella, juopottelulla, mässäilyllä, huoruudella tai
turhamaisella vaatetuksella, varastaa itseltään ja myös
lähimmäiseltään sen, minkä hänen tulisi jakaa tämän kanssa.
Samoin se, joka ei auta tarvitsevaa, vaikka hänellä olisi siihen
varaa.

IX

Jolla on tarpeellinen määrä omaisuutta, mutta joka ei
tyydy siihen, vaan palaa kyltymättömästä himosta toisten
omaisuutta kohtaan ja kahmii kaiken itselleen, luvallisesti tai
luvattomasti, oikein tai väärin, tällainen ihminen on ahne ja
tekee syntiä tätä käskyä vastaan.

X

Myös ne ovat varkaita, jotka kaappaavat omaan
omistukseensa sellaisen omaisuuden, joka on hankittu
yhteisellä työllä tai lahjoitettu Kristuksen seurakunnan
tarpeisiin, olivat he sitten esivaltaa tai alamaisia.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 22r, s. 1:43]

1

såther. Jthem Präster som förtära thet godha

2

som Sochnen drager tillhopa och dogh icke

3

äre skickelige till att göra them tienst som

4

them betrodt ähr eller och icke försumlige

5

tröge, nödige och otrogne, thå the nogot förstond

6

haffua, achtandhes meera sitt gagn och fårdell15

7

än Christi saligheet. Discipulus. Huru-

8

lunda bliffua the straffadhe som stiela. Præcep[tor].

9

Effther Gudz lagh om nogon stiell att man fin-

10

ner tiwffnatt medh honom, så schall han giffua

11

dubbelt ighen, men om han förtärer tiuffna-

12

dhen eller sälier, schall han giffua fÿra dubbelt

13

ighen, haffuer han inthet bettala medh, så skall

14

man sälia honom för hans tiwffnatt. Orätt

15

färdigtt godz är allt thet som genom lögnachtigh

16

fatigdom, genom otroghet arbete, genom falske

17

wicht, Oretta wågh, Swikachtigt taal, orätt

18

wijs handel etc. sammansankas. Huru thet straffat

19

bliffuer seger Jere. 7.16 lika som en fogell legger

20

sigh på ägg, och wthklecker then icke, altså är

21

och then som orett godz församblar, tÿ han

22

moste ther ifrå, när han alminst tencker på,

23

och moste doch på sidzstonne spott haffua ther

24

till. Mongahanda wicht är herranom en stÿg-

25

gelse, så haffua the medh sigh wisseliga för-

26

bannelsse. Jngen förtrÿcker eller swijker sijn

27

brodher j nogon handell, tÿ herren är hemna-

28

ren öffuer allt thetta. Jnge giruge eller

29

tiwffuare heller röffuare, Ja ingen orättfärdigh

30

schall

15
16
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pro fördell
pro 17

I.
Maledictio
II.
Thess.
4.
III.
1. Cor: 6.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 22r, s. 1:43]
Tällaisia ovat myös papit, jotka kuluttavat sen hyvän,
minkä pitäjän väki kokoaa, mutta jotka eivät viitsi
palvella niitä, jotka heille on uskottu, eivätkä pidä
huolta huolimattomista, hitaista, hädänalaisista ja
heikkouskoisista, vaikka näillä olisi jonkin verran
ymmärrystä, vaan pitävät silmällä enemmän omaa
hyötyään ja etuaan kuin Kristuksen autuutta.

Oppilas. Kuinka niitä rangaistaan, jotka varastavat?
Opettaja. Jumalan lain mukaan on niin, että jos joku
varastaa ja varastettu tavara löydetään häneltä, niin
hänen on annettava kaksinkertaisesti takaisin, mutta jos
hän on kuluttanut tai myynyt varastamansa, niin hänen
on annettava nelinkertaisesti takaisin. Jos hänellä ei ole
millä maksaa, hänet itsensä myydään hänen varkautensa
korvaukseksi.
Epäoikeutettua omaisuutta on kaikki se, mikä kootaan
valheellisella köyhyydellä, vilpillisellä työllä, väärillä
punnuksilla, väärillä vaaoilla, petollisella puheella,
epäoikeudenmukaisella kaupalla ja niin edelleen. Kuinka
tästä rangaistaan, se sanotaan Jeremian kirjan 17. luvussa:
’Niin kuin lintu hautoo, mutta ei saa munia kuoriutumaan,
niin on myös se, joka kerää vääryydellä omaisuutta, sillä
hänen on jätettävä se silloin, kun hän sitä vähiten odottaa,
ja on viimein saava osakseen myös halveksunnan.’
Monenlaiset punnukset ovat Herralle kauhistus, niinpä
niihin liittyy varma kirous.
’Kukaan ei saa sortaa tai pettää veljeään missään asiassa,
sillä Herra kostaa tämän kaiken.’ Ei yksikään ahne, varas tai
ryöväri, niin, ei yksikään vääryydentekijä

I
Kirous
II
1. Tess. 4.
III
1. Kor. 6.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 22v, s. 1:44]

1

IIII.

schall ärffua gudz rijke. Then som förstoppar

2

Prouerb
21.

sijn öron för the fattigas roop, han schall och

V.
Esa. 5.

beflijta sigh om drÿck, och haffua harpor,

3
4
5

8
9

trummor, pipår, och wijn i theras kalas och see
inthet på Herrans werck, therföre haffuer hel-

6
7

roopa och inthet hördh warda. Wee them som

Abusus
[d]iuitiarum.

uetitt wthwidgatt sigh och sina siell och wpgapatt sins kefftar wtan motto, att nidherfalla
skole bodhe theras Herlige och menige man,

10

bodhe theres rijke och glädhe, att huar och

11

en skall bruka17 sigh och huar och en ödmiuk

12

wardha.

13

   Octauum Præceptum.
Tw skalt icke bära falsk wittnesbördh emot thin nästa. Discipulus.
Hwadh ähr Gudz willia medh thenna ordhenn.
Præceptor. Såsom wår Gudh lärdhe oss
ij thetta andra budhett, huru wij skole bruka
wår tungå och taal om honom sielffuan, så lärer han oss i thetta budhet tungans rätta bruk
i then Handel som geller på menniskiones saligheet, wälfärdh, nÿtto och gagn, och sÿnnerliga
som gudh sielff är sanfärdigh, will han och
biudher att alla menniskior skåla elska och
tala sanningen enkannerligen i thessa stÿcker.
Först när wij seije för wår nästa huadh
gudz osÿnneliga wesendhe, huad hans willia är
eller och läre honom widh huadh sätt alla
menniskior bliffua salighe, och huru the
skåla bewijsa sin wälligheet och plichtiga
tienst

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

17
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pro kruka

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 22v, s. 1:44]
IV

tule perimään Jumalan valtakuntaa. Joka

Sananl.
21.

tukkii korvansa köyhien huudolta, joutuu itse

V
Jes. 5.

Voi niitä, jotka juoksevat väkijuomien

huutamaan saamatta vastausta.
perässä, joilla on harppuja, rumpuja, huiluja ja
viiniä pidoissaan eivätkä katso Herran töitä!

Rikkauksien
väärinkäyttö

Helvetti on avautunut ja levittänyt kitansa,
se on avannut suunsa suunnattomaksi: sinne
putoavat heidän ylhäisensä ja alhaisensa,
sekä heidän rikkautensa että heidän ilonsa,
jokainen joutuu kumartumaan ja jokainen
joutuu nöyrtymään.

      Kahdeksas käsky.
Älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi.
Oppilas. Mikä on Jumalan tahto näiden sanojen
mukaan?
Opettaja. Niin kuin Jumalamme opetti meille toisessa
käskyssä, kuinka meidän on käytettävä kieltämme ja
puhettamme, kun puhumme hänestä itsestään, niin
tässä käskyssä hän opettaa kielen oikeaa käyttöä niissä
asioissa, jotka koskevat ihmisten autuutta, hyvinvointia,
hyötyä ja etua, ja erityisesti, koska Jumala itse on
totuudellinen, hän tahtoo ja käskee, että kaikkien
ihmisten on rakastettava totuutta ja puhuttava totta
varsinkin juuri näissä asioissa.
Ensinnäkin, kun puhumme lähimmäisellemme Jumalan
näkymättömästä olemuksesta, hänen tahdostaan
tai opetamme lähimmäisellemme, kuinka ihmiset
tulevat autuaiksi ja kuinka heidän on osoitettava
kiintymyksensä Jumalaa kohtaan ja velvollisuutensa
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 23r, s. 1:45]

1

tienst gudhi, thenna sanningen lärer oss Christus

2

seijandes, ther till är Jagh född och kommen

3

i werldenne, att jagh schall wittna om sanningen,

4

huar och een som är aff sanningen han hörer mijn

5

röst. Thernäst i all rettgongh, ther man J

6

herrans Zebaåtz närwarelse granneligha acht

7

haffua på sitt egitt samuett och taal, så att the

8

tw samuet och talet iw endeligh fölias åth.

9

Åklagaren bäre icke falsk wittnäsbördh

Act.[or]

10

emott sijn nästa. Suaramannen skall effther

Reus

11

sitt samuett oförskrecht swara sijn rätt och

12

tå han wett sigh skÿldigh skall ingalunda

13

skÿla sijn sÿndh medh listigtt blomerat och

14

wällämpatt taall, wthan bekenna sanningen, tÿ

15

inghen lekamligh plåga schall aff skreckia

16

oss ifrå sanninghen. Domaren sluthe först

17

ögonen till och haffua inthet anseende till per-

18

sonena, sedhan och öronen att i inthet hörer eller

19

giffuer nogott taall macht wthan sanningenne

20

effther huilken han och domen aff seia skall.

21

Wthi all handell, bÿte, lÿffte, förbundh,

22

schall altijdh gerninghen och sielffua tingestet

23

wara som orden äro eller wåre. Wår nästes

24

hws, Hustrw och barn eller Hwsfålk scho-

25

le wij ingalundha förtale, skemma eller wth-

26

föra effther Annors förgiffteligha tungår,

27

wethe wij och haffue seedt hans brister, feel

28

och lönligha misgärningar så skåle wij effther

29

Christi regla, först tala medh wår brodher

30

enskÿldh, och bidhia att han legger ther

31
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Joh.
18.

II.

III.

boot

IIII.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 23r, s. 1:45]
palvella häntä, tästä totuudesta Kristus opettaa meille
sanoen: ’Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten

Joh. 18.

tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden
puolesta.’
Toiseksi, kun kaikissa oikeudenkäynneissä Herran

II

Sebaotin läsnäollessa pidetään tarkoin huolta omasta
omastatunnosta ja puheesta niin, että molemmat,
sekä omatunto että puhe, kulkevat erottamattomina
yhdessä. Syyttäjä älköön antako väärää todistusta

Syyttäjä

lähimmäisestään. Syytetyn on omantuntonsa mukaan

Syytetty

pelkäämättä puolustettava oikeuttaan, mutta jos hän
tietää itsensä syylliseksi, hänen ei mitenkään tule peitellä
syntiään viekkaalla kaunopuheisuudella vaan tunnustaa
totuus, sillä mikään ruumiillinen tuska ei saa karkottaa
meitä totuudesta. Tuomarin tulee sulkea ensiksi silmänsä
eikä katsoa henkilöön, toiseksi korvansa, ettei kuulisi eli
antaisi minkäänlaisille puheille valtaa vaan antaisi vallan
totuudelle, jonka mukaan hänen tulee tuomionsakin
lausua.
Kaikissa liiketoimissa, vaihdoissa sekä lupausten ja

III

liittojen solmimisissa on toimittava juuri niin kuin on
puhuttu.
Emme koskaan saa puhua pahaa tai antaa toisten

IV

ihmisten myrkyllisten kielten mukaista kuvaa
lähimmäisemme talosta, vaimosta ja lapsista tai
talonväestä. Jos tunnemme ja olemme nähneet hänen
puutteensa, virheensä ja salaiset väärinkäytöksensä,
meidän on Kristuksen ohjeen mukaan ensin puhuttava
erikseen veljemme kanssa ja pyydettävä, että hän tekee
parannuksen.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 23v, s. 1:46]

1

boot wppo[.] Hörer han oss icke so skole wij

2

icke strax seia thet före huar man wthan

3

allenast för een eller twå, och sedan annan

4

gongen förmana honom[.] Hielper thet icke så

5

må wij medh tw wittne wnderwijsa thet

6

öffuerheetenna hans misgärningh, andeligh och

7

lekamligh och ellies inthet annath tala om

8

wår nästa än thet wij dierffues strax och först

9

seija honom i ögonen, och sedhan medh

10
11

wittne och skäll beuisa här öffuerhetenne.
V.

Skole wij betenckia att gudh wår Herre när

12

han skapte oss menniskiom, satte han lungon

13

sampt medh wederstrupan ne[r]mast hierta, på

14

thet hiertans naturs begärilse och willie

15

ther igenom wthtålkat bliffua, huarföre

16

bör taalet altijdh till wår nästa falla

17

som hiertatt är till, wnnar hiertat honom

18

gott så tale allt gått, på thet en broderligh

19

kärleek må när idher bådhe wptändhes

20

och förökas, wnner titt hierta honom ondt

21

så beken[na] tina ondskå och bedragh honom

22

inthet medh titt skrÿmterij och fördåll ic-

23

ke titt falska hierta wnder sött ordh på

24

thet att thin ondskå kan förhindrat och för-

25

betrat bliffua. Discipulus. Huadh ähr

26

theras fördeel som tala sanningen? Præcep-

27

tor. Then första och största fördeell är
att höra rätteligha gudhi till, och ähre hans
sons ledamoth och skåla boo på Herrans bärg
wthi Hans hÿddor som Dauidh seger, herre hoo skall boo wthi thina hÿddor, eller
ho

28
29
30

31
32
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Psal.

15.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 23v, s. 1:46]
Jos hän ei kuuntele meitä, meidän ei tule
heti puhua siitä kaikille ihmisille, vaan vain
yhdelle tai kahdelle, ja sitten toisen kerran
kehottaa häntä. Jos tämäkään ei auta, voimme
kahden todistajan kanssa esittää hänen
hengelliset tai ruumiilliset väärinkäytöksensä
esivallalle. Meidän ei yleensäkään tule
puhua lähimmäisestämme muuta kuin mitä
uskallamme sanoa hänelle suoraan ensin
kasvoista kasvoihin ja sitten todistajien ja
perustelujen kanssa esivallalle.
V

Kun Jumala, meidän Herramme, loi ihmisen,
hän asetti keuhkot ja henkitorven lähimmäksi
sydäntä, jotta sydämen luonnon halut ja tahto
tulisivat niiden välityksellä tulkituiksi. Niinpä
puheemme lähimmäisellemme tulee aina
mukautua sydämen tilaan. Jos sydämesi toivoo
hänelle hyvää, niin puhu kaikkea hyvää, että
veljellinen rakkaus voisi syttyä ja lisääntyä
keskuudessanne. Jos sydämesi toivottaa hänelle
pahaa, niin tunnusta pahuutesi äläkä petä
häntä tekopyhyydelläsi äläkä kätke valheellista
sydäntäsi imelillä sanoilla. Näin pahuutesi voi
estyä ja parantua.

Ps.

15.

Oppilas. Mitä etua ne saavat, jotka puhuvat
totta?
Opettaja. Ensimmäinen ja suurin etu on se,
että he todella kuuluvat Jumalalle, he ovat hänen
Poikansa jäseniä ja tulevat asumaan Herran
vuorella hänen majoissaan, kuten David sanoo:
’Herra, kuka saa asua sinun majoissasi,
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 24r, s. 1:47]

1

ho skall boo på thit bergh then som talar san-

2

ningen aff hiertat, then inghen medh sijn tungå

3

belackar och seger icke sin nästa före, then

4

som thetta gör han schall bliffua Ewinnerlighen.

5

Thernäst skeer honom thenna hedren, att

6

all Creatur motte bekenna honom wara lijck

7

gudhi och gudz barn, tÿ om Gudh seger Dauid

8

Medh herrans ordh fölier sanningen, och Huad

9

Han låffuar, wardher Han wisserligha hållandes,

10

när nu en menniskia gör sammaledes effther

11

sijn förmåghå så ähr hon lijk Gudhi. Till

12

thet ÿtersta schall han bekomma aff Gudhi

13

allahanda lekamliga nödtorffther, och bliff-

14

ua frijatt frå all timeligh wedermödhe som

15

Dauid seger. Hoo är then man som begärar

16

wäll leffua och gärna will haffua goda dagar,

17

beuara sijn tunga för thet som ondt är och sij-

18

na leppar att the icke tala swick. Jtem Salo-

19

mon säger. Then sin mun och tungå bewa-

20

rar han bewarar sin siell för ångest. Discip[ulus].

21

Huadh sÿndh wardher förbudhit i thetta budhet?

22

Præceptor. Först, sÿnda prædicanterna
och alla the som gudz ordh höra, när the förwendha gudz ordh och wthtÿdha them annorlundha, än som theras rätta grundh och meeningh. Jtem, the som tigha sanningen, och
icke tala när gudh befaller driffua ordhet,
om menniskiones saligheet så behöffuer, om
thessa seger Paulus. Jagh förmanar idher
käre

23
24
25
26
27
28
29
30
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26.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 24r, s. 1:47]
kuka saa asua vuorellasi? Se, joka puhuu
sydämestään totta, joka ei panettele kielellään
eikä puhu pahaa lähimmäisestään. Joka näin
tekee, pysyy iankaikkisesti.’
Sen lisäksi hänelle koituu se kunnia, että

II

kaikkien luotujen on tunnustettava hänen
olevan kuin Jumala ja Jumalan lapsi. David
nimittäin sanoo Jumalasta: ’Herran sanoissa

Ps. 33.

on totuus, minkä hän lupaa, hän pitää
varmasti.’ Kun nyt ihminen tekee samoin
kykynsä mukaan, hän on Jumalan kaltainen.
Viimein, hän saa Jumalalta kaikkea

III

ruumiillisen elämän tarpeisiin ja vapautuu
ajallisista koettelemuksista, kuten David
sanoo: ’Kuka onkin se, joka haluaa elää hyvin
ja nauttia onnen päivistä, varjelkoon kielensä

[Ps.
34.]

pahasta ja huulensa petollisesta puheesta.’
Samoin Salomo sanoo: ’Joka suutaan ja
kieltään varoo, varjelee itsensä ahdingolta.’

Oppilas. Mikä synti kielletään tässä
käskyssä?
Opettaja. Ensinnäkin saarnaajat ja Jumalan
sanan kuulijat tekevät syntiä silloin, kun he
vääristelevät Jumalan sanoja ja tulkitsevat ne
toisin kuin niiden oikea perusta ja merkitys
on. Samoin tekevät syntiä ne, jotka vaikenevat
totuudesta eivätkä puhu silloin, kun Jumala
käskee levittää sanaa ihmisten autuuden niin
vaatiessa. Näistä sanoo Paavali: ’Kehotan teitä,

[Sananl.
21.]

Room.
[16.]
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 24v, s. 1:48]

1

käre brödher, i haffuen wpseende på them

2

som twist och förargelse åstadh komma

3

emot then lärdom som i haffuen hördtt

4

och wijken ifrå them, tÿ sådana tiena icke

5

herranom Jesu Christo wthan sijn buck, och

6

genom sött ordh, och smikrande taall för-

7

föras theras Hierta som menlösa ähro.

8

II.

Sedhan the som bära falsk witnesbörd emot
sijn nästa in för thenna werldennes domare

9

10

huilka I. först sielffue förlora gudz gunst

11

och nodhe. II. Sedhan bedraga the domaren

12
13

Effectus

som icke kan skåda hiertat. III. Ther till
förderffuar the och sin nästa som oskÿlligh

14

är. Thenna sÿndh är fasseligh och för-

15

skräckeligit i hans samwett som henne driff-

16

ua, tÿ bliffuer han [dömd] som åfftast stadfäst

17

[saker] medh gruffueligha meen eedher Huilka

18

Herren Zebaåth förtörna och försmäda, och

19

monge menniskiors siälar korsfästa och för-

20

III.

göra. Thernäst alle the som wende sin näs-

21

tes taall och alla Hans gerninghar till thet

22

wersta Huilka stoor wällust haffua,

23

Ja thet kitzlar them inuertes, när theres

24

mun tungå får röra wthi ens annors odÿg-

25

der, lÿte eller feel, lijka som Swinet sö-

26

ler sigh i tråcken, och medh trÿnet rörer

27

IIII.

ther wthi. Till thet ÿtersta brÿta wij

28

thetta budhet, när wij medh Handell brÿ-

29

ta förbundh, bedraga wår nästa och medh

30

138

en

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 24v, s. 1:48]
rakkaat veljet, varomaan niitä, jotka saavat
aikaan riitaa ja eripuraisuutta saamaanne
opetusta vastaan, ja karttamaan heitä, sillä
sellaiset eivät palvele Herraa Jeesusta Kristusta
vaan omaa vatsaansa ja kauniilla sanoilla
ja imartelevilla puheilla johtavat harhaan
viattomien sydämet.’
II

Myös ne rikkovat tätä käskyä, jotka antavat
väärän todistuksen lähimmäistään vastaan tämän
maailman tuomarien edessä. He 1) ensinnäkin
itse menettävät Jumalan mielisuosion ja armon;
2) toiseksi he pettävät tuomaria, joka ei näe

Vaikutukset

sydäntä; 3) lisäksi he aiheuttavat vahinkoa myös
syyttömälle lähimmäiselleen. Tämä synti on
kauhea harjoittajansa omassatunnossa, sillä hän
saa [tuomionsa], hän, joka usein on vahvistanut
[asioita] kauhistuttavilla väärillä valoilla, jotka
vihastuttavat ja pilkkaavat Herraa Sebaotia ja
ristiinnaulitsevat ja tuhoavat monen ihmisen
sielun.

III

Lisäksi ne, jotka vääntävät lähimmäisensä
puheet ja teot pahoin päin, rikkovat tätä
käskyä. Heitä miellyttää suuresti, heitä
oikein kutkuttaa, kun heidän suunsa kieli saa
kosketella toisen paheita, puutteita tai vikoja
niin kuin sika tonkii kärsällään kaukaloa.

IV

Viimein rikomme tätä käskyä, kun
toimissamme rikomme liiton, petämme
lähimmäistämme ja
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 25r, s. 1:49]

1

en kåsteligh wthuertes herligheet skÿle wårtt

2

skrÿmpterij och arga hierta. Thetta wittnar

3

1. Joh. 4. then som seger iagh elskar gudh, och

4

hatar sijn brodher han är en liugare. Discip[ulus].

5

Huru bliffua thenna sÿnder straffade. Præcep[tor].

6

En wppenbar tiwff hatar huar man och ingen

7

haffuer omgenge medh honom Jesu Sirach 20.

8

Een tiwff är icke sådhan, som en then sigh till

9

lögn wään tÿ sosom gudh then sielff sanningen

10

är thet Herligaste och kåsteligaste godha

11

som een menniskia kan begära (men twert

12

emot). Så är och lögnen thet fwleste och

13

slemmeste tingh som hwar menniskiors Hierta

14

hatar skall och skÿ, tÿ bliffuer och lögnen

15

hårdeligh straffatt. Joh. 8. seger w.[år] H.[erra] Christus

16

när dieffuulen talar lögnen talar han aff sitt

17

egitt, tÿ han ähr lögnactigh, och lögnennes

18

fadher, aff huilke fölier, att alle liugare

19

ähre dieffuulens barn och arffuingar, Huil-

20

kes arff ähr Heluetes eeldh, och Euigh plå-

21

ghå, Then mun som liuger han dräper sielen.

22

Falsk wittne. Then som bär falsk wittnesbördh emott sijn nästa och brodher, honom skolen i stella för Herranom framföre
præsterna och Domaren, och gör honom sosom
han haffuer achtat honom, titt öga skall icke
skåna honom, siell för siell, öga för ögha,
tandh för tandh, handh för handh, footh för

23
24
25
26
27
28
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 25r, s. 1:49]
arvokkaalla ja kunnioittavalla käytöksellä peitämme
tekopyhyytemme ja vihaisen sydämemme. Tästä
todistaa ensimmäisen Johanneksen kirjeen neljäs luku:
’Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa
veljeään, hän valehtelee.’

Oppilas. Kuinka tästä synnistä rangaistaan?
Opettaja. Ilmeistä varasta vihaavat kaikki eikä
kukaan seurustele hänen kanssaan. Jeesus Sirak
(20) sanoo: ’Varaskaan ei ole sellainen kuin valheen
ystävä.’ Niin kuin Jumala, itse totuus, on kunniakkain
ja kallisarvoisin hyvä, mitä ihminen voi haluta, niin
valehtelija on juuri päinvastaista. Siten valhe on
asioista rumin ja halpamaisin, ja sitä tulee jokaisen
ihmisen sydämen vihata ja karttaa, sillä valheesta
myös rangaistaan ankarasti.
Johanneksen evankeliumin kahdeksannessa luvussa
Herramme Kristus sanoo: ’Kun paholainen valehtelee,
hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen
isä.’ Tästä seuraa, että kaikki valehtelijat ovat
paholaisen lapsia ja perillisiä; heidän perintönään on
helvetin tuli ja ikuinen tuska. ’Valehteleva suu surmaa
sielun’ [Viis. 1:11].
Väärä todistaja. Se, joka antaa väärän todistuksen
lähimmäisestään ja veljestään, tulee asettaa Herran
edessä pappien ja tuomarin eteen ja hänelle tulee
tehdä niin kuin hänkin on kohdellut toista: ’Sinun
silmäsi älköön säästäkö häntä, henki hengestä, silmä
silmästä, hammas hampaasta, jalka

Viis.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 25v, s. 1:50]

1

foth på thet tw schallt skillia thet ånda frå

2

tigh och andra skåla thet höra och rädhas.

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Backdantare. Backdantare eller Diabolus hether Sathan, tÿ Han föruendher
till thet versta fram för Herranom wij tale
eller göre. Wåre brödhers beklagare ähr förkastat then them beklagar för gudhi dagh
[A]po.
[1]2.
och natt etc. Så ähre och alla diefflar som
haffua sijn wällust ther aff, att the sådanna
[Pœ]næ
medh tungånne i sins nästes odÿgder honom
[accusat]orum
lasta och skemma. Men thw Herre förgör
c. 16.
tessa lögnachtige. Jthem. Christus. Fördömen
icke såå warder i icke fördömde.
Bedragare. Then ssom en skatt sankar
[Pr]ou.
2.
eller samblar medh lögn, honom schall feela
och han schall falla iblandh them som döde
sökia ? [sic]18 sÿnda. Then som medh ordom låta
wara Heligh och rättewijss, och haffuer itt warachtigtt19 hiertta hans straff ähr wttrÿckt i
Ananiæ och Saphiræ exempell, Först sade Petrus Anania Sathanas haffuer wpfÿllt titt
hierta med lögn sedhan tw haffuer lughitt
[Act.] 5.
för then Helga Anda aff thessa förskräckeligha ordh, föll Anania nidh och gaff wp
andan, Här är betecknatt, att Liugares hierta är wpfÿllt aff dieffuulen, att the strax wåre wärde dödhas lekamligh, men gudz långhmodigheet förlängher them lijffuett, dogh
kommer theras siäll strax the haffua lugitt
wndher then euiga dödhen.

18 avskrivarens frågetecken: originaltexten oklar / kirjoittajan panema kysymysmerk
ki: kopioitava teksti hämärä
19 pro lögnachtigt
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 25v, s. 1:50]
jalasta, jotta poistaisit pahan keskuudestasi ja
muut kuulisivat sen ja pelastuisivat’ [5. Moos. 19].

Syyttäjä. Syyttäjä, panettelija eli Diabolus on
nimeltään Saatana, sillä hän kääntää pahimman
esiin Herralle siitä mitä puhumme tai teemme.
’Meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät
syytti heitä Jumalan edessä, on heitetty ulos etc.’
Ilm. 12.
Niin ovat myös kaikki paholaiset, jotka nauttivat
siitä, että voivat kielellään tonkia lähimmäisensä
Syyttäjien
paheita ja moittia ja häpäistä häntä. Mutta sinä
rangaistukset,
Herra tuhoat nämä valehtelijat. Myös Kristus on
luku 16.
sanonut: ’Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi’
[Matt. 7:1].
Pettäjä. ’Joka kokoaa aarretta valheellisin
Sananl.
2[1:6]
keinoin, hän ei sitä tavoita vaan hakee
kuolemaansa.’ Joka sanoissa on olevinaan pyhä ja
oikeudenmukainen mutta jolla on valheellinen
sydän, sen rangaistus on ilmaistu Ananiaan
ja Safiran esimerkissä. Pietari sanoi: ’Ananias,
ensin Saatana on täyttänyt sydämesi valheella ja
sitten olet valehdellut Pyhälle Hengelle.’ Nämä
kauheat sanat kuullessaan Ananias lyyhistyi
Ap. t. 5.
maahan ja heitti henkensä. Tällä tarkoitetaan,
että valehtelijoiden sydän on paholaisen täyttämä
ja että he olisivat heti ansainneet ruumiillisen
kuoleman, mutta Jumalan pitkämielisyys
pidentää heidän elämäänsä, vaikka heidän
sielunsa tuleekin ikuisen kuoleman alaiseksi, heti
kun he ovat valehdelleet.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 26r, s. 1:51]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Nonum et Decimum Præceptum.
     Discipulus.
Hwadh är Gudz willia i thetta budhet?
Præceptor. Kårteligh seiandes, Gudh kreffuer här aff alla menniskior att the medh all
flijtt genom then Helge andes medhwerkan
kunna sitt sinne, tanckar, begärilse och willia
in wppå samma lagz sätt eller skick emott wår
nästa, huilkit här wti står. Först allt thet gudh
wår nästa giffuitt haffuer, schole wij aff allt hierta wnna honom och ingalundha bära ther affuundh widh, wthan heller glädias och frögdas ther
aff att honom någott gått wedherfaritt ähr. Thernäst skole wij aff allt hierta åstundha och gladeligha annamma huartt och itt tillfälle som
tilllåter oss tiena wår nästa och föröka hans
deell, wthan wåår eghen skadha. Till thett
ÿtersta tå wij icke medh gärninghen kundhe
förfordra hans ägor skåla wij aff hiertat önska honom framgångh lÿcka och wällfärdh
och gärna see att hans hustrw och barn hwsfålck och alla hans ägor fara wäll, och söria
när them misgår. Discipulus. Huadh
är theras fördeell som medh thenne föresathe
flitigheet regera sin kötz onda begärilse.
Præceptor. Then förste och störste fördelenn ähr, att theras begärilse äro komne aff
the lagh och sätt som Herren Zebaåth sielff
ord

I.

II.

III.

I.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 26r, s. 1:51]

  Yhdeksäs ja kymmenes käsky.
Oppilas. Mikä on Jumalan tahto tässä [näissä]
käskyssä [käskyissä]?
Opettaja. Lyhyesti sanoen, Jumala vaatii tässä
kaikilta ihmisiltä, että he kaikin voimin, Pyhän
Hengen myötävaikutuksella, suuntaisivat
ajatuksensa, halunsa ja tahtonsa tämän lain
mukaisesti lähimmäisiään kohtaan.
Ensinnäkin meidän tulisi kaikesta sydämestämme
suoda lähimmäisellemme se, minkä Jumala on
hänelle antanut, eikä mitenkään kadehtia sitä, vaan
pikemminkin iloita siitä, että häntä on kohdannut
jokin hyvä.
Lisäksi meidän tulisi kaikesta sydämestämme
toivottaa tervetulleeksi ja vastaanottaa iloisesti
jokainen tilaisuus palvella lähimmäistämme hänen
osansa lisäämiseen ilman omaa vahinkoamme.
Viimein, jos emme voi teoin edistää hänen
omaisuutensa karttumista, meidän tulisi
sydämestämme toivoa hänelle menestystä, onnea ja
hyvinvointia sekä iloita hänen vaimonsa, lastensa,
talonväkensä ja omaisuutensa hyvinvoinnista ja surra,
kun käy päinvastoin.
Oppilas. Mitä etua saavat ne, jotka mainitulla
tavalla hallitsevat lihansa pahoja himoja?
Opettaja. Ensimmäinen ja suurin etu on se, että
heidän halunsa ovat syntyneet Herran Sebaotin itse

I

II

III

I
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 26v, s. 1:52]

1

ordineratt haffuer bliffuer them inthet till-

2

räcknat, Herrans rättwijse wredhe skånar

3

them och läther icke förbannelsen drabba

4

på them, icke heller förgiör them som S.

5
6
7

[R]om.
8.

Paulus seger. Så är nw inthet fördömeligitt

[I]I.

wandra effther kötet. Then rätfärdigheet

i then som äre i Christo Jesu, the som icke

8

som Lagen elskar wardher fwlbordatt i oss,

9

som icke wandrom effther kötet, wthan effther

10

[I]II.

andan. Then som döder kötzens gerningar

11

[II]II.

medh andanom schall han leffua. Lärher

12
13

[1. T]imo

gudfruchtigh och låtha sigh nöÿija medh sitt
egitt. Discipulus. Huilka sÿndher

14
15

S. Paulus att thet är en stoor winningh wara

I.

bliffua här förbudhne. [Præceptor.] Först förbiuder

16

gudh här thenna wår naturs oskickelighet och

17

stridh som är kommen millan then lagh

18

ij wår hugh ähr, och wår kötz wanarhtige

19

begärilse, och will gudh att kötet skall in-

20

galundha stridha mott andan, tÿ håtar han

21

bodhe medh budh och hårdh straff, förtager

22

kötzens quickan och lijffachtigh begärilse.

23

[I]I.

Thernäst effther omögeligitt är att dödha

24

sielffua rothen till onda begärilsen, leg-

25

ger gudh här kårtt förbundh20 ther wppå,

26

att wij icke låtha kötzens onda begärilse

27

wara wällige. Thet är iche tillstedhia them welle

28

och regementet wti wår dödelige lekamen

29

så att wij theras onda lustar efftherfölia

30

thet

20 pro förbudh
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 26v, s. 1:52]
säätämän lain mukaisina eikä niitä lasketa
heille synniksi. Herra säästää heidät
vanhurskaalta vihaltaan eikä anna kirouksen
kohdata heitä.
Hän ei myöskään tuhoa heitä, kuten pyhä
Paavali sanoo: ’Niin ei nyt siis ole mitään

Room. 8.

kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa

II

Jeesuksessa’, niille jotka eivät elä lihan mukaan.
Lain rakastama vanhurskaus täyttyy meissä,

III

jotka emme vaella lihan mukaan vaan Hengen.
Se, joka kuolettaa lihan teot hengellä, saa elää.

IV

Pyhä Paavali opettaa, että on suuri voitto olla

1. Tim.

Jumalaa pelkäävä ja tyytyä siihen, mitä omistaa.

Oppilas. Mitkä synnit tässä kielletään?
[Opettaja.] Ensiksikin Jumala kieltää
tässä luontomme sopimattomuuden ja sen
ristiriidan, joka vallitsee mielessämme olevan
lain ja lihamme pahojen himojen välillä.
Jumalan tahdon mukaista on, että liha ei
mitenkään sotisi henkeä vastaan; hän kehottaa
sekä käskyin että ankarin rangaistuksin
vähentämään lihan vireyttä ja eläviä himoja.
Seuraavaksi, koska on mahdotonta kuolettaa
pahojen himojen varsinainen juuri, Jumala
kieltää tässä sen, että antaisimme lihan pahojen
himojen vallita meitä. Emme saa antaa niille
valtaa kuolevaisiin jäseniimme nähden, niin
että seuraisimme näiden pahoja himoja,

I

II
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 27r, s. 1:53]

1

thet som skeer, när them bliffuer tillstadtt

2

begera, tråå och trænta effther nogot tingh

3

som wårom nästa tilhörer, eller att wij mis-

4

wnna wårom nästa hans wälfärdh och fram

5

gongh, tenckiandes antingen medh snilheet

6

eller arga list komma thet ifrå honom och wn-

7

der oss. Discipulus. Huadh är theras

8

straff som leffua effther kötet, giffua sine

9

ledamot till onda begärilses instrument eller

10

wapn. Præceptor. Then som leffuer

11

effther kötet allt thet i honom ähr itt för-

12

dömeligitt tÿ haffuer och Sathan wåld öffuer

13

honom. Thernäst huarken godha eller onda

14

menniskior kunde bliffua quitt theras onda

15

begärilse, så lenge the leffua, haffuer gudz

16

barmhertigheet så beslutet att wår kråp schal

17

bliffua till Jordh ighen, ther hans ele-

18

ment skola smällta aff hetta och all them21

19

och orenligheet genom eeldh förtärdh warda.

20

Till thet tridhie seger S. Paulus 1. Timo. 6.

21

The som willia wara rijka − (the som begära

22

thet som enom androm tilhörer) falla wthi

23

frästilse och wthi snaro och mongh dårach-

24

tigh och skadeligh begärilse, the ther sen-

25

kia menniskiorna wthi förderf och fördomel-

26

se. Discipulus. Kan och nogor menniskio

27

göra thet som gudh i thesså tijÿo gudzbudh

28

kräffuer, huilka man kallar Gudz Lagh.

Præceptor.

29

21
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pro slem

I.
M[ale-]
dic[tum]
II.

II[I].

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 27r, s. 1:53]
mikä tapahtuu, kun niiden sallitaan haluta ja
kaivata jotakin lähimmäisellemme kuuluvaa,
tai kun emme suo lähimmäisellemme
hänen hyvinvointiaan ja menestystään, vaan
suunnittelemme nokkeluudella tai pahansuovalla
oveluudella saavamme sen häneltä itsellemme.

Oppilas. Mikä on niiden rangaistuksena, jotka
elävät lihan mukaan ja antavat jäsenensä toimia
pahojen himojen välineinä tai aseina?
Opettaja. Siinä, joka elää lihan mukaan, on
kaikki tuomittua, koska Saatanalla on valta hänen
ylitseen.
Seuraavaksi, koska sen enempää hyvät kuin
pahatkaan ihmiset eivät voi päästä eroon pahoista
himoistaan niin kauan kuin elävät, on Jumala
laupeudessaan päättänyt, että ruumiimme
tulee maaksi jälleen, jolloin sen osaset sulavat
kuumuudessa ja kaikki rumuus ja epäpuhtaus
kuluu pois.
Kolmanneksi, pyhä Paavali sanoo (1. Tim. 6):
’Ne, jotka tahtovat rikastua (ne, jotka himoitsevat
toiselle kuuluvaa) lankeavat kiusaukseen ja
ansaan ja monien mielettömien ja vahingollisten
himojen valtaan, jotka upottavat ihmiset tuhoon ja
kadotukseen.’
Oppilas. Voiko kukaan ihminen tehdä sen, mitä
Jumala näissä käskyissään vaatii, käskyissään, joita
sanotaan Jumalan Laiksi?

I
Kirous

II

III
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 27v, s. 1:54]

1
2
3
4
5
6

I.

7
8
9

10
11
12

II.

13
14
15
16
17
18
19

[I]II.

20

21
22
23
24
25
26

[I]III.

27

[Gal.] 1.

28
29
30

150

Præceptor. Jngen menniskia som medh
mandz tillhielp född är, förmå aff sijne
egne kraffther then budhordhen fulkommeliga hålla. Discipulus. Huru kommer
thet till Præceptor. Förtÿ Lagen ähr andeligh och wij äro kötzlighe och budordh kreffie en iempn och Ewigh lÿdno, wthan åtheruendo, men wår natur kan icke bliffua stondande wthi retta gudz tienst, wthan tröttas
och leedhes widh the gerningar som gudh befalt
haffuer, och giffuer letteliga sin ledamot till
orettfärdigheetennes wapn. Thernäst gudh
kräffuer aff oss i sijn lagh, en ren och obesmittat lÿdno eller tienst, Men wår natur
ähr ifrå tåpp och till tåå besmittat och orenat aff arffz sÿndennes träck, tÿ är och
wår naturs tienst oren, och bliffuer icke gillat
aff lagen, wthan förkastat och fördömdh.
Gudh som allena ähr rättwijs domare,
straffar allenast them som brutit haffua, och
giortt emott Hans strenge befalningh, Nw
fins thet i sanningh, att gudh wthan åthskilnatt straffar alle menniskior, Antingen
andelige eller lekamlige så att ingen leffuer
oneffster. Huarföre äre wij bråtzlige och
gudz lagh öffuerträdare. Paulus Christi
Apostell seger[:] om nogor predikar annath Euangelium än wij predikat haffue wåre thet än
een engell, så ähr thet lijkwäll förbannath,
nu

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 27v, s. 1:54]

I

II

III

IV
Gal. 1.

Opettaja. Kukaan ihminen, joka on syntynyt
miehen avulla, ei voi omin voimin täysin pitää
näitä käskyjä.
Oppilas. Kuinka tämä on selitettävissä?
Opettaja. Se johtuu siitä, että laki on
hengellinen ja me olemme lihallisia. Käskyt
vaativat vakaata ja pysyvää tottelemista ilman
poikkeuksia, mutta meidän luontomme ei voi
pysyä oikeassa Jumalan palvelemisessa, vaan
väsyy niihin tekoihin, jotka Jumala on säätänyt ja
luovuttaa helposti jäsenensä vääryyden aseiksi.
Toiseksi Jumala vaatii meiltä laissaan puhdasta ja
tahratonta palvelusta, mutta meidän luontomme
on kiireestä kantapäähän saastunut perisynnin
loasta. Niinpä meidän luontomme suorittama
palvelus on myös epäpuhdasta eikä laki sitä
hyväksy vaan hylkää ja tuomitsee.
Jumala, joka yksin on vanhurskas tuomari,
rankaisee vain niitä, jotka ovat rikkoneet ja
tehneet vastoin hänen ankaraa määräystään. Näin
on totta, että Jumala rankaisee erottelematta
kaikkia ihmisiä joko hengellisesti tai
ruumiillisesti, niin ettei kukaan voi elää saamatta
kuritusta, ja että rikomme ja loukkaamme
Jumalan lakia.
Paavali, Kristuksen apostoli sanoo: ’Jos joku
julistaa toista evankeliumia kuin me olemme
julistaneet, oli se sitten vaikka enkeli, niin olkoon
kirottu.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 28r, s. 1:55]

1

nw haffuer S. Paulus predikat att inthet kött

2

bliffuer rättfärdigt aff lagzens gerningar w-

3

than all werlden ähr brosligh för gudhi, tÿ

4

här är ingen åthskillnat tÿ alle äre sÿndare

5

och haffua inthet beröma sigh aff för gudhi,

6

tÿ fölier här aff, att huar och een som seger

7

sigh wara obrosligh eller förmå fwlbordha

8

laghen eller meenar sigh wara wthan sÿndh,

9

han är förbannath. Till thet ÿtersta then

10

som förlother sigh ther på, att han sielff må

11

fullbordha laghen, och såledhes göra gudz rätt

12

färdigheet fÿllest, han förkastar Christum

13

gudz son sampt medh allt Hans lijdande, och gör

14

thet allt till en lögnachtigh fabula, och fåfengt

15

snack som Christus sielffuer, Propheterna

16

för honom och Apostlanar effther honom pro-

17

phiteratt och talat haffua, om Christi lÿdno

18

och lijdandhe för menniskiornars rätfärdig-

19

heet, Ja han bårtkastar gudz Nådh som ge-

20

nom sonen oss tillsagdt ähr, tÿ om rätfärdig-

21

heten kommer aff laghen, så är Christus

22

fåfengh dödh, och then Helge Andes troo lögn-

23

achtigh och onÿttigh. Men nu är omögeligitt

24

att nogon prick kan feela i alle the ordh

25

som Skriffthen talar om Christo och then rätt

26

färdigheet som genom honom och för hans

27

schull wthlåffuas som herren sielff segher,

28

Himmell och Jordh schåla förgåtz, min ordh

29

bliffuer euinnerligha, tÿ ähr thet och alldeles

30

152

omögligitt

Gal.
2.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 28r, s. 1:55]
Nyt Paavali on julistanut, ettei liha tule
vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja,

Gal.
2.

vaan koko maailma on syntinen Jumalan edessä
ilman mitään eroa, sillä kaikki ovat syntisiä eikä
kenelläkään ole kerskumisen aihetta Jumalan
edessä. Tästä seuraa, että jokainen, joka sanoo
olevansa rikkeetön tai voivansa täyttää lain tai
uskoo olevansa synnitön, on kirottu.
Viimein, se, joka luottaa siihen, että voi itse täyttää
lain ja siten myös Jumalan vanhurskauden, hän
hylkää Kristuksen, Jumalan Pojan, sekä hänen
kärsimyksensä ja tekee valheellista satua ja
turhaa puhetta siitä kaikesta, mitä Kristus itse,
profeetat ennen häntä ja apostolit hänen jälkeensä
ovat puhuneet Kristuksen kuuliaisuudesta ja
kärsimyksestä ihmisten vanhurskauden tähden.
Hän vieläpä hylkää Jumalan armon, joka on meille
luvattu Pojan välityksellä, sillä jos vanhurskaus
saavutetaan lain avulla niin Kristus on kuollut
turhaan ja usko Pyhään Henkeen on valheellista
ja hyödytöntä. Nyt kuitenkin on mahdotonta,
että niissä sanoissa olisi pilkunkaan virhettä,
joilla raamattu puhuu Kristuksesta ja siitä
vanhurskaudesta, joka hänen välityksellään ja
hänen tähtensä on luvattu, kuten Herra itse sanoo:
’Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani
pysyvät ikuisesti’ [Matt. 24:35]. Näin on myös
täysin
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 28v, s. 1:56]

1

omögeligit att nogon menniskia bliffuer

2

saligh genom lagzens gärningh. Discipu[lus].

3

Effther omögeligit ähr oss menniskior göra

4

thet fulkomligha som gudz budhordh kräff-

5

ia, Ja som migh höres, thet är een sÿndh

6

emott then Helga anda, tenckia meena eller seij-

7

a sigh kunna fullborda Laghen aff sin egen

8

krafft, till huadh äre the tå giffne eller

9

hwadh är thå theres rätte brwck och embethe.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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[E]ph. 4.

Præceptor. J wår natur boor en slem
Tÿrann, född aff natursens fördömelse, huilken then helge andhe så beskriffuer, han heter sÿndernäs Lagh, som är i wår lemmar
till att förnÿa sine onde lustar och orättfärdigheet medh them och misbruker them till
att stridha emott gudh och hans lagh, huillkens wpsått är retha och wpueckia gudz rätt
wijsa wreedhe emott oss, på thet gudh schall och
förbanna och fördöma till alla lekamliga
plågor till dödhen, och sedhan till Heluetis eeldh. Thenna tÿrannen haffuer så
förblindatt oss och wttslecht wår hogs
klara Lius, att ingen menniskia aff sigh
sielff kan see Honom eller kenna honom,
eller förnimma Hans argha list emott oss,
tÿ weet och inghen seija aff någhon farlighet
tå kråppen inthet skadhar wthan heller
som S. Paulus seger, Hedningarna wandra
j

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 28v, s. 1:56]
mahdotonta, että kukaan ihminen tulisi
autuaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja.

Ef. 4.

Oppilas. Koska meidän ihmisten on
mahdotonta täyttää Jumalan käskyjen
vaatimukset ja, niin kuin olen juuri kuullut,
on jopa synti Pyhää Henkeä vastaan ajatella,
kuvitella tai sanoa voivansa täyttää lain omin
voimin, niin mitä varten ne sitten on annettu tai
mikä niiden oikea käyttö ja tarkoitus on?
Opettaja. Luonnossamme asuu ruma tyranni,
joka on syntynyt luonnon kadotustuomiosta.
Pyhä Henki kuvaa sitä näin: sen nimi on syntien
laki ja se asuu jäsenissämme uudistaakseen
pahat himonsa ja vääryytensä niissä ja se
väärinkäyttää niitä taisteluun Jumalaa ja hänen
lakiaan vastaan. Sen tarkoituksena on herättää
Jumalan vanhurskas viha meitä kohtaan, niin että
hän kiroaisi ja tuomitsisi meidät kaikenlaisiin
ruumiillisiin tuskiin, kuolemaan ja viimein
helvetin tuleen. Tämä tyranni on niin sokaissut
meidät ja sammuttanut meidän mielemme
kirkkaan valon, ettei yksikään ihminen omin
voimin pysty näkemään tai tunnistamaan sitä tai
huomaamaan sen pahansuopaa oveluutta, joka
suuntautuu meitä vastaan. Niinpä kukaan ei
huomaa vaaraa, jos ruumiimme ei
vahingoitu, vaan pikemminkin, kuten pyhä
Paavali sanoo: ’Pakanat vaeltavat
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 29r, s. 1:57]

1

J theras sinne fåfengeligheet, Huilkas för-

2

ståndh förmörkatt är, och äre borttkomne i-

3

frå thet lijff, som aff gudhi är, genom then

4

fåuiska tÿrannen som i them är, och genom the-

5

ras hiertas blindheet, Huilka sedhan the wår-

6

då förstockadhe gåffuo the sigh sielffue wthi

7

otucht till att bedriffue all orenligheet samptt

8

medh girugheet. Thetta allt giorde wij, och dogh

9

iche förnimma, tÿ så äre wij genom bittne

10

och fulslägne medh sÿndenne, Men thetta ähr

11

nw gudz budh ordz retta embethe, att the then-

12

na Hätzska Tÿrannen, samptt medh sitt onda

13

wpsått klarlighe wthwijse peka på honom

14

och beskriffua i wårtt samuett, sÿndennes

15

eghen artt och fwllheet, så att wij medh S.

16

Paulo kunne seija, Aldrigh wiste iagh tillfö-

17

renne att mins naturs förderffuelse och

18

hans onda begärilse wår22 sÿndh, eller hade

19

machtt att göra migh skÿlligh till Gudz

20

wreedhe, thes förbannelse och Euigh pij-

21

no hadhe iche Laghen sagdt migh thett.

22

Men nu seer Jagh sÿndennes Lagh wthi mij-

23

ne lemmar, huru hon strijdher emott

24

gudz lagh, och Hans lagh, och haffuer migh

25

fångitt och will förgöra migh. Så segher

26

Paulus Rom. 7. Jcke är Laghen sÿndh, men

27

sÿndena kenner jagh icke wthan aff Lagen,

28

tÿ wthan lagenn war sÿnden dödh, Men när
bwdordet

29

22

156

pro war

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 29r, s. 1:57]
turhanpäiväisin ajatuksin, heidän
ymmärryksensä on hämärtynyt, ja he ovat
vieraantuneet siitä elämästä, joka on Jumalasta,
heissä olevan mielettömän tyrannin tähden ja
heidän sydämensä sokeuden tähden. Ja kun
he olivat paatuneet, he antautuivat irstauteen
harjoittamaan kaikenlaista saastaisuutta ja
ahneutta.’ Tätä kaikkea me olemme tehneet
huomaamattamme, koska olemme niin täysin
synnin läpitunkemia.
Mutta Jumalan käskysanojen oikea tarkoitus
on selkeästi näyttää tämä kiivas tyranni
pahoine aikeineen, osoittaa häntä ja kuvata
omassatunnossamme synnin laatu ja
rumuus, niin että voisimme pyhän Paavalin
tavoin sanoa: ’En olisi tiennyt, että luontoni
turmelus ja sen pahat himot olivat syntiä tai
että niillä olisi valtaa tehdä minut syylliseksi,
saattaa minut ansaitsemaan Jumalan vihan,
kirouksen ja ikuisen tuskan, ellei laki olisi
sanonut minulle sitä. Mutta nyt minä näen
synnin lain jäsenissäni, näen kuinka se
taistelee Jumalan lakia vastaan, kuinka se on
vanginnut minut ja tahtoo tuhota minut.’
Paavali sanoo Roomalaiskirjeen 7. luvussa: ’Ei
laki ole syntiä, mutta minä en tunne syntiä
ilman lakia, sillä ilman lakia synti oli kuollut.
Mutta kun
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 29v, s. 1:58]

1

budordet kom, fick sÿnden lijff ighen och Jagh

2

wart dödh, så fans tå att budordet som migh war

3

giffuitt till lijffs, thet war migh till dödhet, tÿ sÿn-

4

den togh tilfelle aff budordhet och besueeck migh och

5

[I]I.

drap migh ther medh. Thernäst när gudh genom

6

sinn budordh haffuer wthuijst oss sÿndena och hennes

7

onda, och förderffueliga macht och artt till att döda och

8

förgöra sÿndare, ähr Herrens wpsåt medh thetta sät-

9

tet, redda oss ifrå sÿndenne, och göra henne ledh

10

för wår ögon, så att wår natur må skÿ och wndflÿ

11

hennes ether och förgifft, och komma wnder Christi

12

och wår frelsares winghar, Huilken genom sijn blodh

13

then han giffuer oss dricka fördrijffuer sÿndhens

14

ether, och i kledher oss sin rättfärdigheet och weder-

15

quecker oss genom sijn helga Anda. Thetta witt-

16

nar gudh om sigh sielff när wij genom laghen haff-

17

ue förnummith sÿndennes Tÿrannij emot oss, och seij-

18

a fram för Herranom wår ondskå, och wåra sÿnder

19

liggia på oss, att wij wnder them förgåtz, Huru

20

kunne wij tå få leffua? Thå swarar Herren herren,

21

så sampt som jagh leffuer. Jagh haffuer icke lust

22

till thens ogudhactiges död, wthan att han om-

23

wendher sigh och leffuer. Så omuender idher nw och

24

driffuer nu frå idher thet onda wäsende, Hui willen

25

i dö aff Jsraels Hws, Samalunda seger Paulus,

26

Så r [sic] är nu laghen wår tuchtmestare in till Chri-

27

stum på thet wij skåle warda rättfärdighe i troonne.

28
29

158

[I]II.

Till thet tridhie När laghen haffuer wijst oss
sÿndenne

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 29v, s. 1:58]
käskysana tuli, niin synti heräsi eloon ja minä kuolin.
Näin käskysana, jonka oli määrä antaa minulle
elämä, olikin minulle kuolemaksi, sillä synti sai
käskysanasta aiheen ja petti ja surmasi minut.’
II

Lisäksi, kun Jumala on käskysanansa avulla
näyttänyt meille synnin ja sen pahuuden, sen
turmelevan vallan ja kyvyn surmata ja tuhota
syntiset, hänen tarkoituksenaan on tällä tavoin
pelastaa meidät synnistä ja tehdä se inhottavaksi
silmissämme, niin että luontomme karttaisi ja
pakenisi sen myrkkyä ja tulisi Kristuksen, meidän
Vapahtajamme, siipien suojaan. Hän karkottaa
synnin myrkyn verellään, jonka hän antaa
juotavaksemme, pukee meidät vanhurskauteensa ja
virkistää meidät Pyhällä Hengellään. Näin Jumala
todistaa itsestään, kun lain vaikutuksesta olemme
huomanneet olevamme synnin tyrannian alla ja
tunnustamme Herran edessä pahuutemme ja sen,
kuinka syntimme painavat meitä niin, että olemme
tuhoutua ja tuskin voimme elää. Silloin Herra
vastaa: ’Niin varmasti kuin minä elän, minä en
halua jumalattoman kuolemaa, vaan sitä että hän
kääntyy ja saa elää. Kääntykää siis nyt ja ajakaa pois
itsestänne paha luonto, miksi haluaisitte kuolla pois
Israelin huoneesta?’ Samoin sanoo Paavali: ’Niinpä
laki on kurittajamme, joka ajaa meidät Kristuksen
luo, jotta tulisimme vanhurskaiksi uskossa.’

III

Kolmanneksi, kun laki on osoittanut meille synnin,
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 30r, s. 1:59]

1

sÿndenne, giffuer ther medh tilkenna att gudh

2

will endeligh haffua aff oss then fulkomligh

3

och thet klara belete som wij förlårat haff-

4

ua, tÿ iaghar han oss till Christum, then som

5

i oss förnÿer gudz belete, skenkiandes oss sijn

6

rättfärdigheet och sedan förskrecker oss in till

7

laghen, huilken låther oss skåda gudh och se-

8

dan ledher och regerar oss att wij må lära så

9

wandra som wår fadher wandratt haffuer.

10

Till thenna reglan eller ledestångh haffuer

11

gudh budhit wårtt leffuerne, och will ingale-

12

des wijd wår saligheet tillgörende, att wij icke

13

här ifrå antingen till högre eller wenstre sijdhon,

14

tÿ så seger Gudh. Allt thet Jagh biudher idher thet

15

skålen i allomest göra, och i skålen inthet leggia

16

ther till eij heller tagha ther någott ifrå. Jtem.

17

Josue 23. förmaningh är så, så warer nw fast

18

frijmodighe, att i hallen allt thet som skriffuit

19

är j Mosi Lagbook, och icke wijken ther iffrå

20

antingen på then högra sijdon eller wenstra.

21

Discipulus. Migh är wnderuijst och lärdt huad
som wår gudh är och hans willie wthi huart budordh haffuer jagh och förnummith, käre segh migh
är nogott meer som en Christen menniskia enkannerliga bör wetha och höra. Præceptor.
Will thu bliffua widh thet euigha lijffuet och
warda saligh måtte tw ändeliga haffua trona,
tÿ thet är skriffuit: Then rätfärdige leffuer aff sine troo

22
23
24
25
26
27
28
29
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Deut:
12.

Hab:
2.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 30r, s. 1:59]
se kertoo myös, että Jumala tahtoo meistä
viimein sen täydellisen ja kirkkaan kuvan,
jonka olemme kadottaneet, sillä hän ajaa meitä
kohti Kristusta, joka uudistaa meissä Jumalan
kuvan lahjoittaen meille vanhurskautensa.
Jumala myös säikyttää meidät noudattamaan
lakia, mikä antaa meidän nähdä Jumalan
ja lisäksi ohjaa meitä vaeltamaan niin kuin
isämme ovat vaeltaneet. Tämän ohjenuoran
Jumala on säätänyt elämällemme, eikä missään
tapauksessa tahdo, autuutemme turvaamiseksi,
että poikkeaisimme
siitä oikeaan tai vasempaan. Jumala nimittäin
sanoo: ’Kaiken, minkä käsken teidän tehdä,
se teidän tulee tarkoin tehdä siihen mitään

5. Moos.
12.

lisäämättä tai pois jättämättä. Samoin Joosuan
kirjan 23. luvussa annetaan kehotus: ’Olkaa
lujat ja noudattakaa kaikkea, mikä Mooseksen
lain kirjaan on kirjoitettu poikkeamatta
oikeaan tai vasempaan!’

Oppilas. Minulle on opetettu mikä meidän
Jumalamme on, ja hänen tahtonsa olen saanut tietää
hänen käskyistään. Hyvä opettaja, sano minulle, onko
vielä jotain muuta, mitä kristityn ihmisen erityisesti
tulisi tietää ja kuulla.
Opettaja. Jos haluat päästä ikuiseen elämään ja tulla
autuaaksi, sinulla tulee ainoastaan olla usko, sillä on
kirjoitettu: ’Vanhurskas elää uskostaan.’

Hab.
2.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 30v, s. 1:60]

1

    Om Tronna.

2

Discipulus. Hwadh är Troo? Præcep[tor].
Troo är en wiss hiertans förtröstningh wppå allt thet gudh talat, lärdt, och låffuat haffuer,
huilken holler thet så wiss och fast, att till
thess Himmell och Jord förgåtz (thet dogh
alldrigh skeer) kan thet icke feelas then minste bookstaffuen wthi, wtan allt är thet så
i sanningh och wisserliga wardher fulkomnatt
som Herrans Zebaothz ordh och lÿffte lÿder.
Discipulus. Troo som jagh hörer förlåter
sigh allenast på gudh och hans ordh, och thet
första budhet seger att allenast een gudh är
till, så ähr och wisserligha enahanda tro, men
effther thet wår gudh är treefaldigh i personen, will iagh gärne weetha huadh iagh skal
troo om huar tera. Præceptor. Om
fadren skall tw haffua thenna troo, Jagh
troor på gudh fadher alzmechtigan Himmelens och Jordennes skapare. Discipulus.
Huadh är thet sagdt? Præceptor. Thet är,
att jagh troor att wår Gudh i en warelsse, är
trefåldigh i Personerna, och then första personen heter Fadher, tÿ Han haffuer aff Euigheet födt sigh aff sinom warelsse en Son,
som är wår Herre Jesus Christus, Jagh troor
och att Han är en alzmectigh fadher Huilken
migh sitt barn haffuer giordt aff inthet
sig

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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De patre prima perso[na]
diuinitatis

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 30v, s. 1:60]

     Uskosta.

Isästä,
jumaluuden
ensimmäisestä
persoonasta

Oppilas. Mitä usko on?
Opettaja. Usko on tiettyä sydämen luottamusta
kaikkeen, mitä Jumala on puhunut, opettanut ja
luvannut. Se on luottamusta, joka pitää kaikkea tätä
niin varmana, että kunnes taivas ja maa häviävät (mitä
ei kuitenkaan koskaan tapahdu) se ei voi erehtyä
pienimmässäkään kirjaimessa, vaan kaikki on juuri
niin kuin Herran Sebaotin sana kuuluu ja kaikki, mitä
hän lupaa, tulee varmasti täyttymään.
Oppilas. Usko luottaa kuulemani mukaan ainoastaan
Jumalaan ja hänen sanaansa, ja koska ensimmäisen
käskyn mukaan on olemassa vain yksi Jumala, niin
on varmastikin vain yksi usko. Koska kuitenkin
Jumalamme on persooniltaan kolminainen, haluaisin
mielellään tietää, mitä minun tulisi uskoa eri
persoonista.
Opettaja. Isästä sinun on uskottava näin: ’Uskon
Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan
Luojaan.’
Oppilas. Mitä se tarkoittaa?
Opettaja. Se tarkoittaa, että uskon, että Jumalamme
on yhdessä olemuksessa persooniltaan kolminainen,
ja että ensimmäistä persoonaa kutsutaan Isäksi, sillä
hän on ikuisuudesta synnyttänyt olemuksestaan
Pojan, joka on Herramme Jeesus Kristus. Uskon myös,
että hän on kaikkivaltias Isä, joka on tehnyt minut,
lapsensa, tyhjästä

163

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 31r, s. 1:61]

1

sigh till belete, och haffuer skapatt Himmell

2

och Jorden, och allt thet i them är sigh till en

3

Euigh ähra, och migh sitt fattiga barn till nÿt-

4

to, Ja han ärnadhe och skickade migh till

5

en regent och Herre öffuer all sijn Creatur

6

och holler them än nw på thenna tijdh widh

7

macht, migh till tienst. Jagh troor och så att

8

thenna Fadren haffuer migh och alla menniskior

9

kär, att han för wåra sÿnder wttgaff sin eenda

10

son, och lätt honom lijda döden som wij för-

11

tient haffue. Jagh troor att Gudh fadher

12

låther sigh så mÿkitt wårda om oss, att then

13

Helge ande som aff honom och Sonenom wth-

14

går sendes till att boo i migh och föda migh på

15

nÿtt, Ja Han låter och sina englar slå sitt

16

leger kringh om migh, att23 alla hans barn till att

17

tagha wara på oss. Discipulus. Huadh

18

skall iach troo omm Sånen then andra personen J

19

guddomen. Præceptor. Om Sånen schal

20

tu haffua i thitt hiertta thenna troo, och så be-

21

kenna medh munnen och så seija. Jagh tror

22

på Jesum Christum gudz fadhers eende
sonn, wår herra, huilken afflat är aff then
helga anda, fodd aff Jungfrw Maria pinter
wnder Pontio Pilato kårsfäster dödher
och begraffuen. Discipulus. Huadh
haffuer thetta betÿdha? Præceptor.
Thenna

23
24
25
26
27
28

23
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pro och

De II.
person[a]
diuinita[tis]
filio videlicet

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 31r, s. 1:61]
omaksi kuvakseen, ja luonut myös taivaan
ja maan ja kaiken, mitä niissä on itselleen
ikuiseksi kunniaksi ja minulle, köyhälle
lapselleen, hyödyksi. Hän osoitti ja lähetti
minut hallitsemaan luotujaan ja ylläpitää
niitä nykyäänkin minun hyödykseni. Uskon
myös, että tämä Isä rakastaa minua ja
kaikkia ihmisiä, että hän laski syntimme
ainoan poikansa päälle ja antoi hänen kärsiä
kuoleman, jonka me olisimme ansainneet.
Uskon, että Isä Jumala huolehtii meistä niin
paljon, että Pyhä Henki, joka lähtee hänestä
ja Pojasta, lähetettiin asumaan minussa ja
synnyttämään minut uudelleen. Hän antaa
myös enkeliensä leiriytyä minun ja kaikkien
lastensa ympärille pitämään meistä huolta.
Oppilas. Mitä minun tulee uskoa Pojasta,
jumaluuden toisesta persoonasta?

Opettaja. Pojasta sinulla tulee olla sydämessäsi
seuraava usko ja myös tunnustaa se suusanallisesti.
’Minä uskon Jeesukseen Kristukseen,
Isän Jumalan ainoaan Poikaan, meidän
Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius
Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja
haudattiin.’
Oppilas. Mitä tämä tarkoittaa? Opettaja.

Jumaluuden
toisesta
persoonasta,
nimittäin
Pojasta
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 31v, s. 1:62]

1

Thenna ordh haffua sådana meningh, Jagh

2

troor att gudh fadhers ende son, huilkens

3

nampn är Jesus Christus, är i enne personn

4

bådhe sanner gudh och san menniskia, född aff

5

fadrens warelse och är hans wäsendes rätta

6

belete, Huilken endogh han war i gudz skä-

7

pilse, recknade Han icke nogh gudhi iemlijk

8

wara wthan effther han sielff kräftandes

9

wille och förnidrade sigh sielff, bleff han

10

aff sinom fadher effther hela guddomsens wn-

11

derliga rådh wthsendt till att wara wår

12

Herra[.] Jagh tror att thenna Jesus wår Her-

13

re är een fulkomligh menniskia, wthan mantz

14

tilhielp afflatt aff then Helga Ande wthan all

15

sÿndh, född aff een reen Jungfrw, som war

16

troloffuat enom man benempd Joseph och

17

Jungfrunnes nampn war Maria Huilket

18

skedde för 1580 ååhr i Judeska landet,

19

j ko[nun]gh Dauidz stadh Bethlehem, och när han

20

war 30 Ååhr gammall, begÿnte han lära och

21

göra alt thet som Euangelisterne hade schrif-

22

uitt, kom honom in till thet 33. ååhr och 3 månadher.

23

Jagh tror och att thenne Jesus war gudz sonn,

24

och Mariæ son, som togh po sigh alla werl-

25

dennes sÿnder, huilke så swåre och tunge

26

wåre, att när han them drogh, swettadhe

27

han blodh ther wtöffuer, och wardt för

28

thenne sÿnders orenligheet skull aff sinom

29

fader förlåten, och förkastatt wndher

30
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kötzens

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 31v, s. 1:62]
Näillä sanoilla on seuraava merkitys: Minä
uskon, että Isä Jumalan ainoa Poika, jonka
nimi on Jeesus Kristus, on yhdessä persoonassa
sekä tosi Jumala että tosi ihminen, syntynyt
isän olemuksesta ja on hänen olemuksensa
oikea kuva. Vaikka hänellä oli Jumalan muoto,
hän ei pitänyt itseään Jumalan veroisena, vaan
tahtoi tulla alemmaksi ja omasta tahdostaan
alensi itsensä, ja hänen Isänsä lähetti hänet
jumaluuden yhteisen ihmeellisen suunnitelman
mukaisesti olemaan meidän Herramme.
Uskon, että tämä Jeesus, meidän Herramme, on
täydellinen ihminen, siinnyt ilman miehen apua
Pyhästä Hengestä ilman mitään syntiä, syntynyt
puhtaasta neitsyestä, joka oli kihlattu Joosefnimiselle miehelle ja jonka nimi oli Maria.
Uskon, että tämä tapahtui 1 580 vuotta sitten
Juudean maalla, kuningas Daavidin kaupungissa
Betlehemissä, ja kun hän oli 30 vuotta vanha,
hän alkoi opettaa ja tehdä kaikkea sitä, mistä
evankelistat ovat kirjoittaneet, ja hän eli 33
vuoden ja kolmen kuukauden ikäiseksi.
Minä uskon, että tämä Jeesus oli Jumalan poika
ja Marian poika, joka otti päälleen maailman
kaikki synnit, jotka olivat niin vaikeita ja
raskaita, että kun hän kantoi niitä, hän hikoili
yltä päältä verta. Hän joutui näiden syntien
saastaisuuden takia Isänsä hylkäämäksi ja hänet
syöstiin
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 32r, s. 1:63]

1

kötzens fördömelse och förbannelse wartt

2

giffuin wndher Sathanas tÿrannij, huilken

3

aff sijn ondskå, harm, och etherfull wredhe, wth-

4

giött på honom och på thet han schulle göra

5

Jesu thes större sorgh, äggiande som Judarna

6

hans eghin slecht (huilken han sÿnnerligh

7

wthloffuet war om huilkens saligheet han sigh

8

sijn lijffstijdh allenast beflijtadhe) och the

9

wnder then Roomerska domaren Pontio Pilato,

10

ganska hårdeliga pijnte honom, kårsfäste,

11

och dödadhe, Heluetit wthwidgade sina siell

12

och wpgapadhe, dödzens bandh haffua omfast-

13

tatt migh och Belials böckier förskräckie

14

migh, heluetis brandh haffua omfattat migh,

15

och dödzens snare öffuerfallit migh. Ja, Gudz

16

fadhers wijsheet och rättwijse wreedhe drabbade

17

så hårtt pa honom att han wth aff stoor sue-

18

dha, twingadhes till att ropa Min gudh Min gudh

19

hwij haffuer tu öffuergiffuitt migh, ij till thes

20

han aff somnadhe. Jagh tror att thenne Jesus

21

mijn herre medh sijn dödh drap then Euighe

22

dödhen och medhan hans kråp hwilades i twå

23

daghar wthi een wthhuggin graff, Stegh Han

24

nidh till Heluetis och grep till fångar alla

25

sina, sÿnder förgiorde Han. Diefflanar bandtt

26

Han medh mörkzens kädior, dödzens krafftt för

27

kråssadhe och togh ifrå heluetit rätt och

28
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wällde

Sÿnder
dieffuulen
dödhen

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 32r, s. 1:63]
lihan kiroukseen ja kadotustuomioon. Jeesus
luovutettiin Saatanan hirmuvallan alle, ja tämä
purki ilkeyttään, kiukkuaan ja myrkyllistä
vihaansa häneen saadakseen hänet tuntemaan
vielä suurempaa surua kiihottaen juutalaisia,
Herran omaa sukua (joille hänet oli erityisesti
luvattu ja joiden autuudesta hän yksinomaan
huolehti koko elinaikansa), jotka roomalaisen
tuomarin Pontius Pilatuksen alaisina
kiduttivat häntä ankarasti, ristiinnaulitsivat
ja surmasivat hänet. ’Helvetti levitti kitansa ja

[Jes. 5.]

avasi suunsa ammolleen, tuonelan paulat ovat

[2. Sam. 22.]

sitoneet minut ja turmion pyörteet kauhistavat
minua, helvetin tuli on ympäröinyt minut.’
Isän Jumalan viisaus ja vanhurskas tuomio
kohtasi niin ankarana häntä, että hän joutui
suuressa tuskassa ennen kuolemaansa
huutamaan: ’Jumalani, Jumalani, miksi
hylkäsit minut?’
Minä uskon, että Jeesus, minun Herrani
kuolemallaan surmasi ikuisen kuoleman ja
kun hänen ruumiinsa lepäsi kaksi päivää
hautaluolassa, hän astui alas helvettiin ja
vangitsi kaikki omansa, mutta synnit hän
hävitti. Hän sitoi paholaiset pimeyden
kahleisiin, murskasi kuoleman voiman ja otti

Synnit
paholainen
kuolema

helvetiltä sen oikeuden
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 32v, s. 1:64]

1

wällde som the hadhe öffuer alla sÿnder.

2

Jagh tror att han war dödenom öffuermech-

3

tigh, skuddade Hans bandh aff sigh och

4

stodh wp till lijffs och alldrigh meera dör.

5

Dödhen får inthet macht meer öffuer honom,

6

tÿ sosom en hielte haffuer han giortt oss

7

wägh genom sÿndena, Diefflen, och Heluetit.

8

Jagh troor att Han leett sigh see Apostlonne

9

sedhan han wpstondhen war J 40 daghar , och

10

taladhe medh them om Budz24 rijke, och ähr

11

ther effther wti een skÿ wpfaren till himb-

12

la i theras åsÿÿn medh frögd medh klar-

13

baswn ibland monge tusend tusende wag-

14

nar, och förde fänghet fånget, och nw

15

samptt medh sinom fadher haffuer lijka

16

macht i himmelen och på Jordenne. Jagh

17

troor att een dagh tillstundes på huilkom

18

Herren sielffuer Jesus Christus skall sti-

19

ga nidh aff himmelen medh här skrij och

20

öffuer Engels röst, medh gudz Basun till

21

att döma leffuandes och döda, tå wardher

22

hwar och een som allt thetta tror seijandes,

23

wår herre Jesus är giffuin för wåra

24

sÿnder schull, och är wpweckt ifrå the dö-

25

dha för wåra rätfärdigheet schull. Dödhen

26

ähr wpsuelgen i sägren, tw dödh hwar är

27

thin wdd, tw heluete hwar är thin segher,

28

gudhi wari tack som oss segren giffuitt haffuer

29

genom wår Herra Jesum Christum.
Discip.

30

24
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pro Gudz

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 32v, s. 1:64]
ja vallan, mikä sillä oli synteihin. Minä uskon,
että hän voitti kuoleman, karisti sen kahleet
yltään ja heräsi henkiin eikä koskaan enää
kuole. Kuolema ei enää saa valtaa häneen,
sillä niin kuin sankari hän on raivannut meille
tien syntien, paholaisen ja helvetin läpi.
Minä uskon, että hän tapasi apostoleja, kun
hän oli ylösnousseena neljänkymmenen
päivän ajan, ja puhui heille Jumalan
valtakunnasta, ja nousi sen jälkeen pilvessä
taivaaseen heidän nähtensä, riemun vallitessa
ja pasuunoiden soidessa, tuhansien vaunujen
joukossa vieden vangitut [henget] mukanaan
[1. Piet. 3:19] ja että hänellä on nyt yhdessä
Isänsä kanssa yhtä suuri valta taivaassa ja
maan päällä.
Minä uskon, että koittaa päivä, jolloin Herra,
itse Jeesus Kristus, astuu alas taivaasta.
Silloin kuuluu hänen sotajoukkonsa huuto,
enkelin ääni ja Jumalan pasuuna, kun hän
tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Silloin
jokainen uskova sanoo: ’Meidän Herramme
Jeesus on annettu syntiemme tähden ja
herätetty kuolleista vanhurskautemme
tähden. Kuolema on nielty ja voitto saatu.
Kuolema, missä on pistimesi? Helvetti, missä
on voittosi? Kiitos Jumalalle, joka on antanut
meille voiton Jeesuksen Kristuksen kautta.’
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 33r, s. 1:65]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Discipulus. Hurudana troo schall iagh haffua om then tridhie personen i guddomen?
Præceptor. Jagh tror på then Helge Anda
ena helga almenneliga kÿrckio, the heligas Samfundh, Sÿndernas förlåtelse, Kötzens wpståndelse och Ewinnerligitt lijff. Discipulus.
Huadh haffua thessa ordh för en meningh?
Præceptor. Jagh tror som fadren haffuer
skaptt migh och all tingh för mijna schull
och håller all sin creatur widh macht, och
såsom sonen medh sin dödh haffuer löst migh
igen föruerffuatt migh gudz wenschap och itt
Euinnerligitt lijff, så haffuer och then tridhie
personen som heter then Helga anda effther trefaldigheetens wnderligha rådh, thetta embethe,
att han heligh gör, renar och förnÿer, och på nÿt
födher sÿndige menniskior som aff kött födde äro.
Jagh tror att iblandh alla menniskior är een
sÿnnerligh hoop, huilken then Helge ande genom
Ordhen och Sacramenten haffuer sammansankat,
och förenatt medh Christo wthi en lekamen then
man kallar en Christeligh Kÿrckio och te heligas samfundh, thesse ähro thå wthmerchte ifrå
andra menniskior, att the holla andans enighet
genom frijdzens bandh, och äro alle döpte wthi
en anda till en lekamen i Christo Jesw beprÿdde medh mongahanda gåffuor, dogh aff samma
andanom, huilken delar huariom sitt som honom
teckes, alla haffua the itt håp, och förwente förlosningh

De 3.
persona
diuinitatis
videlicet
S.S.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 33r, s. 1:65]

Oppilas. Millainen usko minulla on oltava jumaluuden
kolmannesta persoonasta?
Opettaja. Minä uskon Pyhään Henkeen, yhden
pyhän yleisen kirkon, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi
antamisen, lihan ylösnousemisen ja iankaikkisen
elämän.
Oppilas. Mitä nämä sanat merkitsevät?
Opettaja. Minä uskon, että niin kuin Isä on
luonut minut ja kaikki olennot, kaiken, minun
tähteni ja pitää yllä luotujaan, ja niin kuin Poika on
kuolemallaan lunastanut minut ja tuottanut minulle
Jumalan ystävyyden ja iankaikkisen elämän, niin
myös kolmannella persoonalla, Pyhällä Hengellä, on
kolminaisuuden ihmeellisen suunnitelman mukaan
se tehtävä, että hän pyhittää, puhdistaa, uudistaa ja
synnyttää uudelleen syntiset ihmiset, jotka ovat lihasta
syntyneet.
Minä uskon, että ihmisten joukossa on erityinen
joukko, jonka Pyhä Henki on sanan ja sakramenttien
avulla koonnut ja yhdistänyt Kristuksen kanssa yhdeksi
ruumiiksi, jota sanotaan kristilliseksi kirkoksi ja pyhien
yhteisöksi. Yhteisön jäsenet eroavat muista ihmisistä
siinä, että he pysyvät hengen ykseydessä rauhan sitein,
ja että heidät on kastettu yhdessä hengessä yhdeksi
ruumiiksi Kristuksessa Jeesuksessa ja kaunistettu
moninaisin lahjoin. Siitä Hengestä, joka jakaa jokaiselle
omat piirteensä, heillä on kuitenkin yhteinen toivo, ja he
odottavat

Jumaluuden
kolmannesta
persoonasta
nimittäin
Pyhästä
Hengestä
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 33v, s. 1:66]

1

losningh aff thenne här tijdzens wedermödo,

2

Gudz rijke och itt euigtt lijff, alla haffua the en

3

Jesum Christum en troo, it dop, och een fadher

4

som är gudh, huilken är öffuer them alle, ge-

5

nom them alle, och i them alla, thenne lekam-

6

sens ledamot är iagh och född aff samma anda-

7

nom. Jagh tror att then Helga anda allenast

8

i thenna hoopen är krafftigh till saligheetenna,

9

och här warder sÿnden borttaghen i twenne motte,

10

tÿ samma anda keldher i oss i Christi fulkom-

11

lige lÿdno och rättfärdigheet, och sedhan wedher

12

kuffuar kötzens onda lustar, förskingrar wår

13

hugh och sinnes mörkan, och wptender ther gudz

14

kunskaps och sanningennes lius omwender wår

15

willia frå sÿndenne och till gudz budh och wår

16

nästa, så att nw speglas i oss allom herrans

17

klarheet medh wpteckt ansichte, och wij wardhe

18

förklarade wthi samma belete ifrå then ena

19

klarheetenne till then andra aff hans andha.

20

Jagh troor endogh min lekamen är aff Jordh

21

giordtt och skall förrottna och warda till Jord

22

ighen, moste lickwäll then dödeligha i klädhe

23

sigh odödeligheet och thetta förgengelig i kledher

24

sigh oförgengeligheet tÿ mijn förlåssare Jesus

25

Christus leffuer, och han schall på then ÿtersta da-

26

gen wpueckia migh aff Jordenne, och Jagh schall

27

sedhan medh thesså mine Hwdh om kledd war-

28

da, och skall i mitt kött få see gudh, och min

29

ögon skola see honom och ingen annan, Ja wij

30

leggias
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 33v, s. 1:66]
vapahdusta tämän maailmanajan
koettelemuksista, Jumalan valtakuntaa ja ikuista
elämää. Heillä kaikilla on yksi Jeesus Kristus, yksi
usko ja yksi Isä, joka on Jumala ja joka vallitsee
heitä kaikkia heidän kauttaan ja heissä. Uskon,
että olen tämän ruumiin jäsen ja syntynyt samasta
Hengestä.
Uskon, että vain Pyhän Hengen voimalla on
mahdollista saavuttaa autuus ja että synti
poistetaan kahdella tavalla. Henki herättää
meissä Kristuksessa täydellisen kuuliaisuuden
ja vanhurskauden ja myös kukistaa lihan pahat
himot, hälventää mielemme pimeyden ja sytyttää
sinne Jumalan tuntemuksen ja totuuden valon,
kääntää tahtomme pois synnistä Jumalan käskyjen
ja lähimmäistemme puoleen niin, että nyt meissä
kuvastuu Herran kirkkaus paljastetuin kasvoin,
ja meidät kirkastetaan hänen kuvinaan uuteen
kirkkauteen hänen henkensä vaikutuksesta.
Uskon, että vaikka ruumiini on tehty maasta
ja tulee mätänemään ja maaksi jälleen,
on kuolevaisen kuitenkin pukeuduttava
kuolemattomuuteen ja tämä katoavainen
pukeutuu katoamattomuuteen, sillä minun
vapahtajani Jeesus Kristus elää ja hän tulee
viimeisenä päivänä herättämään minut maasta,
ja minut puetaan uudelleen tähän ihooni ja minä
saan lihassani nähdä Jumalan, minun silmäni
tulevat näkemään vain hänet, ei ketään muuta.
Me
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 34r, s. 1:67]

1

leggias nidher i Jordenne itt naturligh lekamen

2

som är förgengeligitt, plumpachtigt, orent, och

3

så lenge thet leffde the behoff, Maat, ööll, war-

4

ma, köldh, werldzligh öffuerheet, tienare, tienarin-

5

no, werldzligh bohagh, och war beslagitt med alla-

6

handa kranckheet, behöffde alltijdh rensas, Men

7

samma lekamen skall wpstå, andeligh, oför-

8

gengeligh, klartt och skinachtigtt som Solen,

9

haffuandes en euigh starkheet och sundheet thet

10

som inthet behöff haffuer, maat, ööll, hustrw,

11

bohagh, huss eller noghon timeligh näringh,

12

huilko alldrigh nogott wedermödå schall we-

13

dherfaras, och schall haffua alla the gerningar

14

som enom anda egentliga tilkommer, tÿ sosom

15

then första menniskiona Adam war aff Jordenne

16

Jordesk, så och then andre menniskiona Christus

17

aff Himmelen himmelsk eller andeligh, eller sosom

18

wij haffue buritt then [j]ordeska licknelse, så skå-

19

le wij bära then himmels lijknelse. Jagh troor

20

och effther wpstondelsen och itt Euinnerligitt

21

omgenge medh gudh fadher, Son och then Hel-

22

ge andh, och schall medh thesså mijn ögon se

23

gudh sosom han i sina herligheet är och bliff-

24

ua wpfÿllt medh itt nÿtt och Euigtt lius

25

medh en fulkomligen wijsdom, rätferdigheet och

26

Euigh glädhie aff gudhi som bliffuer allt

27

i allom, och på then dagen skåle wij förstå,

28

att Jesus wår herre är i Fadrenom och

29
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Fadrenom

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 34r, s. 1:67]
laskemme maan poveen luonnollisen ruumiin,
joka on katoavainen, karkea ja epäpuhdas. Niin
kauan kuin se eli, se tarvitsi ruokaa, olutta,
lämpöä, kylmyyttä, maallista esivaltaa, palvelijoita,
palvelijattaria ja maallista omaisuutta sekä kärsi
kaikenlaisista sairauksista ja oli aina puhdistuksen
tarpeessa. Sama ruumis tulee kuitenkin nousemaan
ylös hengellisenä, katoamattomana, kirkkaana ja
loistavana kuin Aurinko. Se tulee olemaan ikuisesti
voimakas ja terve, se ei tarvitse mitään, ei ruokaa,
olutta, vaimoa, omaisuutta, asuntoa tai mitään
ajallista ravintoa, sitä eivät vaivaa koettelemukset ja
se tulee suorittamaan toimia, jotka kuuluvat hengelle.
Niin kuin ensimmäinen ihminen, Adam, oli maasta
maallinen, ja toinen ihminen Kristus oli taivaasta
taivaallinen tai hengellinen. Niin kuin me olemme
nyt verhoutuneet maan kaltaisuuteen, niin sitten me
tulemme verhoutumaan taivaan kaltaisuuteen.
Uskon myös, että saan ylösnousemuksen jälkeen
olla ikuisesti yhdessä Isän Jumalan, Pojan ja Pyhän
Hengen kanssa, ja että tulen näkemään omilla
silmilläni Jumalan sellaisena kuin hän kirkkaudessaan
on, ja täyttymään uudella ja ikuisella valolla,
täydellisellä viisaudella, vanhurskaudella ja iäisellä
ilolla Jumalasta, josta tulee kaikki kaikessa.
Uskon, että ylösnousemuksen päivänä tulemme
ymmärtämään, että Jeesus, meidän Herramme, on
Isässä ja
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 34v, s. 1:68]

1

Fadrenom i honom och skåla sedhan i Euigheet

2

wara ther Han är, och mätt warda aff hans

3

anseende, och medh hans helige englar loff-

4

ua och prijsa och ähra wår Gudh Herre Zeba-

5

åth ifrå Euigheet till Euigheet. Discipulus.

6

Huadh nÿtto haffuer thenna troo medh sigh?

7

24

Præceptor. Then som troor att Gudh fadher [haffuer] oss sina Creatur kär och förlåter sigh
på Fadrens barmhertigheet, som beuechte honom senda sonen och troor att Sonen haffuer giffuitt sigh wnder Laghen och lidhit dödh och
pijno för wår sÿnder skull, och wpstonden
för wåra rättfärdigheet. Och tror att then Helge ande ähr then som oss genom ordett och Sacramenter på nÿt födher till kråpsens wpståndilse, then samma ähr gudz tempell, och then helge andhe boor wthi honom, Han är för gudhi
reen, rättfärdigh och inthet fördömeligitt är J
honom, han äger allt thet godha som Christus
medh sijn ödmiukeligha tienst swåra pinå,
dödh och wpstondilse förwerfft haffuer.
Discipulus. Jagh hörer att then som troor
warder saligh, ähr tå nogot meer för nödhen
till saligheeten?

25

   Om Döpelsenn.

8
9

10
11
12
13
14
15
16

Kötzens
wpståndelse.

17
18
19
20

21
22
23

26
27
28
29
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Marc.
10.

Præceptor. Ja wisselighe, tÿ så seger
wår Herre och frälsare Jesus Christus, then
ther troor och bliffuer döptt han schall
warda

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 34v, s. 1:68]
Isä on hänessä, ja tulemme ikuisesti olemaan
siellä, missä hän on, ja hänen pyhien enkeleidensä
kanssa ylistämään, kiittämään ja kunnioittamaan
Jumalaamme Herraa Sebaotia iankaikkisesta
iankaikkiseen.

Lihan
ylösnousemus

Mark.
10.

Oppilas. Mitä hyötyä tämä usko tuo mukanaan?
Opettaja. Se, joka uskoo, että Isä Jumala rakastaa
meitä luotujaan, ja luottaa Isän laupeuteen,
joka sai hänet lähettämään Pojan, ja joka uskoo,
että Poika on antautunut lain alle ja kärsinyt
kuoleman ja tuskan syntiemme tähden ja
ylösnoussut vanhurskautemme tähden; joka uskoo
myös, että Pyhä Henki sanan ja sakramenttien
avulla synnyttää meidät uudelleen lihan
ylösnousemukseen, hän on Jumalan temppeli
ja Pyhä Henki asuu hänessä. Hän on Jumalan
edessä puhdas ja vanhurskas eikä hänessä ole
mitään mikä ansaitsisi kadotustuomion. Hänellä
on kaikki se hyvä, minkä Kristus on tuottanut
nöyrällä palvelullaan, vaikeilla kärsimyksillään,
kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan.
Oppilas. Olen kuullut, että se, joka uskoo, tulee
autuaaksi. Onko vielä jotain muuta, mitä tarvitaan
autuuteen?
     Kasteesta.
Opettaja. Kyllä on, sillä näin sanoo meidän
Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus: ’Joka
uskoo ja kastetaan, tulee
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 35r, s. 1:69]

1

warda saligh aff huilket fölger att then som

2

troor och icke bliffuer döptt han warder för-

3

dömder, Ja gudh then Helge ande bådhe wer-

4

ker och stadfäster troona genom ordet och do-

5

pet honom är icke mögligitt haffua trona so-

6

som Christus seger Joh. 3. wthan en warder

7

född aff andanom och watnet kan han icke in-

8

gå i gudz rike tÿ thet som är född aff kött

9

thet är köött, och thet som är föddt aff andanom

10

thet är andhe. Discipulus. Widh hwadh

11

sätt haffuer wår Herre Jesus Christus befalt

12

oss döpa. Præceptor. Matheus skriffuer

13

zo att Jesus gick fram och taladhe medh

14

läriungomen och sade, Migh är giffuin all macht

15

J himmelen och på Jordenne, går för then schul

16

wth och prediker Euangelium och lärer allt fålk,

17

och döper them i nampne fadhers och sons

18

och then Helga andas, lerandes them holla allt

19

thet iagh idher befallt haffuer. Discipulus.

20

Thenne ordhen ähre migh mörke och oförståndige,

21

käre wthtÿdh migh thenne ordhen. Præcep[tor].

22

Wthi thenna ordhen skall thu befinna trij

23

stÿcken. I. Hoo haffuer dopet stichtat. II.

24

Huadh thet är. III. Emillan huar person thenna

25

handelen eller gerningen driffuin wardher.

26

Till thet första, Nampnkunnige, och widtt

27

berömde Keijsare, Konungar och förstar ple-

28

ga wthi sijn mandaat och decreet först tala

29

om sitt Maiestet och huru wijdt theras

30

180

regement

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 35r, s. 1:69]
autuaaksi.’ Tästä seuraa, että se, joka uskoo mutta
jota ei kasteta, tuomitaan kadotukseen, sillä
Jumala Pyhä Henki sekä vaikuttaa että vahvistaa
uskon sanan ja kasteen välityksellä, eikä ihmisellä
voi olla uskoa ilman kastetta. Kristus sanoo (Joh.
3): ’Jos ihminen ei synny Hengestä ja vedestä,
hän ei pääse Jumalan valtakuntaan, sillä mikä
on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt
Hengestä, on henkeä.’

Oppilas. Millä tavoin Herramme Jeesus Kristus
on käskenyt meidän kastaa?
Opettaja. Matteus kirjoittaa [28:18–]: ’Jeesus tuli
heidän luokseen ja puhui opetuslapsilleen näin:
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan
päällä. Menkää siis ja julistakaa evankeliumia ja
opettakaa kaikkea kansaa. Kastakaa heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen opettaen heitä
noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt
teidän noudattaa.’
Oppilas. Nämä sanat ovat minulle hämäriä ja vaikeita
ymmärtää. Hyvä opettaja, selitä minulle näitä sanoja.
Opettaja. Näissä sanoissa sinun tulee panna merkille
kolme osaa: 1) kuka on säätänyt kasteen, 2) mitä se on,
ja 3) keiden henkilöiden välillä tämä toimitus tapahtuu.
Ensinnäkin, kuuluisilla keisareilla, kuninkailla ja
ruhtinailla on tapana säädöksensä antaessaan ensin
puhua omasta majesteettisuudestaan ja siitä, kuinka
laajalle heidän
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 35v, s. 1:70]

1

regement sigh sträcker sosom wår ko[nun]gh i sijn

2

mandaat thetta förtaall haffuer.

3

Wij Gustaff medh Gudz nådhe Swerigis, Göttis och wändis etc. konungh.
Thet icke skeer för nogon fåfeng ähro schul
wthan aff thet som beslutit bliffuer skall
haffua thes större mÿndigheet och framgongh
och bliffuer mera achtat, effther samma settet
plegar och gudz son som är Himmelsk konungh stella sitt mandaat, sosom när han
wthgaff sin 10. Budhordh på Sinai bergh,
sadhe han, Jahg är Herren thin gudh, then
tigh wpförtt haffuer wthur Egipti landh,
wthur träldomsens huse. Sammalunda när
han stichtadhe thenna wichtiga handlen emillan gudh och menniskionar, som är dopett,
sadhe han, Migh är giffuin all macht i himmelen och på Jordenne etc. som han wille seija.
Jagh Jesus Christus leffuandes gudz son
födder aff then konungzliga slechten Dauidz ähronnes konungh och werldennes frelsare är then Högste keisare Herre öffuer
alla Herrar, förste öffuer alla förstar
och haffuer all machtt och Regement i
himmelen och på Jordenne. Går förthenskull mina Apostlar eller legater i heela
werldenne och lärer allt folk halla
thet iagh idher befalt haffuer, och döper
them J nampn Fadhers och Såns och
thens

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 35v, s. 1:70]
hallituksensa ulottuu, kuten meidän
kuninkaamme on sijoittanut käskynsä
alkuun seuraavan: ’Me Kustaa Jumalan

armosta ruotsalaisten, götalaisten,
vendien etc. kuningas.’ Tämä ei johdu
turhamaisuudesta, vaan päätös saa siitä
lisää arvovaltaa ja siten sitä noudatetaan
tarkemmin. Samalla tavoin myös Jumalan
poika, taivaallinen kuningas, menettelee
antaessaan käskynsä.
Kun Jumala antoi kymmenen käskyään
Siinain vuorella, hän sanoi: ’Minä olen
Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut
pois Egyptistä, orjuuden maasta.’ Samoin,
kun hän sääti tämän tärkeän toimen
Jumalan ja ihmisten välillä, siis kasteen,
hän sanoi: ’Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä’ etc., kuin olisi
halunnut sanoa: ’Minä Jeesus Kristus,
elävän Jumalan Poika, syntyisin Davidin
kuninkaallisesta suvusta, kunnian kuningas
ja maailman vapahtaja, olen korkein keisari,
kaikkien herrojen herra, ruhtinaiden
ruhtinas, ja minulla on kaikki mahti ja
valta taivaassa ja maan päällä. Menkää
siis, minun apostolini eli lähettilääni, koko
maailmaan ja opettakaa kaikki kansat
noudattamaan sitä, mitä minä olen teidän
käskenyt noudattaa, ja kastakaa heitä
nimeen Isän ja Pojan ja
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 36r, s. 1:71]

1

thens Helge andes, Och see om nogon genstår

2

tigh25 eller hårdnackat tienare inthet sköter

3

om min befalningh wthan förachtar idher,

4

Ja förfölier idher som ske plegar, tå Her-

5

ren är icke sielff när idher, Så wether thet,

6

att iagh är när idher sielff alt in till werl-

7

dennes enda, och will sielff fulfölia min

8

befallningh, Heluetis portar skola icke

9

wardha edher öffuermechtige, Thet ären

10

icke i som talen wthan idher faders anda

11

som talar i idher. Jdher huffuudh håår

12

ähro alle recknadhe, tÿ warer wthan be-

13

kÿmmer lärer allt fålck min befalningh

14

frijmodeligha och dristeliga, then idher rörer

15

han schall röra migh sielff. Discipulus.

16

Effther sådana weldigh herre haffuer befalt

17

att alla menniskior skåla lata sigh döpa.

18

Huadh ähr thå Döpelsen?

19

Præceptor. Döpelsen är en herligh och
wictigh gerningh, huilken gudh sielff gör
effter trefaldighetens rådh stichtat och insatt widh thetta sättet, Menniskiorne warda döpte i watn effther herrans befalningh
medh thenna ordenn, Jagh döper tigh i
nampn F: och S. och then H, A, icke att kötzens smitter ther medh afftwettade warda, wthann then döpte fåår i dopet 26 gått samwett till Gudh genom Jesu Christi wpstondilse, som Paulus wthtÿdher alle
wij som äre döpte till Christum Jesum
wij

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

25 pro migh
26 – – ordet har insatts efteråt med en annan handstil / sana on lisätty jälkeen
päin toisella käsialalla
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Math.
10.

1. Pet.3.
Rom. 6.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 36r, s. 1:71]
Pyhän Hengen. Ja katsokaa, jos joku
vastustaa minua tai joku uppiniskainen
palvelija ei noudata määräystäni, vaan
halveksii teitä, jopa vainoaa teitä, niin kuin
palvelijat useinkin menettelevät, jos heidän
herransa ei ole paikalla, niin tietäkää,
että minä itse olen teidän kanssanne
aina maailman loppuun asti ja tulen itse
täyttämään käskyni. Helvetin portit eivät
teitä voita.
Te ette puhu itse, teissä puhuu Isänne Henki.

Matt. 10.

Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu.
Älkää siis pelätkö vaan opettakaa kaikelle
kansalle käskyni rohkeasti ja arastelematta.
Joka koskee teihin, koskee minuun itseeni.'

Oppilas. Kun noin mahtava herra on
käskenyt, että kaikkien ihmisten tulee antaa
kastaa itsensä, niin mitä kaste sitten on?
Opettaja. Kaste on kunniakas ja tärkeä
toimi, jonka Jumala itse suorittaa ja jonka hän on
säätänyt kolminaisuuden suunnitelman mukaan
seuraavasti. Ihmiset kastetaan Herran käskyn
mukaan näillä sanoilla: ’Minä kastan sinut Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.’
Kasteen tarkoituksena ei ole pestä pois lihan
saastaisuutta, vaan kastettu pääsee hyvän
omantunnon liittoon Jumalan kanssa Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksen kautta, kuten
Paavali selittää: Meidät kaikki, jotka olemme
Kristukseen Jeesukseen kastetut,

1. Piet. 3.
Room. 6.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 36v, s. 1:72

1

wij ähre döpte ij Hans dödh så ähre wij

2

iw begraffne medh honom genom dopet i

3

dödhen, att sosom Christus är wpuecht

4

frå the dödha, genom fadrens herlighet

5

så skåle och wij wandra i ett nÿtt leff-

6

uerne. Discipulus. Thetta sÿnes

7

wara en ringh och slett gerningh, som

8

lithet kan wthretta låtha sigh döpa eller

9

stenckia warmpt eller kallt watn på

10

sitt huffuudh, käre lär migh huadh

11

haffuer sådant betÿdha. Præceptor.

12

J thenna handelen ligger största machten

13

ther på att wij döpelsen högtt reckna

14

så guddomligh heligh och dÿrbar skatt,

15

huilken sin begÿnnelse icke haffuer

16

aff nogra menniskior eller nogrom Engill,

17

wthan är aff herranom Zebaoth stich-

18
19

Luc.
7.

tat och insatt, tÿ Lucas wthi thet 7. cap.
kallar döpelsen gudz rådh seiandhes

20

The Phariseer och Lagkloke förachta-

21

de gudz rådh emott sigh sielff, och låte

22

sigh inthet döpa aff Johanne Baptista,

23

ther han giffuer tilkenna medh, att gudh

24

then helge treefaldigheet, Fadren, Sonen

25

och then Helge andhe haffua rådhslagitt

26

och sÿnnerliga wptenckt thenna wthuer-

27

tes och sÿnnerliga Ceremonien, Döpelsen

28

sosom itt wårteekn till then förlijck-

29

ningh och förbundh som för Christi

30

Gudz sons ödmiukeliga tienst för-

31

Döpelsen är then helge trefaldighets nidrungh[s]

32

wårteckn.

27

27 Döpelsen är then helge trefaldighets nidrungh wårtekn. separat anmärkning /
erillinen huomautus
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 36v, s. 1:72
on kastettu hänen kuolemaansa. Näin
meidät on haudattu hänen kanssaan, ja
niin kuin Kristus on herätetty kuolleista
Isän kirkkauden voimalla, niin meidänkin
tulee elää uutta elämää.

Luuk.
7.

Oppilas. Se, että antaa kastaa itsensä
tai antaa pirskottaa lämmintä tai kylmää
vettä päänsä päälle, tuntuu vähäiseltä
toimelta, joka tuskin voisi saada mitään
aikaan. Hyvä opettaja, kerro minulle, mitä
tämä merkitsee.
Opettaja. Tässä toimessa on mitä
suurin voima. Meidän tulee arvostaa
kastetta jumalallisena, pyhänä ja
kallisarvoisena aarteena, jonka perusta
ei ole ihmisissä eikä enkeleissä vaan
jonka Herra Sebaot on säätänyt. Luukas
sanoo seitsemännessä luvussaan kastetta
Jumalan suunnitelmaksi: ’Fariseukset
ja lainopettajat asettuivat Jumalan
suunnitelmaa vastaan eivätkä antaneet
Johannes Kastajan kastaa itseään.’ Tällä
hän antaa tiettäväksi, että Jumala Pyhä
Kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki,
ovat päättäneet, että tämä ulkoinen
seremonia, kaste, on merkkinä siitä
sovinnosta ja liitosta, joka solmitaan
Kristuksen, Jumalan Pojan, nöyrän
palvelemisen,
Kaste on merkkinä Pyhän
Kolminaisuuden itsensä alentamisesta. 2

2

Kaste on merkkinä Pyhän Kolminaisuuden itsensä alentamisesta. on erillinen
huomautus.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 37r, s. 1:73]

1

nidrungh och bittra lijdande skeer emillan gudh

2

som förtörnatt ähr, och menniskiom som sÿndat

3

haffuer. Huarföre sosom oss bör högt achta

4

och wörda gudh sielff, så skåle och wij högt

5

reckna Hans budh och rådh och befalningh.

6

Thernäst bör oss tenckia att döpelses watn ej

7

ringa ähr som thet ther i kötet brukas, tÿ döpel-

8

sens watn haffuer i sigh dÿrbare skatt, som

9

ädlare och ÿppare är än himmel och Jordh

28

så

10

och är heligt och fwll medh nådhe och kallas

11

aff Paulo nya 7 födelsens badh och then Helge

12

Andes förnÿelse och betÿdher Jesu Christi blodh

13

huilkit renar oss ifrå alla sÿnder sosom natur-

14

ligh watn afftuettar lekamens smitto, sedhan

15

haffuer döpelsens watn gudz ordh, och befall-

16

ningh medh sigh, sosom en heligh prÿdningh. N[empliga].

17

döper all fålk i nampn F. och S. och then H, a,

18

huilke tri ordh gudh fadher, Son och then hel-

19

ge andhe såå mechtige äre att när the talat [warda]

20

skåla sigh böiÿa all knä, theras som i him-

21

melen, på Jordenne och wndher Jordenne äro,

22

gudhi till ähro för thenna ården schull bör oss

23

halla döpelsens watn sosom itt heligtt

24

och himmelskt watn, huilkit gudz krafftt

25

är allo them till saligheet som troo, och skåle

26

wij, när wij antingen tenckie eller tale om

27

dopet alldrigh skillie thenne thw ifrå hwart

28

annath. Watnet och ordhet, tÿ thenne tw äro

29

bådhe itt, en warelse och een gerninghg.

30

Discipul[us].

28 – – ordet har insatts efteråt med en annan handstil / sana on lisätty jälkeen
päin toisella käsialalla
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II.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 37r, s. 1:73]
itsensä alentamisen ja katkeran kärsimyksen tähden
vihastuneen Jumalan ja syntisten ihmisten välille.
Niin kuin arvostamme ja palvomme itse Jumalaa,
meidän on pidettävä korkeassa arvossa myös hänen
käskynsä.
Meidän ei tule myöskään pitää kastevettä yhtä

II

vähäisenä kuin sitä, mitä käytetään ruumiillisesti,
sillä kastevesi sisältää kallisarvoisia aarteita, jotka
ovat jalompia ja suurenmoisempia kuin taivas ja maa.
Kastevesi on pyhää ja täynnä armoa; Paavali [Tit. 3:5]
sanoo, että kaste pesee meidät, niin että synnymme
uudelleen ja Pyhä Henki uudistaa meidät. Kastevesi
merkitsee Jeesuksen Kristuksen verta, joka puhdistaa
meidät kaikista synneistä, niin kuin luonnollinen
vesi pesee ruumiista lian. Lisäksi kastevedellä
on mukanaan Jumalan sanat ja käsky ikään kuin
pyhänä koristuksenaan: ’Kastakaa kaikki kansat
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.’ Nuo kolme
sanaa: Isä Jumala, Poika ja Pyhä Henki ovat niin
mahdikkaat, että kun ne lausutaan, tulee kaikkien
polvien notkistua Jumalan kunniaksi, kaikkien, jotka
ovat taivaassa, maan päällä tai maan alla. Näiden
sanojen vuoksi meidän tulee pitää kastevettä pyhänä
ja taivaallisena vetenä, joka Jumalan voimasta
on kaikille uskoville autuudeksi. Ajatellessamme
kastetta tai puhuessamme siitä meidän ei koskaan
tule erottaa näitä kahta toisistaan: vettä ja sanaa. Ne
ovat yhtä, yksi olemus ja yksi toimitus.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 37v, s. 1:74]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Discipulus. Christus befaller döpa allt
folk j nampn Faders och Sons, och then helge andes ther han medh tilkenna giffuer thenne förlijkningen, huilkes wårteckn är dopet.
Nw will jagh gärna weta, huadh bliffuer wth
rettat och huadh skick haffuer thenne handelen medh sigh. Præceptor. Så åffta som
menniskionar döpas skåla wij stella för ögonenn Christi gudz sons döpilse i Jordanen,
tÿ när Jesus sanner gudh och menniskia wart
döpter aff Johanne Baptista, stegh han strax
aff watnet, och se, tå wardt honom Himmelen
öpnatt, och han sågh gudz ande nidherkomma
som en Duffua och kom öffuer honom, och see
ena röst aff Himmelen sadhe, Thenna ähr
min kära son i huilkom Jagh haffuer itt
gått behagh, så skåle wij och fulkomligha
troo, att thenne tree personer, Fadren som talade aff himmelen, Sånen som lett sig döpa en sÿnligh menniskia Then Helge ande som nidherfoor som en duffwa, huilke
äre en gudh i ene warelse, then och Menniskian aff inthet giortt haffuer sigh till itt
belete, huilkom wij skÿllige äre en fullkomligh lÿdhachtigheet, och beuise doch inthet annatt n treeskhett, Ja wår natwr
strijder och sträffuer emott thenne herrans
budh och befalningh, thenne gudh Herren
Zebaoth

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 37v, s. 1:74]
Oppilas. Kristus käskee kastaa kaikki kansat
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, minkä
yhteydessä hän ilmoittaa sovinnosta, jonka
merkkinä kaste on. Nyt haluaisin mielelläni
tietää, mitä kasteessa tapahtuu ja millainen tila
siitä seuraa.
Opettaja. Niin usein kun ihmisiä kastetaan,
meidän tulee pitää mielessämme Kristuksen,
Jumalan Pojan, kaste Jordanissa [Matt. 3].
Kun Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen, tosi
Jumalan ja tosi ihmisen, tämä nousi heti
vedestä, ja katso, silloin taivas avautui hänelle
ja hän näki Jumalan Hengen laskeutuvan
kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen.
Ja katso, ääni taivaasta sanoi: ’Tämä on minun
rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.’
Siten meidänkin tulee täysin uskoa, että
Jumala on läsnä kasteessa. Läsnä ovat nämä
kolme persoonaa: Isä, joka puhui taivaasta,
Poika, joka antoi kastaa itsensä näkyvänä
ihmisenä, ja Pyhä Henki, joka laskeutui
kyyhkysen tavoin, ja jotka ovat yksi Jumala
yhdessä persoonassa. Läsnä on hän, joka on
ihmisenkin tehnyt tyhjästä omaksi kuvakseen
ja jolle meidän tulisi osoittaa täydellistä
kuuliaisuutta, mutta osoitamme vain
uppiniskaisuutta meidän luontomme sotiessa
hänen käskyjään vastaan. Tämä Jumala Herra

191

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 38r, s. 1:75]

1

Zebaoth är så wist till städes som wij see dö-

2

pelsens watn och höra thenna ordhen, Jagh

3

döper tigh J nampn F. och sons och then H.

4

a., Hans helga Englar äro och medh och giff-

5

ua machtt wppå thenna handelen. Thenna

6

gudh skole wij så ansee i troone, att han

7

i dopet kommer till att holla en rättegongh

8

öffuer sÿndare och will förlijka sigh medh

9

them tÿ wij haffue förtörnat honom och re-

10

tat hans wredhe them wij dogh icke må lijda

11

eller draga, tÿ som Dauid seger. Jorden bäff-

12

uer och giffuer sigh, bärgars grundualar röras

13

och bäffua thå herren wredher är. Damb

14

går wp aff hans näse, och förtärande eeldh aff

15

hans mun, så att thet liungar ther aff, himme-

16

len böijer sigh thå han nidherfar, och mörker

17

är wndher hans fötter, hans tiell om kringh

18

honom är mörker och swart tiockt måln och

19

hans herligheetz anseende ähr sosom en för-

20

tärande eeldh, hoo kan bliffua ståndandhes

21

för hans wredhe.

22

Thenna förlijkningen går så till. Herren

23

Zebaoth är rättwijss och sanfärdigh han är

24

barmhertigh och frijdsam. Thenna dÿgder

25

haffua sådant samtall om menniskiones

26

misgerningar.

27

Rättwijsan som J Gudhi ähr seger
Herre Zebaåth thin rätt står aff Euighet

28
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Psal.
18.

Psal.
106.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 38r, s. 1:75]
Sebaot on läsnä yhtä varmasti kuin me
näemme kasteveden ja kuulemme nämä
sanat: ’Minä kastan sinut Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen.’ Hänen pyhät
enkelinsä ovat myös läsnä ja antavat tälle
toimelle voimaa.
Meidän on ajateltava uskossa, että Jumala
vetää kasteessa syntiset oikeuteen ja tekee
sovinnon heidän kanssaan, sillä olemme
suututtaneet hänet ja herättäneet hänen
vihansa, jota emme kuitenkaan voisi kestää.
Tästä sanoo David: ’Maa järisee ja järkkyy,
vuorten perustukset vavahtelevat, kun Herra

Ps.
18.

on vihastunut. Hänen sieraimistaan nousee
savu, kuluttava tuli salamoi hänen suustaan.
Taivas notkistuu, kun hän laskeutuu, ja

Ps.
106.

pimeys on hänen jalkojensa alla. Hänen
majanaan on pimeys ja musta, raskas pilvi;
hänen kirkkautensa on kuin kuluttava tuli.
Kuka voi kestää hänen vihaansa?’
Sovinnon solmiminen tapahtuu näin. Herra
Sebaot on vanhurskas ja totuudellinen, hän
on laupias ja rauhaa rakastava. Nämä hyveet
käyvät seuraavanlaista keskustelua ihmisten
pahoista teoista.

Jumalan oikeudenmukaisuus sanoo:
Herra Sebaot, sinun oikeutesi pysyy
iankaikkisesta
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 38v, s. 1:76]

1

till Euigheet stadigt och fast och oomskiff-

2

teligh att all thin Creatur skåla antingen

3

lÿda fullkommeliga och tiena tigh eller wnder-

4

gå thin wredhe fördömelsen och Heluetis

5

euiga Eeldh, Men see strenge och rättwijse

6

herre, Menniskian som tw tigh till itt

7

belete skapat haffuer ähr tigh ohörsam, begä-

8

rar thin guddomelige ähre then thu dogh Ewin-

9

nerligha för tigh sielff beholla will, hennes na-

10

twr stridher och kemper här emott tigh och tin

11

willia thin budh förkastar hon och fölier sin

12

willia och dieffuulens rådh effther tigh är hon

13

genstreffuigh, och dieffuulenom wälluilligh, titt

14

werck haffuer hon i sigh nidherbrutit, och är

15

tigh altförstålt och wanartigh, tÿ lätt thin rätt

16

gåå öffuer henne fördömd ware menniskian till

17

alle lekamlige plågar, och till Euigh heluetis

18

eeld, förtÿ haffuer thu icke skånat Englomen

19

som sÿndadhe wthan kastat them med mörk

20

sens kädhior nidherkastat till Heluetis öffuer-

21

antwardandes till att förwaras till domen och

22

haffuer thu icke skånat then förra werldenne

23

wthan lett floden gå öffuer the ogudachtigas

24

werld, och haffuer giortt the städher Sodoma

25

och Gomorra till askå omstörtt och för-

26

dömbt them, hui skåle thin wredhe skåna

27

the Menniskior som nw leffua, huilkens ond-

28

skå wanartt, emott tigh bliffuer barn effther

29
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barn

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 38v, s. 1:76]
iankaikkiseen lujana ja muuttumattomana, niin
että kaikkien luotujesi tulee joko täydellisesti
totella ja palvella sinua tai joutua kärsimään
vihasi kadotustuomio ja helvetin ikuinen tuli.
Mutta katso, ankara ja oikeudenmukainen
Herra, ihminen, jonka olet luonut kuvaksesi,
ei ole sinulle kuuliainen vaan himoitsee
jumalallista kunniaasi, jonka toki tahdot
ikuisesti pidättää itselläsi, hänen luontonsa
taistelee tässä sinua ja sinun tahtoasi vastaan,
hän hylkää käskysi ja seuraa omaa tahtoaan
ja paholaisen neuvoja. Sinua vastaan hän
hangoittelee mutta paholaista kohtaan hän
on myötämielinen. Omassa itsessään hän on
murskannut sinun työsi ja on sinua kohtaan
ylimielinen ja kuriton. Anna siis oikeutesi
käydä hänen ylitseen, olkoon ihminen tuomittu
kaikkiin ruumiillisiin tuskiin ja helvetin
ikuiseen tuleen! Sinähän et ole säästänyt syntiä
tehneitä enkeleitäkään vaan olet syössyt heidät
pimeyden kahleissa helvettiin jättäen heidät
odottamaan tuomiota. Et myöskään säästänyt
vanhaa maailmaa, vaan annoit tulvan pyyhkäistä
jumalattomien maailman yli ja Sodomasta ja
Gomorrasta teit tuhkaa, kaadoit ja tuomitsit
ne. Kuinka sinun vihasi säästäisi nyt elävät
ihmiset, joiden kurittomuus sinua vastaan tulee
sukupolvi
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 39r, s. 1:77]

1

barn, werre och werre. Mins och käre Herre, att

2

thu icke kant liuga, wthan thet tu haffuer sagdt

3

moste fullborda, Huarföre förbannat ware

4

menniskian wnge och gamble efftherthet the icke

5

göre, thet som ståår schriffuitt i wår Lagbook.

6

Moot thenne starke åklagaren giffuer sigh gudh29

7

barmhertigh[et] och segher. Herre, Herre gudh

8

barmhertigh och nådeligh och longmodigh aff

9

stor node monge till 1000 ledher, och förloter mis-

10

gerningher öffuerträdelse och sÿndher, huadh

11

kan jagh neka thet som sant är? Sÿndatt

12

haffuer menniskian och effther wår strenge rett,

13

är han saker till dödhen, Men tw herre Zebaåth

14

kom j hogh att thin nådhe är större än nw stör-

15

re än alla menniskiors sÿnder, Hui skulle tin

16

rättfärdigheet förkasta thit Creatur som

17

tijn handh giordt haffuer? Skåle menniski-

18

an strax förgåtz. För huilkens schull tw

19

alltingh skapatt haffuer, kan och obegripeli-

20

ge godheet, thin stora milda och Euigha barm-

21

hertigheet se och omdragha menniskiors ÿnkeli-

22

ghe fördömelse then thu till itt Euigtt lijff ska-

23

patt haffuer. Om thu än hela werlden förgior-

24

de och kastade i Euigh eeldh, dogh sker icke thin

25

rättfärdigheet fÿllest, mildhe fadher thu äst

26

theras gudh som leffuer, ho kan thiena tigh, eller

27

hoo will prisa tigh i heluetit? allenast then

28

onde Sathan haffuer sin wällust aff men-

29

niskionars fördömelse, then dogh allredho noch

30

haffuer wthguthit sijn etherfulle wredhe wppå

31

henne.

29 pro gudz
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 39r, s. 1:77]
sukupolvelta pahemmaksi ja pahemmaksi.
Muista myös rakas Herra, että et voi valehdella,
vaan että sen, mitä olet sanonut, on käytävä
toteen. Olkoot siis ihmiset kirotut, sekä vanhat
että nuoret, koska eivät tee sitä, mikä on
kirjoitettu lakimme kirjaan!

Jumalan laupeus puolestaan vastustaa tätä
väkevää syyttäjää ja sanoo: Herra, Herra Jumala,
laupias, armollinen ja pitkämielinen, joka
osoitat suuren armosi monille sukupolvesta
sukupolveen ja annat anteeksi pahat teot,
rikkomukset ja synnit, kuinka voisinkaan kieltää
sen, mikä on totta? Ihminen on tehnyt syntiä ja
ankaran oikeutemme mukaan hän on ansainnut
kuoleman. Mutta muista, Herra Sebaot, että
sinun armosi on vielä suurempi kuin ihmisten
kaikki synnit. Kuinka vanhurskautesi voisi hylätä
luotusi, jotka oma kätesi on tehnyt? Tulisiko
ihmisen heti kuolla, hänen, jonka vuoksi olet
kaiken luonut? Sinun käsittämätön hyvyytesi,
suuri, lempeä ja ikuinen laupeutesi voi nähdä
ja peruuttaa surkuteltavan kadotustuomion
ihmiseltä, jonka olet luonut ikuiseen elämään.
Vaikka hävittäisitkin koko maailman ja
syöksisit sen ikuiseen tuleen, ei vanhurskautesi
toteutuisi. Lempeä Isä, sinä olet elävien Jumala,
kuka voi palvella sinua tai kuka ylistää sinua
helvetissä? Vain paha Saatana iloitsee ihmisten
kadotuksesta, hän, joka jo onkin vuodattanut
myrkyllisen vihansa heidän päälleen.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 39v, s. 1:78]

1

henne. Helige fadher, lätt thin godheet winna thin

2

rätfärdigheet, lätt thin barmhertigheet stilla tijn wre-

3

dhe. Thetta trefåldighetennes wnderligha rådh och

4

thenna rättegongh om menniskiones misgerningh,

5

förlickte gudz son wår Herre Christus Jesus

6

tÿ han förenadhe gudh31 rättwijsa och barn, gudz

7

rätt wpfÿlte han, tå han förnedradhe sigh sielff,

8

och togh på sigh en tienares Hampn, föd aff Quin-

9

no giord wnder Laghen, Ja han war skÿlldigh

barmhertighet 30

10

wnder straffet som wij förtient hadhe in till kor-

11

sens dödh, Så hade och gudz barmhertigheet

12

rwm, thÿ then stundh wij uåhre än nw owenner,

13

wårde wij förlijckte medh gudhi genom hans Sons

14

dödh, Så att huar och een som tror på honom schall

15

icke förgås, wthan beholla Euinnerligitt lijff.

16

Tÿ låther och wår Herra Jesus Christus huilken

17

all macht giffuin ähr bådhe i himmelen och på

18

Jordenne, wthropa thetta hugneligha bodskapet i

19

hela werldenne, att gudh som nw genom hans pino

20

och dödh är ställt tilfridz will giffua menniskio-

21

nen sin wenskap igen och thet euiga liffuet, och

22

aldrigh meera, tilrekna oss wåra sÿndher. Och

23

gudh then helga trefaldigheet haffuer sielff

24

förordinerat, till att wthuisa thenne förlijkningen,

25

när och hurulundha hon skeer i ene wthuertes

26

Ceremonia som är dopet, och will att alt folk

27

schall komma för hans ansichte och wndfå nå-

28

dhena och hans wenskap genom thet sÿnligh

29

wårtecknet dopet. Discipulus. Wthi huadh

30

skick kommer menniskian fram för then mech-

31

tige

30 barmhertighet tillfogat mellan raderna med en annan handstil för att ersätta ordet
barn / lisätty rivien väliin toisella käsialalla korvaamaan sanan barn
31 pro gudz
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 39v, s. 1:78]
Pyhä Isä, anna hyvyytesi voittaa vanhurskautesi,
anna laupeutesi vaimentaa vihasi!
Jumalan Poika Herramme Kristus Jeesus
sovitti keskenään Kolminaisuuden ihmeellisen
suunnitelman ja tämän oikeudenkäynnin
ihmisten pahoista teoista yhdistämällä Jumalan
vanhurskauden ja laupeuden. Hän täytti Jumalan
oikeuden, kun hän alensi itsensä ja otti orjan
muodon, syntyi naisesta ja tuli lain alaiseksi. Hän
tuli syylliseksi ja sai rangaistuksen, jonka me
olimme ansainneet, aina ristinkuolemaan asti.
Näin myös Jumalan laupeudelle oli tilaa, sillä kun
vielä olimme vihollisia, meidät sovitettiin Jumalan
kanssa hänen Poikansa kuoleman kautta, niin
että jokainen, joka uskoo häneen, ei kuole vaan
saa osakseen ikuisen elämän. Siksi Herramme
Jeesus Kristus, jolle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä, antaa kuuluttaa sitä
ilosanomaa koko maailmassa, että Jumala, joka
on nyt tyydytetty hänen kuolemallaan, haluaa
jälleen lahjoittaa ihmisille sekä ystävyytensä
että ikuisen elämän eikä koskaan enää tahdo
lukea syntejämme syyksemme. Ja Jumala, Pyhä
Kolminaisuus, on itse säätänyt, koska ja kuinka
tämä sovitus tapahtuu ulkoisen toimituksen
kautta, nimittäin kasteessa. Jumala haluaa, että
kaikki kansat tulevat hänen kasvojensa eteen
saamaan hänen armonsa ja ystävyytensä tuon
ulkoisen merkin, kasteen välityksellä.

Oppilas. Millaisessa tilassa ihminen tulee
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 40r, s. 1:79]

1

tighe Herren som hon förtörnat haffuer. Præcep[tor].

2

Wthi itt ganscha ÿnkeligitt skick, tÿ thet är in-

3

genn tingh som gudh så hatar som sÿnder och

4

så åffta som thu hörer sÿnden nämpnas skall tw

5

tenckia och seia. See nw nempnes itt sådant

6

tingh som är aff gudhi förbannath ther gudh

7

stÿggies widh, ther alle hans englar skÿÿ före,

8

och thet som reeteer gudz wredhe, huilken är en

9

förtärande eldh Ja sÿndhen haffuer i flock

10

och fölie medh sigh diefflanar som henne warli-

11

ga före och förfoordra, och ther hon far fram

12

förgiffuer hon och dödher allt thet som han kom-

13

mer widh, och alle them som henne hÿse, Och kom-

14

mer åstadh allt ondt, all Jemmer och sårgh och

15

bedröffuilse, som wij nogor tijdh wptälia kunne,

16

och ther wtöffuer drager alle them som henne

17

wällwillighe göra och hÿse in j heluetit till E-

18

wigh pino och dödh. Thenne förfärlige och fas-

19

selige gesten, Sÿnden, hÿse nw alle menniskior,

20

som aff man och Quinno född ähre, tÿ han haff-

21

uer intrengt sigh i alle wåre ledamot wpfÿlt

22

och besatt wår Siäll, kött och been, ifrå tåp och

23

in till tåå, så ath inthet är helt i oss, Sÿnden

24

haffuer och så tagitt oss till fångha wnder sin

25

tienst och lÿdno, och rasar i wår ledamot ij alla

26

the gerningar, som gudh kårt förbudhit haffuer,

27

så att wij alle som aff kött födde ähro, ähre

28

sÿndennes kärell, ther hon bärs wthi, och

29

alle wåre ledamot äre sÿndennes och orättfär-

30

dighetennes instrument, och all wår hiertans

31

wpsåt och tanckar, äre alltijdh benegen till

32
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thet

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 40r, s. 1:79]
tuon mahtavan Herran eteen, jonka hän on vihastuttanut?

Opettaja. Erittäin surkuteltavassa tilassa,
sillä ei ole mitään, mitä Jumala vihaisi niin
kuin syntiä. Niin usein kuin kuulet synnistä
mainittavan, sinun tulee ajatella ja sanoa: Nyt
mainitaan asia, jonka Jumala on kironnut,
josta Jumala pahastuu, jota kaikki hänen
enkelinsä kammoksuvat, joka herättää
Jumalan vihan, kuluttavan tulen. Synnillä
on mukanaan liuta paholaisia, jotka varkain
harjoittavat ja edistävät sitä, ja mihin se
tuleekin, se myrkyttää ja surmaa kaiken, mikä
joutuu kosketuksiin sen kanssa ja mikä antaa
sille sijaa. Se saa aikaan kaikkea kuviteltavissa
olevaa pahaa, kurjuutta ja surua ja vetää lisäksi
kaikki ne, jotka sitä mieluusti harjoittavat,
helvettiin ikuiseen tuskaan ja kuolemaan.
Tämä hirveä ja pelottava vieras, synti, asuu
kaikissa ihmisissä, jotka ovat syntyneet
miehestä ja naisesta, sillä se on tunkeutunut
kaikkiin jäseniimme, täyttänyt sielumme,
lihamme ja luumme ja hallitsee niitä kiireestä
kantapäähän, niin että mikään meissä ei
ole tervettä. Synti on myös ottanut meidät
vangeikseen palvelemaan ja tottelemaan
itseään ja riehuu jäsenissämme, kun teemme
tekoja, jotka Jumala on jyrkästi kieltänyt. Näin
me kaikki lihasta syntyneet olemme synnin
astioita, kaikki jäsenemme ovat synnin ja
vääryydenteon välineitä ja kaikki sydämemme
aikeet ja ajatukset ovat aina taipuvaisia
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 40v, s. 1:80]

1

thet ondt är, Så att gudh wår skapare och kä-

2

re fadher motte seia32 om oss, Gen. 6. Migh ångrar

3

att iach then giortt haffuer. Ja thet bekÿmrar

4

migh J mitt hierta tÿ äre wij aff gudhi öffuer-

5

giffne, hans englar wåre medh tienare haffua

6

flÿdt medh stor sårgh ifrå oss alle Creatwr

7

som oss betrodde wåre medh tienare haffua flÿdt

8

till att föreståå och regera, söria och sucka öffuer

9

oss, tÿ the äre och förgengelighetennes träldom

10

wnderkastade för wåra schull, och öffuer allt thetta

11

sosom sÿnden haffuer wpfÿllt bådhe kråp och siel,

12

så drabbar och förbannelsen på hela menniskian

13

som aff kött är, så att inthet är i henne, som icke

14

fördömd och förbannath är i hwad rum men-

15

niskian är wthe eller inne. Ja så öffuerflödher

16

thetta æther som är förbannelsen hos Menniski-

17

an, att alle Creatur som hon hanterar och bru-

18

kar, endoch the aff sigh sielff äre godhe och gudz

19

behaglighe, bliffue the doch aff menniskiones för-

20

bannelse förgiffne, som gudh sielff sadhe till

21

Menniskian, Förbannat ware marcken för tina

22
23
24

Gen.
3.

schull etc. Jthem förbannath schall wara thin

Deutero.
28.

Landzfruchtt, fruchten aff tijn trää, fruchten

33

kårgh och öffuerleffuor, tins lijffsfrucht, tins

25

aff thin fää, fruchten aff thin fåår etc. Wppo

26

thenna ÿnkelighe och fördömde menniskior

27

haffuer dieffuulen kastat dödzens snaror, och

28

omfattat them medh heluetis bandh och i 34 thetta

29

iemmerligha skickat35, warda the framhaffde

30

för Gudz ansichte i doopet. Discipulus.

31

Huru

32 ordet seia har senare korrigerats till säga med en annan hand / sana seia on
myöhemmin korjattu muotoon säga toisella käsialalla
33 – – överstrukna / pyyhitty yli
34 i tillsatt eferåt med en annan hand / lisätty myöhemmin toisella käsialalla
35 pro skick
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 40v, s. 1:80]
pahaan.
Täten Jumala, meidän luojamme ja rakas isämme,
voisi sanoa kuten ensimmäisen Mooseksen kirjan
kuudennessa luvussa: ’Minä kadun, että olen tehnyt
ihmisen ja murehdin sitä sydämessäni.’ Sillä olemme
Jumalan hylkäämiä, hänen enkelinsä, meidän
kanssapalvelijamme, ovat lentäneet suuressa surussa
luotamme, kaikki luodut, jotka oli uskottu meidän
haltuumme ja hallintaamme, surevat ja huokailevat
vuoksemme, sillä myös ne on alistettu katoavaisuuden
orjuuteen meidän takiamme.
Kaiken tämän lisäksi, niin kuin synti on täyttänyt
sekä ruumiimme että sielumme, niin myös kirous
koskettaa koko lihallista ihmistä, niin että hänessä
ei ole mitään, mikä ei olisi kadotustuomion alaista
ja kirottua, missä hän liikkuukin. Tämä kirouksen
myrkky täyttää ihmisen jopa niin ylitsevuotavasti,
että kaikki hänen käsittelemänsä ja käyttämänsä
luodut, jotka kuitenkin itsessään ovat hyviä ja
Jumalalle mieluisia, saavat kuitenkin ihmisen
kirouksesta myrkytyksen.
1. Moos. 3.
5. Moos. 28.

Niin Jumala itsekin sanoi ihmiselle: ’Olkoon maa
sinun takiasi kirottu’ etc. Samoin: ’Kirottuja ovat
sinun korisi ja varastosi, lapsesi, maasi ja puittesi sato,
karjasi vasikat, lampaittesi karitsat’ etc.
Näiden viheliäisten ja tuomittujen ihmisten päälle
on paholainen heittänyt kuoleman paulat ja kietonut
heidät helvetin kahleisiin. Tässä surkeassa tilassa he
joutuvat Jumalan kasvojen eteen kasteessa.

Oppilas. Kuinka
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 41r, s. 1:81]

1

Huru dierffs menniskian komma fram för

2

Gudh i en sodan ÿnkeligh motto effther hon

3

weet att han wredgas och snarliga förtörnas,

4

när han wardher warsee sÿnden. Præcept[or].

5

Förtÿ gudh haffuer henne en edh, att han in-

6

galunda will hennes dödh wthan will wnne hen-

7

ne lijffuet, seiandes, Jagh haffuer ingen lust

8

till then ogudhactiges dödh, wthan han omwendher

9

sigh ifrå sitt ogudhachtige wesendhe och leffuer.

10

Thernäst tÿ gudz son Jesus Christus ropar

11

och kallar till sigh alla menniskior som sÿn-

12

den draga och wnder hennes bördo arbeta ängzlas

13

och sucka och gärna quitte warda så seiandes

14

Kommer till migh i alle som arbeten och ärenn

15

betungadhe jagh will wedherqueckia idher, och j

16

skolen finna roo åth idra sielar. Till thet

17

tridhie om wij icke höre Christum som ropar

18

oss fram, eij heller troo gudhi som swär sigh

19

willia wort bästa, dogh nödgar och tuingar

20

oss gudz befalningh att wij motte fram.

21

Tÿ så lÿdher hans befalningh att alle men-

22

niskior skåla komma för honom och låtha

23

sigh döpa eller the skåla bliffua Euinner-

24

ligh fördömde. Discipulus. Huadh görs

25

thå sedhan menniskian kommer fram för

26

gudh till, att latha döpa sigh. Præceptor.

27

Effther Menniskiones swaghet icke förmår

28

höra gudz röst och leffua som Jsraëls almo-

29

ghe förnumme, thå the sade Exod. 20. till

30

Mosen, Tala tw medh oss, wij wille höra ther

31

till
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I.

Ezech.
33.

II.

III.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 41r, s. 1:81]
Kuinka ihminen uskaltaa tulla Jumalan eteen
noin viheliäisessä kunnossa, kun hän kerran
tietää, että Jumala vihastuu ja suuttuu pikaisesti
havaitessaan syntiä?

Opettaja. Jumala on vakuuttanut ihmiselle, ettei
suinkaan tahdo hänen kuolemaansa vaan haluaa
suoda hänelle elämän, sanoen: ’Ei ole minulle
mieleen, että jumalaton kuolee vaan että hän
kääntyy jumalattomilta teiltään ja saa elää.’
Toiseksi, Jumalan Poika Jeesus Kristus kutsuu
luokseen kaikkia ihmisiä, joita synti houkuttelee
ja jotka raatavat ja huokaavat sen kuorman alla
toivoen vapautusta, sanoen: ’Tulkaa luokseni
kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä annan
teille levon, ja te löydätte rauhan sieluillenne.’
Kolmanneksi, vaikka emme kuulisikaan
Kristusta, joka kutsuu meitä, emmekä uskoisi
Jumalaan, joka vannoo tahtovansa meidän
parastamme, niin kuitenkin meitä velvoittaa
Jumalan käsky astua esiin. Hänen käskynsä on,
että kaikkien ihmisten tulee tulla hänen eteensä
ja antaa kastaa itsensä, muutoin heitä uhkaa
ikuinen kadotustuomio.
Oppilas. Mitä silloin tehdään, kun ihminen
tulee Jumalan eteen kastettavaksi?
Opettaja. Ihminen ei heikkouttaan voi kuulla
Jumalan ääntä ja jäädä eloon, minkä Israelin
kansa tajusi sanoessaan Moosekselle (2. Moos.
20): ’Puhu sinä meille, me kuuntelemme,

I
Hes. 33.

II

III
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 41v, s. 1:82]

1

till, och lätt icke gudh tala medh oss, att wij icke

2

skåle döö, tÿ så haffuer gudh ordinerat, och so

3

lagar han sigh effther wår swagheet, och hans

4

tienare, Prästerne som han wtsendt haffuer

5

tala på hans wägna till then menniskia som

6

döpas skall, widh thetta sättet, Affsättz tu

7

dieffuulen? Gudffader och gudmodher swara på

8

barnzsens wegna, Ja. Och alla hans gerningar

9

Ja! Och allt hans wäsende. Ja. Ther effther

10

spör præsten them om trona och seger, Troor

11

thu på gudh fadher himmelens och Jordennes

12

skapare? Ja. Troor thu på Jesum Christum

13

Gudz enda son föddan och pijntan? Ja. Troor

14

tu på then Helga Anda, ena Helga almenne-

15

liga kÿrkio, the Helge Manna samfundh,

16

sÿndernas förlåtilse, kötzens wpståndilse och

17

Euigt lijff? Ja. Will tu warda döpt, och Chris-

18

ti tienare på gudz wegna Ja. Tå seger gudh

19

genom sin tienare, Sedhan annammar gudh

20

barnet, och hans tienare talar thesse ord på

21

hans wegna. Jagh döper tigh i nampn Fa-

22

ders och Sons och then Helge Andes, thet är,

23

Jagh gudz tienare på mins Herres wegna döper

24

tigh i watn, eller lether watnet på thit huff-

25

uudh, och ther medh betÿdher och witnar, att

26

then leffuande gudz son som är wårs Herre

27

Jesu Christi fadher, sampt medh sonenom och

28

then Helge andhe annammar tigh till nådh

29

och reenskap för Christi förskÿllan, genom
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 41v, s. 1:82]
mutta Jumala älköön puhuko meidän kanssamme,
ettemme kuolisi.’ Sen vuoksi Jumala on säätänyt
asiasta ja mukautuen heikkouteemme lähettänyt
pappeja, palvelijoitaan, puhumaan nimissään
kastettaville ihmisille seuraavasti: ’Luovutko
paholaisesta?’ Kummivanhemmat vastaavat lapsen
puolesta: ’Luovun!’ − ’Ja kaikista hänen teoistaan?’
− ’Luovun.’ − ’Ja koko hänen olemuksestaan?’ −
’Luovun.’ Sen jälkeen pappi tiedustelee heidän
uskoaan ja kysyy: ’Uskotko Jumalaan, Isään,
taivaan ja maan luojaan?’ − ’Uskon.’ − ’Uskotko
Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan,
joka syntyi ja kärsi?’ − ’Uskon.’ − ’Uskotko Pyhään
Henkeen, pyhän yleisen kirkon, pyhäin yhteyden,
syntien anteeksi antamisen, lihan ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän?’ − ’Uskon.’ − ’Tahdotko
tulla kastetuksi ja Kristuksen palvelijaksi Jumalan
puolesta?’ − ’Tahdon.’
Silloin Jumala sanoo palvelijansa välityksellä, että
Jumala ottaa lapsen vastaan, ja palvelija sanoo
seuraavat sanat Jumalan nimissä: ’Minä kastan
sinut nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.’
Se tarkoittaa: minä, Jumalan palvelija kastan
sinut Herrani puolesta vedessä tai valelen vettä
päähäsi, ja tällä toimella osoitan ja todistan, että
elävä Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen
Isä yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa
vastaanottaa sinut armoon ja puhtauteen
Kristuksen tähden,
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 42r, s. 1:83]

1

then nÿia födelsens badh, genom huilket medh

2

Christi blodh tina sÿnder warda afftuagne

3

aff then Helge ande, Huilke tienar tig i Christi

4

rättfärdigheet till itt Ewigt lijff, på thet

5

tro schall i alla tina liffzdagar, allenast then-

6

na samma gudh haffua för tin fadher och

7

Herra, honom allena tiena, åkalla, prijsa och

8

ähra, medh thenna sins tienares taal som gudh

9

sielff befalt haffuer, och widh thenne sÿnner-

10

ligh Ceremonie Dopet som gudh sielff stichtat

11

haffuer till thenna förliskningh36 och wårteckn,

12

annammar gudh fadher barnet thet hans Handh

13

giort haffuer, och nw troor och bliffuer döptt

14

till nådhe och wenskap, och wplöser sÿndennes

15

dödzens och Heluetis bandh, medh huilkit thet

16

är omfattat och bundhet, tagher dieffuulen

17

bårtt irfå thetta barnet, wptagher thet aff

18

sÿndennes förgengilse, och kallar thet sitt

19

barn, och giffuer tÿ arffuedel till alla himmel-

20

ska och Jordeska håffuor, att thet skall wara

21

för hans sons belete licht, på thet Hans andhe37

22

och käriste son Jesus Christus skall warda

23

först född ibland monge brödher, och seger[:]

24

allt thetta skenker iagh tigh aff blåtto nådh

25

och barmhertigheet för mijn eenda son schull,

26

then samptt medh migh tigh kär haffuer wå-

27

gat sitt lijff för sijna brödher, och sedhan

28

befaller sina englar haffua granna acht wppo

29

thetta barnet, att tÿ inthet ondt wedherfars.

30

Gudz

36 pro förlijkning
37 pro ändhe
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 42r, s. 1:83]
uudestisyntymisen kylvyn kautta, jossa Pyhä
Henki on pessyt sinun syntisi pois Kristuksen
verellä, minkä ansiosta saat Kristuksessa
ikuisen elämän. Sinun tulee säilyttää tämä usko
kaikkina elinpäivinäsi, vain tätä Jumalaa sinun
tulee pitää Isänäsi ja Herranasi, vain häntä
palvella, rukoilla, ylistää ja kunnioittaa.’
Tämän palvelijansa puheen ja tämän erityisen
seremonian, kasteen, myötä, jotka Jumala itse
on säätänyt sovitukseksi ja sovituksen merkiksi,
Isä Jumala ottaa vastaan lapsen, jonka hänen
kätensä on tehnyt ja joka nyt uskoo ja tulee
kastetuksi armoon ja ystävyyteen. Kasteessa
Jumala katkoo synnin, kuoleman ja helvetin
kahleet, jotka olivat lasta sitoneet, karkottaa
paholaisen lapsen luota, nostaa lapsen synnin
turmeluksesta ja kutsuu sitä omaksi lapsekseen.
Hän antaa lapselle perintöosan kaikista
taivaallisista ja maallisista antimista, niin että
lapsi tulee kuvastamaan kirkkaasti hänen ainoaa
ja rakkainta Poikaansa Jeesusta Kristusta, joka
syntyi esikoisena monien veljiensä joukosta, ja
sanoo: ’Kaiken tämän minä lahjoitan sinulle
yksin armosta ja laupeudesta ainoan poikani
tähden, joka yhdessä kanssani rakastaa sinua ja
on antanut henkensä veljiensä edestä.’ Jumala
käskee myös enkeleitään pitämään tarkoin
huolen siitä, ettei tälle lapselle tapahdu mitään
pahaa.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 42v, s. 1:84]

1

Gudz son Jesus Christus låter twå barnet

2

i döpelsens blodh ther medh han betÿdher

3

aff the sÿnder äre genom sitt dÿrbare blodh

4

afftuagne, och sedhan skenker barnet allt thet

5

godha, som han genom sins förnedringh bit-

6

ra pino och dödh aff gudhi sinom fadher för-

7

tient, och aff sina frändher, medh wälligha

8

macht tagitt haffuer och kleder barnet i sin

9

rättfärdigheet och giffua tÿ fullamacht

10

bliffua gudz barn, sin brodher och medharffuinge,

11

och gör thet delachtigt aff sin Euiga äro

12

och härligheet, och skenker tÿ segher öffuer

13

alla sina fiender och säger[:] Sij Jagh ähr när

14

idher alla daghar in till werldennes nda, och

15

om tu åstundhar mit samtaal så giff tigh till

16

Præsterna, Tÿ iagh haffuer mijn ordh i theras

17

mun, och min fadhers anda är i them, huilken ge-

18

nom them skall ledha tigh i sanningh. Then

19

Helge ande som wthgår aff Fadrenom och Sonenom

20

och annammar till sigh barnet, som thet andeliga,

21

lekamliga och sielennes arff aff Fadrenom ge-

22

nom sonen så haffuer, och än nw är sosom en wth-

23

klecht kÿcklingh, thet är klent och swagt, huilkit

24

än nw dambar aff sÿndenne, och förmå platt

25

inthet göra till then tienst som ther haffuer

26

wthloffuat. Öffuer thetta barnet giffuer Gudh

27

then Helge ande sigh, och sosom hönan medh sin

28

lijffactigha wärma fostrar sina wngar, så widher-

29

quecker then helge ande medh gudz kärleks

30

wärma barnet och wpfrijsker thet, och gör thet

31
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 42v, s. 1:84]
Jumalan Poika Jeesus Kristus antaa pestä lapsen
kasteen veressä, millä hän tarkoittaa, että synnit
on pesty pois hänen kalliilla verellään samoin
kuin hän on ottanut sukunsa synnit valtavalla
mahdillaan. Hän lahjoittaa lapselle kaiken
sen hyvän, minkä hän on ansainnut Jumalalta,
Isältään, alentamalla itsensä ja kärsimällä
katkerat tuskat ja kuoleman. Hän pukee lapsen
vanhurskauteensa ja antaa sille valtuuden
tulla Jumalan lapseksi, omaksi veljekseen ja
kanssaperillisekseen. Hän tekee lapsen osalliseksi
ikuisesta kunniastaan ja kirkkaudestaan, ja antaa
sille voiton kaikista sen vihollisista. Hän sanoo:
’Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti [Matt. 28:20b]. Ja jos
janoat keskustelua kanssani, niin käänny pappien
puoleen, sillä minun sanani on heidän suussaan
ja heissä on minun Isäni henki, joka heidän
välityksellään johtaa sinut totuuteen.’
Lapsi saa Isältä Pojan välityksellä Pyhän
Hengen, joka lähtee Isästä ja Pojasta, hengen,
ruumiin ja sielun perintönä. Kuitenkin
lapsi on vielä heikko kuin juuri kuoriutunut
kananpoikanen: synti voi käydä sen kimppuun,
eikä se voi mitenkään palvella Jumalaa niin kuin
kasteessa on luvattu. Tämän lapsen ylle asettuu
Jumala, Pyhä Henki, ja niin kuin kana elävällä
lämmöllään kasvattaa poikasiaan, niin virkistää
Pyhä Henki Jumalan rakkauden lämmöllä lasta,
vahvistaa sitä ja tekee sen
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 43r, s. 1:85]

1

friskt och liffachtiligitt till the gerningar som

2

thet sigh förplichtat haffuer, wpuecker i barnet

3

och stadfäster trona och giffuer en wiss förtröst-

4

ningh wppå allt thet som gudfadher38 och hans son

5

barnet tillsagdt haffuer, wptänder i barnsens hierta

6

en brinnande kärleek till gudh och sijn nästa, och

7

itt oändeligitt haat till sÿndhen. Jtem han

8

omuendher barnsens willia ifrå sÿndh och dieff-

9

uulsens onda willia, Till thet som gudh will

10

och befallt haffuer, Han kommer wår sinnes

11

lagda rådh wppå rätta skicket igen och iemmer-

12

ligha wnderkuffuar kötzens slemme wpsått och

13

begärilse, och lärer barnet manneligha strijdha

14

emott sÿndennes onda art, emott dieffuulsens

15

glödande skott och listige anda, emott verlden-

16

nes onda fördålda snaro, och om giordar medh

17

sanninghen, in kledher edher medh rättfärdighe-

18

tennes kräffuets, Och skoor thes fötter medh

19

fridzens Euangelium och seger. Tagh nw tron-

20

nes sköld, med huilkom tw skallt wthslec-

21

kia dieffuulsens glödande skått. Tagh på

22

tigh rättfärdigheetennes skiöld, medh huilke

23

tw skallt wthsleckia dieffuulsens skått, Tagh

24

wppo tigh salighetennes Hielm, medh thenne wapnen

25

och wärior schall tw slå tigh igenom thins

26

Fadhers Här, Men Jagh will ledha tigh och om

27

tu faller so will iach wprätta tigh ighen att tw

28

icke förgåtz, in till thess tw fördh bliffuer in j

29

gudh

38 pro gudh fadher
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 43r, s. 1:85]
reippaaksi ja vireäksi niihin toimiin, joihin se
on tullut velvolliseksi. Pyhä Henki herättää
ja vahvistaa lapsessa uskon ja antaa hänelle
luottamuksen kaikkeen siihen, mitä Isä Jumala
ja hänen Poikansa ovat hänelle luvanneet. Hän
sytyttää lapsen sydämessä palavan rakkauden
Jumalaan ja lähimmäiseen sekä loputtoman
vihan syntiä kohtaan. Hän myös kääntää
lapsen tahdon pois synnistä ja paholaisen
pahasta tahdosta siihen, mitä Jumala tahtoo ja
mitä hän on säätänyt. Pyhä Henki palauttaa
mielemme taipumukset oikealle tolalle ja
kukistaa perinpohjin lihan alhaiset aikeet
ja himot. Hän opettaa lasta taistelemaan
miehekkäästi synnin pahoja taipumuksia,
paholaisen hehkuvia nuolia ja juonia sekä
maailman pahoja salattuja pauloja vastaan.
Hän vyöttää ihmisen totuudella, pukee hänet
vanhurskauden haarniskaan ja kengittää hänen
jalkansa rauhan evankeliumilla ja voitolla. ’Ota
uskon kilpi, jolla voit sammuttaa paholaisen
hehkuvat nuolet. Ota vanhurskauden kilpi,
jolla voit sammuttaa paholaisen nuolet. Ota
autuuden kypärä. [Ef. 6:11−.] Näillä aseilla
menestyt Isäsi sotajoukoissa. Mutta minä
johdatan sinua, ja jos sinä lankeat, minä
puhdistan sinut jälleen, niin että et joudu
kadotukseen, vaan pääset lopulta
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 43v, s. 1:86]

1

gudh tins faders Euiga rijke och fåår alla ti-

2

na fiender till en footapall.

3

Discipulus.
Jagh hörde att alla menniskior komma J
ett ÿnkeligit skick fram för gudhi i dopet,
Huad skall the haffua sedhan när the
döpte äre. Præceptor. Ja itt ganska
herligit [skick], Tÿ alle sÿndennes orenligheet är i
Christi blodh afftwagen, och alle the som döpte äro och troo, the bliffua i kledt Christum
Jesum, och äre kött aff Hans köte, och ben
aff hans bene, och kallas aff sinom frelsare Christo, thet är, kånglige Menniskior
eller som Petrus segher Konlige Präster,
tÿ Christus haffuer kledt på them sin
Konglige ähro och Härligheett, som han wann,
thå han nidherladhe alla wåra fiendher,
och haffuer fått them ighen Herredöme öffuer
Creaturen till huilke the skapade wåro ther
the och miste genom Adams fall, Huilke
Creatur och kennes widh sin Herre, och huart
och itt aff them suckas och ängzlas sampt
medh sin Herre menniskiona, Tÿ the äre
wanskelighetennes och förgengelighetennes
trälldom wnderkastade emott sin willia wenter effter att wij som gudz barn äro skåle
wppenbaras, på thet the och frij wardha
till gudz barns herliga frijheet.
II.

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 43v, s. 1:86]
Jumalan, sinun Isäsi ikuiseen valtakuntaan ja saat
kaikki vihollisesi jalkajakkaraksesi.’
I

Oppilas.
Kuulin, että kaikki ihmiset ovat viheliäisessä
tilassa, kun he tulevat Jumalan eteen kasteelle.
Miten heidän laitansa on sen jälkeen, kun heidät
on kastettu?
Opettaja. Heidän tilansa on kerrassaan
kunniakas. Kaikki synnin epäpuhtaus on pesty
pois, ja kaikki ne, jotka on kastettu ja jotka
uskovat, puetaan Kristukseen Jeesukseen. He
ovat lihaa hänen lihastaan, luuta hänen luustaan,
ja heidän vapahtajansa Kristus kutsuu heitä
kuninkaallisiksi ihmisiksi, tai niin kuin Pietari
sanoo, kuninkaalliseksi papistoksi. Kristus
on pukenut nämä ihmiset kuninkaalliseen
kunniaansa ja kirkkauteensa, jonka hän voitti
kukistamalla kaikki vihollisemme, ja palauttanut
heille luomakunnan herruuden. Siihen heidät
alunperin luotiin, mutta he menettivät sen
Adamin lankeemuksen kautta. Tämän tietää myös
luomakunta Herransa ohella ja jokainen luotu
huokaa ja on hädissään hänen kanssaan ihmisten
vuoksi, sillä ne on alistettu katoavaisuuden
orjuuteen vastoin tahtoaan ja odottavat, että
meidät, jotka olemme Jumalan lapsia, riisuttaisiin
[synnistä], jotta nekin pääsisivät Jumalan lasten
kunniakkaaseen vapauteen.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 44r, s. 1:87]

1

Thernäst sosom Christus är födder en sann

2

menniskia aff Jungfrw Maria är leffuandez

3

gudz son afflat aff then Helge Ande, Om huil-

4

ke tå han [lät] sigh döpa i Jordanen, sadhe gudh

5

fadher aff Himmelen, thenne är min käre son

6

i huilkom iagh haffuer itt gått behagh, Szå

7

äre och wij födde aff Quinnor leffuandes gudz

8

barn, på nÿtt födde aff watn och then Helge

9

andhe Christi brödher och sÿstror och medh

10

arffuingar till gudz rijke, wthi huilko gudfadher39

11

haffuer ett behagh, Haffuer Christus fulkom-

12

ligh kledt på the döpte sin fulkomlige rätt-

13

wijse herligheet och fulkomlighe leffnat, och

14

skÿler och trädher thermedh sÿnden som bor

15

wthi them, att the nu finnes i Christi skapilse,

16

medh alla gerningar som gudz budordh kräffia.

17

Widhare sosom menniskian för än han döpes

18

är hon sÿndennes kärill, fördömd och för-

19

bannath in till tåp och in till tåå. Så är hon

20

effther dopet, Gudz thens Helge andes lius

21

eller tempell, ther then Helge ande boor wthi

22

och haffuer genom dopett, helgat bodhe leka-

23

men och Siell, så att huar och een lem haffuer

24

i klädt en andeligh wälsignelse alt in till

25

hiessan nedher till fotebladh, wälsignat äro

26

the när the wthgå, wälsignat äro the när the

27

in gåå. Ja så öffuerflödher hoss them wälsignelsen,

28

39 pro gudh fadher
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Wij äre
gudz barn

III.

Deut.
28.

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 44r, s. 1:87]
Toiseksi, kuten Kristus on syntynyt todesta
ihmisestä, Neitsyt Mariasta, ja on elävän Jumalan
Poika, joka on siinnyt Pyhästä Hengestä −
hänestähän Isä Jumala sanoi taivaasta, kun hän
antoi kastaa itsensä Jordanissa: ’Tämä on minun
rakas poikani, johon minä olen mieltynyt’ [Matt.
3:16−17] − samoin mekin olemme naisista
syntyneinä elävän Jumalan lapsia. Olemme

Me olemme
Jumalan lapsia

syntyneet uudesti vedestä ja Pyhästä Hengestä
Kristuksen veljiksi ja sisariksi ja Jumalan
valtakunnan kanssaperillisiksi, joihin Isä Jumala
on mieltynyt. Kristus on pukenut kastetut
kokonaan täydelliseen oikeudenmukaiseen
kunniaansa ja täydelliseen elämäänsä ja peittää
näin heissä asuvan synnin. Siten he ovat
Kristuksen luomuksia kaikkine tekoineen, joita
Jumalan käskyt vaativat.
Edelleen, ennen kuin ihminen kastetaan hän on

III

synnin astia, tuomittu ja kirottu päästä varpaisiin
asti. Mutta kasteen jälkeen hän on Jumalan,
Pyhän Hengen, valo tai temppeli, jossa Pyhä
Henki asuu ja jonka ruumiin ja sielun Pyhä
Henki on pyhittänyt. Jokainen ruumiin jäsen
on puettu hengelliseen siunaukseen kiireestä
kantapäähän: he ovat siunattuja, kun he lähtevät

5. Moos. 28.

ulos, ja siunattuja, kun palaavat kotiin. Heidän
siunauksensa on niin ylitsevuotavainen,
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 44v, s. 1:88]

1

nelsen, att allt thet the hantera eller bruke

2

är wällsignat för theras skull, wälsignat är

3

theras liffzfrucht, wälsignat är theras landz-

4

frucht, fruchten aff theras fää, och fruchten

5

aff theras fåår, wälsignat ähr theras kårgh

6

och öffuerleffuor. Öffuer thenne menniskian

7

frågadhe sigh gudz englar, och wälluillige omgå

8

medh them, tÿ the ähro gudz hussfålk. Ja allt

9

fålk på Jordenne skall see att thesse effther

10

Herrans nampn nempde äre, och skall fruchta

11

sigh, tÿ gudh haffuer budhit wälsignelsen att

12

han är medh them i allt thet the sigh företagha.

13

Thesse äro och kledde i then segher som Chri-

14

stus wann öffuer dödhen, och haffuer redha in-

15

tagitt medh hiertat siell och samwett, allenast

16

öffuer kråppen haffuer dödhen macht, leggia

17

the honom J Jorden, dogh effther han är Christi

18

lemmar, wardher lijka medh sitt hoffuudh Chri-

19

sto wptagin aff Jordenne till Euigh herlighet.

20

Discipulus. Om the som döpte äro falla i stora sÿndher, och ther igenom förlåra
eller mista thett godha som the j döpelsen wndfått haffua, Måste the och låtha döpa sigh på
nÿtt igen, eller huru kunna the bekomma
gudz wenschap. Præceptor. När döpelsens teckn är en gongh wnfångit bliffuer
thet thå oss för itt Euigt merkies witnessbördh till gudz nådhe och ÿnnest. Jtem. Omskärilsen

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 44v, s. 1:88]
että kaikki, mitä he käsittelevät, on siunattua
heidän vuokseen. Siunattuja ovat heidän lapsensa,
heidän maansa sato, karjansa vasikat, lampaidensa
karitsat, siunattuja ovat heidän korinsa ja
varastonsa. Näistä ihmisistä Jumalan enkelit
pitävät huolta ja ovat mielellään tekemisissä
heidän kanssaan, sillä he ovat Jumalan talonväkeä.
Kaikki kansat maan päällä tulevat näkemään,
että heidät on nimetty Herran nimen mukaan, ja
olemaan peloissaan, sillä Jumala on ilmoittanut
sen siunauksen, että hän tulee olemaan heidän
kanssaan kaikessa, mihin he ryhtyvät.
Nämä ihmiset on myös puettu siihen
voittoon, jonka Kristus sai kuolemasta, ja he
kuuluvat hänelle jo sydämeltään, sielultaan ja
omaltatunnoltaan. Vain ruumiiseen on kuolemalla
valtaa. Vaikka ihminen lasketaan maan poveen,
niin kuitenkin koska hän on Kristuksen ruumiin
jäsen, hänet tullaan ottamaan maasta päänsä
Kristuksen tavoin ikuiseen kunniaan.

Oppilas. Jos kastetut lankeavat suuriin synteihin
ja siten menettävät sen hyvän, minkä he kasteessa
saivat, niin onko heidän annettava kastaa itsensä
uudelleen, vai kuinka he voivat saavuttaa Jumalan
ystävyyden?
Opettaja. Kun kasteen merkki on kerran saatu,
se pysyy meissä ikuisena todisteena Jumalan
armosta ja mielisuosiosta. Samoin
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 45r, s. 1:89]

1

skärilsen när han engongh skedt wardt bleff

2

han tå sedhan itt Euigtt witnäsbördh till

3

gudz förbudh, skriffuit på the skornas le-

4

kamen: Huarföre tå wij som döpte äro, haff-

5

uer sÿnden och wårt samwett fördömer oss,

6

skåle wij icke låta döpa oss på nÿtt ighen, för-

7

tÿ om wij än i hundrade åår döptes i watn,

8

är dogh icke döpelsen meer än ett, men thess

9

merkilse bliffuer euigt, then som bettrar sigh

10

och troor, wthan heller seija, Sij iagh ähr

11

nw döpt, och är jagh döptt, så ähr migh thetta

12

wisserliga låffuat aff gudhi, att Jagh schall war-

13

da saligh och få ett Euigt lijff bådhe till siell

14

och kråp. Ther till bär iagh itt wist och fast

15

merke till Gudh altijdh. Thÿ the som migh bät-

16

ra och troo, nempliga dopet, tÿ szå haffuer Jagh

17

annammat kråppen som icke kan begripa årdhet,

18

är döpt i watn, Huilket merke så hårt in-

19

trÿcht är i lekamen, att thet kan alldrigh wth-

20

plånas, om Jagh bliffuer fast i tronnen, Sie-

21

len som icke kan watnet annamma haffuer fat-

22

tat ordhet, Huilket sampt medh sijn krafft och

23

werck bliffuer stadigt och fast, sosom nw thenne

24

tw, ordhet och watnet, är ett dop, so ähr och sant

25

och wist att bodhe krop och siell som thenna wår-

26

tekn bära bliffua tilhopa och fåå itt Euigtt

27

lijff. Och wtöffuer allt thetta, att Jagh schall

28

wiss wara wppå allt thet som migh i dopet
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 45r, s. 1:89]
oli ympärileikkauksen laita. Kun se kerran oli
tapahtunut, se pysyi leikattujen ruumiissa ikuisena
todisteena Jumalan liitosta. Näin ollen, jos me, jotka
on kastettu, teemme syntiä ja meidän omatuntomme
tuomitsee meidät, meidän ei tule antaa kastaa
itseämme uudelleen. Vaikka meidät kastettaisiin
vedessä sata kertaa, kaste on vain yksi, mutta sen
merkitys on ikuinen sille, joka tekee parannuksen ja
uskoo.
Meidän on mieluummin sanottava: ’Katso, minut
on kastettu, ja koska minut on kastettu, Jumala on
luvannut minulle varmasti, että tulen autuaaksi ja
saan ikuisen elämän sekä ruumiilleni että sielulleni.
Lisäksi kannan aina tiettyä pysyvää merkkiä
Jumalalle, sitä, joka saa minut tekemään parannuksen
ja uskomaan eli kastetta. Olen vastaanottanut sen
ruumiiseeni, joka ei voi käsittää sanaa, siten että
ruumiini on kastettu veteen. Tuo merkki on painettu
niin lujasti ruumiiseeni, että sitä ei koskaan voi
poistaa, jos pysyn lujasti uskossa. Sielu, joka ei voi
vastaanottaa vettä, on käsittänyt sanan ja siitä tulee
voimaltaan ja toiminnaltaan vakaa ja luja. Niin
kuin nämä kaksi, sana ja vesi, ovat yksi kaste, niin
on myös totta ja varmaa, että myös ruumis ja sielu,
jotka kantavat tätä merkkiä, pysyvät yhdessä ja saavat
ikuisen elämän.
Kaiken tämän lisäksi, että olisin varma kaikesta siitä,
mitä minulle kasteessa
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 45v, s. 1:90]

1

tilsagdt är, haffuer Christus min Herre leefft

2

effther sigh en wiss pantt till sitt lijff the

3

som i dopet wtgaffs n.[empliga] sin lekamen och blodh,

4

hoos thenne sÿnligha Element Brödh och

5

wijn, Thenna pant will Jagh effther Christi

6

befalningh annamma och ther medh min tro

7

stadfesta.

8

 Om Christi lekamen och Blood.

9

Widh huadh sätt haffuer Christus wår Her-

10

re stichtat sin Natwardh, och huru haffuer

11

han befallt wthskiffta och bruka sin leka-

12

men och Blodh. Præceptor. Så skriff-

13

ue the Helge Euangelister Math. 26. Marc.

14

14. Luc. 21. och Christi Apostell S. Paulus

15

1. Corinth. 11. Wår HERRE Jesus Christus

16

j then natten thå han förrodder wardt, togh

17

brödhet, tackade, och brött thet, och gaff

18

sina läriungar och sadhe, tagher och äter, thet-

19

ta är mijn lekamen etc. Mera om Christi

20

lekamen tala iche Math. och Marcus wthan Lu-

21

cas legger thenne ordhen till, Herrans mun

22

som för idher giffuin wardher. Samalundha

23

och Christi Apostel S. Paul. säger sigh så wara

24

wnfått natwardhen aff Herranom. Thetta är

25

min lekamen som för idher brÿttes, och se-

26

dan beslutha thet bådhe, seiandes aff Christi

27

mun, Thetta görer till min ominnelse. Samma

28

lunda togh han och kalken effther natuarden

29

tackadhe och gaff them och sadhe sosom Math.

30

26. Dricker här aff alle. Her legger Marcus

31

thenna ordhen, Dricker ther aff alle[.] Sedhan
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 45v, s. 1:90]
on luvattu, on Kristus, Herrani, jättänyt
jälkeensä tietyn pantin, joka merkitsee pääsyä
hänen elämäänsä niille, jotka hänelle on annettu
kasteessa, nimittäin ruumiinsa ja verensä leivän ja
viinin näkyvissä aineissa. Tämän pantin tahdon
Kristuksen käskyn mukaisesti vastaanottaa ja sillä
lujittaa uskoani.’

Kristuksen ruumiista ja verestä.
[Oppilas.] Millä tavoin Kristus, meidän
Herramme, on säätänyt ehtoollisestaan ja kuinka
hän on käskenyt jakaa ja käyttää ruumistaan ja
vertaan?

Opettaja. Pyhät evankelistat Matteus (luvussa
26), Markus (luvussa 14), Luukas [luvussa 22]
ja Kristuksen apostoli pyhä Paavali (1. Kor. 11)
kirjoittavat seuraavasti. ’Herramme Jeesus Kristus
sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,
kiitti, mursi sen ja antoi opetuslapsilleen sanoen:
’Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini’ etc.’
Matteus ja Markus eivät puhu enempää Kristuksen
ruumiista, mutta Luukas lisää Herran suuhun
nämä sanat: ’– – joka annetaan teidän puolestanne.’
Samalla tavoin kertoo Kristuksen apostoli pyhä
Paavali saaneensa Herralta tiedon ehtoollisesta:
’Tämä on minun ruumiini, joka murretaan teidän
puolestanne.’ Molemmat päättävät kuvauksensa
Kristuksen sanoihin: ’Tehkää tämä minun
muistokseni.’ Samoin hän otti aterian jälkeen
maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi Matteuksen
(luvun 26) mukaan: ’Juokaa tästä kaikki.’ Tähän
Markus asettaa sanat: ’Juokaa siitä kaikki.’ Sitten
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 46r, s. 1:91]

1

seije the alle tilhopa, Thenna kalken är

2

thet nÿa Testamentet i minom blodh, som

3

för idher gutin wardher. Till thet ÿtersta be-

4

slutar S. Paulus medh thenna ordhen. Thet-

5

ta görer så åffta i dricken till min ominnelse.

6

Discipulus. Huadh bör migh sÿnnerligh wetha om then Herrens Natwardh?
Præceptor. Fÿra stÿcker måste tw
ändeligha besinna om thw ellies will
rätt bruka thenna natwarden. I. Huadh
som Sacramentet är och wthi huadh thess
krafft och werkande står. II. Huadh thess
rätte bruk och nÿtto ähr eller huadh gagn
thet haffuer medh sigh. III. Huru the
skola wara til sinnes som Sacramenten
bruka willia. IIII. Huadh thet är som oss
skall beueka till Sacramentzens idkeliga
bruk. Wij haffue thet icke aff skääll
eller förnufft aff några menniskiors
dicht, eij heller aff nogors Engels taal,
wthan aff Gudz ordh weete wij och troo och
bekenne att Jesus Christus gudz sonn
som är aff then Helga Anda afflat, född
aff Jungfrw Maria, är wår wijsdom, saligheet, herligheet och förlossningh.
Huarföre om wij wille salighe bliffua är
aff nödenne att wij icke allenast höre ordhet om Christi wällgärningh, wthan wij
mostom wnfåå Christum sielffuan genom ordhet och Sacramentet medh trona
på thet wij skålom wara been aff hans benom
och

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 46r, s. 1:91]
he kaikki sanoivat yhdessä: ’Tämä malja on
uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan
teidän puolestanne.’ Viimein pyhä Paavali
lopettaa näihin sanoihin: ’Niin usein kuin
siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.’

Oppilas. Mitä minun tulisi erityisesti tietää
Herran ehtoollisesta?
Opettaja. Sinun on otettava huomioon
neljä kohtaa, jos haluat viettää oikein
ehtoollista. 1) Mitä sakramentti on ja missä
sen voima ja vaikutus ovat. 2) Mitä sen oikea
nauttiminen ja sen antama hyöty ovat, eli
mitä etua siitä saa. 3) Millainen mielentila
on oltava, jos haluaa viettää ehtoollisen
sakramenttia. 4) Mikä saa meidät ahkerasti
nauttimaan tätä sakramenttia.
Me emme ole saaneet tietää järkeilyn tai
ymmärryksen avulla, ihmisten sanoista
tai enkelten puheista, vaan tiedämme,
uskomme ja tunnustamme Jumalan
sanan perusteella, että Jeesus Kristus
Jumalan Poika, joka on siinnyt Pyhästä
Hengestä ja syntynyt Neitsyt Mariasta,
on meidän viisautemme, autuutemme,
kunniamme ja vapahduksemme. Jos siis
haluamme tulla autuaiksi, on välttämätöntä,
että emme ainoastaan kuuntele sanaa
Kristuksen hyvistä teoista, vaan meidän
on vastaanotettava itse Kristus sanan ja
sakramentin välityksellä uskossa, niin että
olisimme luuta hänen luustaan
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 46v, s. 1:92]

1

och kött aff hans köte, och att wår frel-

2

sare må wara i oss och wij J honom. Then-

3

na Christi gudz sons delactigheet skeer

4

först genom ordhet och döpelsen hoss wnge,

5

och gamble förnÿas och stadfästes medh

6

them som sÿndat haffua, och bätra sigh J

7

Christi Natwardh genom ordhet och thenna

8

sÿnnerligha Elementen Brödh och wijn.

9

Discipulus. Huadh är Christi Natwardh?
Præceptor. Thet är wårs Herres Jesu
Christi sanna lekamen och blodh, Brödh och
wijn genom Christi ordh oss Christnom till
atth äta och dricka, aff Christo sielff stichtat
och insatt, på thet wij skåle medh thenne herlige pant, wår troo och nÿa födelse stadfesta
och besigla. Och sosom tigh lärdt är om döpilsens watn, huru högtt tw thet rekna skall,
så moste tw och här weta, att thetta brödh och
wijn äre medh Christi gudz sons ordz strenge
mandatt och Euangelij liuffliga lÿffte bekledde och beuepnadhe, Ja som Christus sielff seger.
Thetta är hans lekamen huilken afflatt är
aff then Helge ande, föd aff Jungfru Maria
pijnt och dödat på korzens galga: Huilken
lekamen foor först nidher wthi thet nidersta
Jordennes rum och sedhan j Apostlanars ååsÿn wpfår öffuer alla Himlar, på thet han
skulle alltingh wpfÿlla bådhe the som offuan,
nedhan, wthan eller jnnan werdennes
kretz

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 46v, s. 1:92]
ja lihaa hänen lihastaan ja että vapahtajamme olisi
meissä ja me hänessä. Tämä osallisuus Kristuksesta,
Jumalan Pojasta, tapahtuu ensin sanan välityksellä ja
kasteen välityksellä nuorten tapauksessa, ja vanhat
uudistetaan ja vahvistetaan, samoin kuin syntiin
langenneet parannuksen tehneet, ehtoollisella
sanan ja näiden erityisten ainesten, leivän ja viinin,
välityksellä.

Oppilas. Mitä on Kristuksen ehtoollinen?
Opettaja. Se on Herramme Jeesuksen Kristuksen
tosi ruumis ja veri, leipä ja viini, jotka on Kristuksen
sanoilla annettu meille kristityille syötäväksi ja
juotavaksi. Se on Kristuksen itsensä asettama
sitä varten, että me tämän kunniakkaan pantin
avulla vahvistaisimme ja sinetöisimme uskomme
ja uudestisyntymisemme. Ja niin kuin sinulle on
opetettu, kuinka sinun tulee suuresti arvostaa
kasteen vettä, niin sinun tulee myös tässä tietää,
että tämä leipä ja viini on vaatetettu ja aseistettu
Kristuksen, Jumalan Pojan, sanan vahvalla voimalla
ja evankeliumin suloisilla lupauksilla.
Kuten Kristus itse sanoo: Tämä on hänen
ruumiinsa, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi
Neitsyt Mariasta, kärsi ja kuoli ristinpuulla.
Hänen ruumiinsa astui ensin alas maan kaikkein
alimpaan paikkaan ja sitten apostoleiden nähden
nousi kaikkien taivaiden yläpuolelle. Näin hän voi
täyttää kaiken, mikä on maailman piirin yläpuolella,
alapuolella, ulkopuolella tai sisäpuolella.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 47r, s. 1:93]

1

kredz är, huilken lekamen nu icke metter

2

lekamligit wthan andeligit, förenatt medh

3

Christi guddom i en persån, huilken är

4

gudz son, och haffuer all macht i himmelen.

5

Sammalunda Herrans Natwardhs wijn är och

6

heter Christi gudz sons blodh, som han suet-

7

tadhe i Örtegården och rundeliga wthgiött

8

på korsens galga, Tÿ Christi gudz sons

9

mun haffuer så talat, huilken effther han är

10

en san gudh lika mectigh medh fadrenom, bör

11

oss retteligh alla hans creatur falla honom till

12

foot, och medh stoor wÿrdan stor fruchtan och all

13

ödmiukt höra gilla och samtÿckia thet han ta-

14

lar eller seger. Om än monge skockar aff dieff-

15

lar, sampt medh alle Sacramentare heller medh

16

en mun medh all skam och blÿgd, ropadhe ther e-

17

mott. Ja om än ingen menniskia thet förstodhe

18

eller troo kundhe, tÿ sossom tijo gudz budhordh,

19

fadherwår, och wåra troos artickler beholla

20

rent sijn mÿndigheet sanningh och sijn krafftt

21

om wij än alldrigh holla budorden, icke heller

22

rätt bidhia eij heller fulkommeligha troo,

23

Szå bliffuer och thet werdigha Sacramentet

24

effther Christi ordh i sitt skick oförkrenkt,

25

om wij thetta allrigh förstå eller troo kunne.

26

Tÿ meenar thw att gudh sså högtt achtar eller

27

recknar thet wij troo eller förstå, att han ther-

28

före wille låta ogilla, rÿggia eller omskifftha

29

thet han en gongh stadfäst, skickat och insatt

30

haffuer, besÿnnerligh i Sacramentet, huilkit

31
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 47r, s. 1:93]
Nyt hänen ruumiinsa ei ravitse ruumiillisesti
vaan hengellisesti yhdistyneenä Kristuksen
jumaluuteen yhdessä persoonassa, yhdistyneenä
Jumalan Poikaan, jolla on kaikki valta taivaassa.
Samoin ehtoollisen viini on Kristuksen, Jumalan
pojan, veri, jota hän hikoili puutarhassa ja vuodatti
runsaasti ristinpuulla.
Kristuksen, Jumalan Pojan, suusta olemme
kuulleet, että hän on tosi Jumala, yhtä mahtava
kuin Isä. On oikein, että me kaikki luodut
lankeamme hänen jalkoihinsa ja että me suuresti
kunnioittaen, peläten ja nöyrinä kuuntelemme
ja hyväksymme kaiken, mitä hän sanoo, vaikka
monta paholaislaumaa huutaisi yhdestä suusta
kaikkien herjaajien kanssa pilkkaa ja häpäisyä sitä
vastaan. Vaikka yksikään ihminen ei ymmärtäisi
tai voisi uskoa esimerkiksi kymmentä käskyä,
Isä meidän -rukousta tai uskonkappaleitamme,
emmekä koskaan pitäisi käskyjä, rukoilisi oikein
tai uskoisi täysin, nuo asiat kuitenkin säilyttävät
täysin arvovaltansa, totuutensa ja voimansa.
Samoin arvokas sakramentti säilyy Kristuksen
sanojen mukaisesti turmeltumattomana, vaikka
emme koskaan pystyisi sitä ymmärtämään
emmekä siihen uskomaan. Vai voisitko ajatella,
että Jumala pitäisi uskoamme tai ymmärrystämme
niin suuressa arvossa, että hän niiden perusteella
hylkäisi, peruuttaisi tai kumoaisi sen, minkä hän
kerran on säätänyt ja vahvistanut?
Sakramentti on
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 47v, s. 1:94]

1

gudz egit werk äre insatte wthan wårt rådh

2

aff Gudz stora barmhertigheet then wij skå-

3

le medh all wördningh ödmiukt, reddogha och

4

fruchtan wndfå och bruka och wnderdånliga

5

letha ther till, som Christus gudz son thet

6

gör och seger. Tÿ wårt förstondh haffuer

7

inthet skaffe medh werk som gudh sielff

8

affskilt haffuer. Höre wij doch att j all

9

tings skapilse allt thet gudh sådhe, bleff

10
11
12

strax, sosom han sadhe, Ja samma ordh som
Anno 1
580.

thå taladhes haffua krafftiga nw i 5542.
åår hållit all creatur wthi samma skik som

13

tå gaffs, ehuru the aff osz brukadhe äre an-

14

tingen illa eller wäll, Ja endoch wij icke för-

15

stå huru the ringeste creatur skapat är,

16

så bliffuer och alle the ordh widh macht som

17

Christus gudz son taladhe, tå han Sacramentet

18

insatte i huadh rum, ther bliffuer wth skifftat

19

effther hans befalningh, är brödhet hans le-

20

kamen och wijnet hans blodh, tÿ hoss gudhi

21

är inthet ordh omögeligitt.

22

Discipulus. Huadh nÿtto haffuer thetta ätande och drickande medh sigh? Præceptor.
Thet giffuer oss thenna ordhen tilkenna
som Christus sielff segher till thetta ätandhe
och drickande, nempliga, Thetta är mijn
lekamen som för idher wttgiffuin wardher till
sÿndernes förlåtilse, som Christus wille
seija, kom till migh tu sÿndare som sÿndennes tungå drager, och för sÿndennes
schull

23
24
25
26
27
28
29
30

31
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 47v, s. 1:94]
Jumalan omaa työtä ja asetettu ilman meidän
neuvojamme Jumalan suuresta laupeudesta.
Meidän tulee kaikella kunnioituksella ja
pelolla nöyrästi vastaanottaa ja nauttia se sekä
alamaisesti hakeutua sen puoleen, sillä tavoin
kuin Kristus, Jumalan poika sen tekee ja sanoo.
Ei kuulu meidän ymmärryksellemme, mitä
Jumala itse on asettanut. Mehän olemme
kuulleet, että kaiken luomisessa kaikki se, mitä
Jumala sanoi, tuli heti olemaan, niin kuin hän
sanoi. Samat sanat, jotka silloin sanottiin, ovat
Vuonna
1580

nyt voimallisesti pitäneet 5 542 vuoden ajan
koko luomakunnan samassa tilassa kuin sille
silloin annettiin, olimme sitten käyttäneet
luotuja huonosti tai hyvin. Vaikka emme
ymmärrä, kuinka vähäisimmätkään luodut on
luotu, niin kaikki ne sanat pysyvät voimassa,
jotka Kristus, Jumalan Poika puhui, kun hän
asetti sakramentin. Missä se jaetaankin hänen
käskynsä mukaan, on leipä hänen ruumiinsa ja
viini hänen verensä, sillä Jumalalle mikään sana
ei ole mahdotonta.

Oppilas. Mitä hyötyä tästä syömisestä ja
juomisesta on?
Opettaja. Sen saamme tietää Kristuksen
omista sanoista: ’Tämä on minun ruumiini,
teidän puolestanne annettu syntien
anteeksiantamiseksi.’ Kristus halusi ikään kuin
sanoa: ’Tule luokseni sinä syntinen, joka kannat
synnin raskasta taakkaa ja synnin vuoksi
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 48r, s. 1:95]

1

schull twjker om förlijkningh som skedde e-

2

millan gudh och tigh i dopet, och söker ther

3

effther huru thu kan bliffua aff medh sÿndenne.

4

Sij thetta här brödhet är min lekamen, som

5

thin ögon see, och tin mun smakat haffuer, som

6

är wthgiffuin för tigh, och haffuer dragitt

7

thina sÿndher, och bleff öffuergiffuin aff mi-

8

nom fadher, som tina schuldh, blef förbannat,

9

pijnt, kårsfest och dödat för tijna sÿnder schull,

10

wppå tridhie daghen wpstånden etc. Jtem tagh

11

och drick aff thenna kalk, then wijn som thu

12

nw dricker är mijn blodh som wttgutin är

13

för tina sÿnder schull, som tu nu giort haffuer

14

medh thenne mijn blodh, bliffuer tina sÿndher

15

afftuagna i dopet, och nu på nÿtt afftuettas,

16

tÿ war icke mer twifflactigh wthan troo.

17

Thernäst segher Christus[:] så åffta ssom i thetta

18

gören såå görer till mijn åminnelsse, sosom

19

Christus wille seija. Jagh wenter migh i[n]ghen

20

stor bittalningh aff idher för mijn stora wäll-

21

gerningh, wtan snarare otacksamhet tÿ är

22

thetta mijn befalningh, att J nu endeliga haffuer

23

migh j åminnelsse och skålen förkunna idrom

24

barnom och efftherkommandom, att allt thet iach

25

för idhra schull giortt haffuer, så åffta i bruken

26

min Natwardh in till then dagh iagh kommer

27

till att döma leffuandes och dödha.

28

Discipulus. Huru skåle wij haffua
hans lidandhe och dödh i åminnelsse, skåle
wij

29
30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 48r, s. 1:95]
epäilet sovintoa, joka solmittiin kasteessa
Jumalan ja sinun kesken. Tule sinä, joka
tahdot päästä synnistä. Katso, tämä leipä on
ruumiini, jonka sinun silmäsi näkevät ja jonka
sinun suusi on maistanut. Se on annettu
sinun puolestasi ja ottanut pois syntisi.
Minun Isäni antoi sen sinun puolestasi,
se kirottiin, se kärsi, se ristiinnaulittiin ja
surmattiin sinun syntiesi tähden. Se nousi
kolmantena päivänä kuolleista etc. Samoin
ota ja juo tästä maljasta. Se viini, jota nyt juot
on minun vereni, joka on vuodatettu sinun
syntiesi tähden. Kun nyt olet näin tehnyt
verelleni, sinun syntisi pestään pois kasteessa
ja nyt uudelleen. Älä enää epäile, vaan usko!’
Lisäksi Kristus sanoo: ’Niin usein kuin te
tämän teette, tehkää se minun muistokseni.’
Hän ikään kuin haluaisi sanoa: ’En
odota mitään suurta korvausta suuresta
hyvästä työstäni vaan pikemminkin
kiittämättömyyttä. Minun käskynihän
on, että aina muistatte minut ja julistatte
lapsillenne ja jälkeläisillenne kaikkea sitä,
mitä olen vuoksenne tehnyt, niin usein kuin
vietätte minun ehtoollistani siihen päivään
saakka, jona tulen tuomitsemaan eläviä ja
kuolleita.’

Oppilas. Kuinka meidän tulisi muistaa
hänen kärsimistään ja kuolemaansa? Tulisiko
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 48v, s. 1:96]

1

wij önka och gråta öffuer honom att han så

2

önkeligha bleff pijnt och plågatt? Præcept[or].

3

Nei, wthan wij skåle göra som Christus be-

4

falte thå han taladhe till fålkett åch Quinnor-

5

na som folgde tå han schulle affliffuas, greto

6

the och ömkadhe sigh öffuer honom. Sadhe Han,

7

Jerusalems döttrar, gråter icke öffuer migh wthan

8

gråter öffuer idhra sielffua och idher barn. Tÿ

9

skåle wij sså haffua Herrans ominnelse så

10

åfftha wij äte Christi lekamen och dricke hans

11

blodh, eller see elementen Brödh och wijn.

12

Gudh förbarme sigh öffuer migh sÿndare

13

som haffuer så mÿkit ondt åstadh kommitt

14

att leffuandhes gudz son Jesus Christus som

15

war sinom fadher iemlijk i äronne och herligheten-

16

ne, moste aff sitt lönligha säte wthsendt

17

bliffua effther sin goda willia mott migh til hielp.

18

Ach gudh nådhe migh sij högste gudz son nidradhe

19

sigh för mijna skull och bleff mina sÿnders

20

träll, sij mijn frome Herre som aff hiertat

21

mildh och ödmiuk är, och inthet ondt förtientt

22

haffuer, bleff aff sinom kära fadher förkas-

23

tat och förbannath. Gudh nådhe migh i huil-

24

ken stor farlighet och wedermödho war han för

25

mina skull, tå mijna sÿnder så hårtt träng-

26

de hans hierta, så att suettadhe blodh ther öffuer

27

thå diefflanar stridde medh honom och genom

28

sin Jnstrument kinpustadhe honom, spotta-

29

dhe i Hans ansichte, thå Heluetit wthuidgadhe

30

sin siell, och wpgapadhe sina keffther

31
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 48v, s. 1:96]
meidän sääliä häntä ja itkeä hänen vuokseen, kun
häntä piinattiin ja kidutettiin niin surkuteltavasti?

Opettaja. Ei, vaan meidän tulee tehdä niin kuin
Kristus käski puhuessaan kansalle ja naisille, jotka
seurasivat häntä, kun häntä vietiin surmattavaksi,
ja jotka itkivät ja säälivät häntä. Hän sanoi:
[Luuk. 23:28.] ’Älkää minua itkekö, Jerusalemin tyttäret, itkekää
itseänne ja lapsianne.’ Siksi meidän tulee viettää
Herramme muistoa niin usein kuin me syömme
Kristuksen ruumiin ja juomme hänen verensä,
tai näemme leivän ja viinin ehtoollisaineet,
seuraavasti: ’Jumala, armahda minua syntistä,
jonka vuoksi elävän Jumalan Poika, Jeesus
Kristus, joka oli Isänsä kaltainen kunniassa
ja kirkkaudessa, joutui lähtemään salatulta
istuimeltaan hyvän tahtonsa mukaisesti minun
avukseni. Armahda minua, Jumala! Korkeimman
Jumalan Poika alensi itsensä minun tähteni ja tuli
syntieni orjaksi.
[Matt. 11:29.] Minun hurskaan Herrani, joka on sydämeltään
lempeä ja nöyrä eikä ole ansainnut mitään pahaa,
hänen rakas Isänsä hylkäsi ja kirosi. Jumala,
armahda minua siitä, kuinka suureen vaaraan ja
koettelemukseen hän joutui minun takiani, kun
minun syntini tunkeutuivat hänen sydämeensä
niin kovasti, että hän hikoili verta, kun paholaiset
taistelivat hänen kanssaan ja työkalujensa
välityksellä löivät häntä korville, sylkivät häntä
kasvoihin, kun helvetti levitti kitansa ja avasi
suunsa ammolleen
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 49r, s. 1:97]

1

öffuer honom, thå Judarna kårsfeste och dö-

2

dadhe honom. Gudh bättre migh arme muld-

3

säck, ouendigh och alför ringa till sådana sto-

4

ra wälgerningh. Ah gudh nådhe migh så oför-

5

stondigh och fåuisk iagh är, Sij thå iagh för

6

sÿndenne schull så illa wthkommen war, att

7

inthet Creatur antingen i himmelen eller på

8

Jordenne kunde hielpa migh, wthan Herran

9

allena, och fick migh mina fiendher tilfån-

10

ga, Men nw haffuer jagh min frelsare kär,

11

wthan är honom alltijdh emott, men sÿnden

12

som honom kom j wåndha för mina schull

13

tiener Jagh mest bådhe natt och dagh, honom

14

haffuer Jagh öffuergifuitt och i mina sÿnders

15

logre stridde iagh emot honom. Gudh hialpe

16

migh arme sÿndare, iagh will gärna bätt-

17

ra migh och taga migh itt annatt sinne före.

18

Sij thetta brödhet som iagh Hungrar effther

19

är mins Herres lekamen som whtgiffuin

20

är för mina sÿnder. Och thetta wijnet som

21

iagh törster effther är mins Herres blodh

22

wthgutit för mina sÿndher, skall hielpe mig

23

och stÿrkie migh ther till genom sin helge

24

Anda, att iagh mo bliffua sÿndennes heska

25

fiende i alla mina liffzdagar, som minom her-

26

ra så stoor mödhå giortt haffuer. O tu milde

27

Jesu som migh medh thin bittra dödh köptt

28

haffuer förena migh medh tigh, och werka

29

i migh all godh werck, att iagh tigh alldrigh

30

mer förtörnar. Till thet tridhie Christus

31

befaler oss äta och dricka sin lekamen och

32
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 49r, s. 1:97]
häntä varten, kun juutalaiset ristiinnaulitsivat ja
surmasivat hänet.
Jumala, paranna minut, vaikka olen kurja
tomusäkki, kääntymätön ja aivan liian
vähäpätöinen ansaitakseni niin suuren hyvän
työn! Jumala, armahda minua, ymmärtämätöntä
ja tyhmää ihmistä! Olin synnin vuoksi niin
kurjassa tilassa, ettei yksikään luotu taivaassa
tai maan päällä voinut auttaa minua, vaan vain
yksin Herra. Hän sai viholliseni vangeikseen.
Nyt rakastan Vapahtajaani, mutta olen aina
häntä vastaan. Sen sijaan syntiä, joka koitui
vapahtajalleni tuskaksi minun takiani, sitä
palvelen öin ja päivin, sille olen antautunut ja
synneissäni taistelen häntä vastaan. Jumala, auta
minua syntisparkaa, haluan mielelläni parantua
ja uudistaa mieleni.
Tämä leipä, jota isoan, on minun Herrani
ruumis, joka on annettu minun syntieni tähden.
Ja tämä viini, jota janoan, on minun Herrani veri,
minun syntieni tähden vuodatettu. Auttakoot
ja vahvistakoot ne minua Pyhän Hengen
välityksellä, niin että minusta tulisi syntien kiivas
vihollinen kaikiksi elinpäivikseni, joiden vuoksi
Herrani on nähnyt niin paljon vaivaa. Lempeä
Jeesus, joka olet ostanut minut katkeralla
kuolemallasi, yhdistä minut itseesi ja vaikuta
minussa kaikki hyvä, niin etten koskaan enää
vihoittaisi sinua!’
Kolmanneksi Kristus käskee meidän syödä ja
juoda ruumiinsa ja
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 49v, s. 1:98]

1

blodh. Tÿ sosom [i] lekamliga krankheter

2

när kropsens lijff är genom swår siukdom

3

och werk mÿkit försuagat, så att kroppen nw

4

icke förmår lenger kempa medh siukdomen, thå

5

giffuer lekiaren kroppenom sodana matt som ho-

6

nom tienar, och starka dricker, genom huilkit ætan-

7

dhe och drickande kråppen får dagh frå dagh

8

meer och meer sina kraffter igen, thill thes han bliffuer

9

siukdomen öffuermechtigh. Sammalunda och wij

10

som genom dopet på nÿtt födde äre aff watnet

11

och andanom, när thetta nÿia liffuet som dagliga

12

anfechtas medh kötet, werldenne och diefflanar

13

kommer i nogon siukdoom, thet är, faller j

14

några sÿnder, Huilke aff sin eghen artt kråssa

15

och försuaga then andeliga kråpsens och sielen-

16

nes liff, och wthtrötte thet, så att thet inthet förmår,

17

skåle wij äta och dricka wårs Herres Jesu Chri-

18

sti lekamen och blodh, och bruka thet för en

19

dagligh föda, Ja till thess then nÿa menniski-

20

an ssåm aff wattnet och andanom född är, bliffuer

21

sÿndenne öffuermectigh, och legger Henne be-

22

slet i munnen, thet är, Hon regerar kötet, och

23

then gamble menniskian medh gudz lagh och le-

24

dher kötet till the gerningar som thet icke nö-

25

ier. Jtem när Sathan thetta förnimmer att

26

gambla kötet är ledt till thet, thet icke gärna

27

will och såledhes seer att han icke wäll kommer

28

åth medh öffuerwåldh och medh weldighe krafft

29

förgöra oss, thå setter han försått och snarw

30

för oss i alla the weghar som wij wilie fram,

31
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 49v, s. 1:98]
verensä seuraavasta syystä. Kuten ruumiillisissa
sairauksissa, kun ruumiin elinvoima on vaikean
sairauden ja kipujen vuoksi huomattavasti
heikentynyt, niin että ruumis ei enää jaksa
taistella sairautta vastaan, lääkäri antaa
ruumiille sitä hyödyttävää ruokaa ja vahvoja
juomia. Niitä syömällä ja juomalla ruumiin
voimat palautuvat päivä päivältä, kunnes
sairaus on voitettu. Samoin käy meille, jotka
olemme kasteessa syntyneet uudelleen vedestä
ja Hengestä. Kun tuota uutta elämää, joka
päivittäin käy kamppailua lihaa, maailmaa ja
paholaisia vastaan, kohtaa jokin sairaus, toisin
sanoen, kun se lankeaa syntiin, joka luonnostaan
rikkoo, heikentää ja juurii irti hengellisen
ruumiin ja sielun elämän niin, ettei se mahda
mitään, meidän tulee syödä ja juoda Herramme
Jeesuksen Kristuksen ruumista ja verta ja
käyttää sitä päivittäisenä ravintona aina siihen
saakka, kun vedestä ja Hengestä syntynyt uusi
ihminen voittaa synnin ja panee sille suitset
suuhun, toisin sanoen hallitsee lihaansa ja
vanhaa ihmistä Jumalan lain avulla sekä johtaa
lihan niihin tekoihin, jotka eivät sitä miellytä.
Samoin, kun Saatana huomaa, että vanha liha
on johdettu sellaiseen, mikä ei sitä miellytä, ja
näkee, että ei pystykään helposti väkivalloin ja
valtavalla voimallaan tuhoamaan meitä, niin
hän asettaa tiellemme joka paikkaan ansoja ja
pauloja
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 50r, s. 1:99]

1

och brukar all te suick och kånster som han

2

kan till att trötta oss wth, på thet wij skåle

3

ledhas widh regera kötet medh gudz budordh.

4

När nu thenne nÿie menniskios kraffther genom

5

sådana anfechtningar förfalla, tå skall man

6

strax förnÿia och huessa ther medh then spijs

7

som giffz i Christi Natwardh. Discipulus.

8

Huru skåla the wara sinte som Christi

9

Natwardh bruka uille? Præceptor. S.

10

Paulus Christi Apostel seger, Huilken ouer-

11

deliga äter thetta brödh och dricker aff

12

Herrans kalk, han bliffuer på Herrans leka-

13

men och blodh skÿldigh, han äther och dricker

14

sigh sielffuan domen, iche åthskiliandes Herrans

15

lekamen. Ther skole wij och granneligh be-

16

trachta, huru wij till sinnes äre så att wij iche

17

skemme eller misbruke Herrans Natwardh,

18

wthan heller komma fram för gudz ansichte,

19

huilken ther personligia är, medh stor reddoga

20

för hans wredhe medh ödmiukt och wördan.

21

Och thet widh thetta settet.

22

Först skall thu granneliga ransaka titt förra

23

leffuerne, och besinna om thu icke ther finner

24

några aff thenna dödeliga sÿndher, Om thu

25

icke äst en bolare, eller affgudadÿrkare eller

26

hoorkarll, weklingh40, drengeskennare41 eller

27

tiuff, eller girugh, eller drinkare eller häda-

28

re, eller röffuare eller tu west tigh haffua wa-

29

rith ogudhactigh, tu haffuer försmätt och

30

ringha achtat gudz ordh, thet som är en sÿndh

31

emott then helga anda, Sså skall thu thenna

32

sÿndhen aff allt hiertta bekenna fram för
thin

33

40 pro weekling
41 pro drenge skendare
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 50r, s. 1:99]
sekä käyttää kaikkia osaamiaan petoksia ja
keinoja väsyttääkseen meidät, ettemme jaksaisi
hallita lihaamme Jumalan käskyjen avulla.
Kun nyt tämän uuden ihmisen voimat ehtyvät
tuollaisten kamppailujen vuoksi, niin voimia on
heti uudistettava ja huollettava sillä ravinnolla,
jota ehtoollisella annetaan.

Oppilas. Millainen mielentila tulee olla niillä,
jotka haluavat nauttia Kristuksen ehtoollista?
Opettaja. Pyhä Paavali, Kristuksen apostoli,
sanoo: ’Se, joka arvottomalla tavalla syö
tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee
syntiä Herran ruumista ja verta vastaan.
– – Se, joka syö ja juo ajattelematta, että
kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo
itselleen tuomion.’ Myös meidän on tarkoin
pidettävä huoli omasta mielentilastamme,
ettemme halventaisi tai väärinkäyttäisi
Herran ehtoollista, vaan tulisimme siinä
henkilökohtaisesti läsnäolevan Jumalan
kasvojen eteen peläten hänen vihaansa, nöyrästi
ja kunnioittavasti.
Se tapahtuu seuraavasti. Ensin sinun on
tarkoin tutkittava mennyttä elämääsi, ettet ole
tehnyt kuolemansyntejä, ettet ole haureuden
harjoittaja, epäjumalanpalvelija, huorintekijä,
hekumoitsija, poikien pilaaja, varas, ahne,
juoppo, rienaaja tai ryöväri. Tiedätkö olleesi
jumalaton, oletko halventanut ja väheksynyt
Jumalan sanaa, mikä on synti Pyhää Henkeä
vastaan? Jos näin on käynyt, sinun on täydestä
sydämestäsi tunnustettava syntisi

[1. Kor.
11:27−28.]

241

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 50v, s. 1:100]

1

thin gudh herren Zebaoth, och aff hiertat söria,

2

att tu tigh så illa förseedt haffuer, Ja tina

3

sÿndher skåla wara tigh sså ledhe och fwle

4

att tw skÿÿr för them, skelffuer och bäffuer

5

för theras schull, thÿ the reeta gudz wredhe

6

och haffua förbannelsen dieffuulen och Hel-

7

uetis pina medh sigh. Tu skalt och thetta i

8

sinnet haffua att thu alldrigh meer will såda-

9

na sÿnder bedriffua, besÿnnerligh skall tw

10

bårtleggia och öffuergiffua haat, nÿtt wredhe,

11

och affuundh emot thin nästa, tÿ ingen sÿndh

12

är sså mÿkit emot herrens Christi Natwardh,

13

som twedrecht, och oenigheet, thet som sielffua

14

Elementen giffua tilkenna, tÿ sosom Christi

15

natwardh brödh är aff monge korn itt brödh,

16

Och thet wijn wij ther dricke är aff monghe

17

wijndruffuor itt wijn, så är och wij som

18

thenne Natwardhen bruke monge dogh en

19

lekamen i Christo Jesu, endrechteliga och ens

20

tilsinnes effther wij alle aff thet ene brödhet

21

delachtige äre och haffua alla en gudh en

22

Herra, en troo, itt dop, och en fadher, Huilken

23

är öffuer oss alla och i oss alla. Thernäst

24

effther tw kommer till tins Herres Natwardh

25

till att äta och dricka i Brödh och wijn thins

26

Herres lekamen och blodh, skall tin siell

27

wara toom och swångh, thet är, thu skallt

28

inthet haffua thet tin siell kan leffua aff.

29

Tÿ S. Augustinus seger Thenne maatt som

30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 50v, s. 1:100]
Jumalasi, Herran Sebaotin edessä ja sydämestäsi
surtava sitä, että olet tehnyt niin pahoin. Sinun on
pidettävä syntejäsi niin tympäisevinä ja rumina,
että kaihdat niitä ja vapiset niiden takia, sillä ne
herättävät Jumalan vihan ja tuovat mukanaan
kirouksen, paholaisen ja helvetin tuskan. Sinun
on myös ajateltava, että et koskaan enää tule
tekemään sellaisia syntejä. Erityisesti sinun
on luovuttava vihasta, kiukusta ja kateudesta
lähimmäistäsi kohtaan, sillä mikään synti ei
ole niin kerrassaan vastoin Herran ehtoollista
kuin riita ja eripuraisuus. Tämä käy ilmi jo
itse ehtoollisaineista. Niin kuin Kristuksen
ehtoollisen leipä on monista jyvistä tullut yhdeksi
leiväksi, ja se viini, jonka juomme, on monista
viinirypäleistä tullut yhdeksi viiniksi, niin myös
me, jotka nautimme ehtoollista, olemme monta,
mutta kuitenkin yhtä ruumista ja mieleltämme
yhtä Kristuksessa Jeesuksessa, sillä olemme kaikki
osallisia yhdestä leivästä ja meillä kaikilla on yksi
Jumala, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste ja yksi
Isä, joka on meidän kaikkien yläpuolella ja meissä
kaikissa.
Lisäksi, kun tulet Herrasi ehtoolliselle syömään
ja juomaan leivässä ja viinissä Herrasi ruumiin ja
veren, sinun sielusi on oltava tyhjä ja nälkäinen,
toisin sanoen, sinulla ei pidä olla mitään,
mistä sinun sielusi voisi elää. Sillä kuten pyhä
Augustinus sanoo: ’Tämä ruoka, joka
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 51r, s. 1:101]

1

gifs i Herrans Natwardh, hatar ingen tingh sså

2

mÿkit som en mätt siell, och söker effther inghen

3

tingh så flijteligha som effther en swångh, hun-

4

grogh och törstigh siell, som och sielff herren

5

wittnar Math. 5. Salige ähre the som hungra

6

och törsta rättfärdighetenne, the skåla bliffua

7

mätte. Jtem J Psal. Herran mättar then

8

hungroga sielen och then toma sielen wpfÿller

9

han medh godh tingh, huilke godhe tingh Pau-

10

lus wprechnar. Andans frucht är förlicht, frijdh,

11

frögd, longmodigheet, mildheet, godheet, troo, sacht-

12

modigheet och kÿskheet. Tÿ Christus gudz son

13

kallar till sin Natwardh iche the mette, thet är,

14

the rättfärdighe som låta sigh tÿckia att the

15

nogot gått giordt haffua, Luc. 18. Till thet

16

tridhie när tw kommer fram för gudh then hel-

17

gha trefåldigheet i gudz englars näruarelsse,

18

tagh tigh granneligha till wara att thu icke

19

twifflar och håller thet för nogott löst taal,

20

som i thenna Natwarden talas, wthan heller

21

så wist som thin tungå smakar brödhet och

22

wijnet, så wiss skall tu wara ther wppå,

23

att thetta brödhet som tw äther, är Christi

24

lekamen och thet wijnet som tw dricker är

25

Christi blodh, Tÿ Christus sielff genom

26

sina tienare giffuer thina siell som tör-

27

stigh [är] sitt blodh dricka, huilkit för tigh

28

wthgutit är, och tin siell som swångh och

29

toom är wpfÿller han medh sijn rättfärdighet

30

och alla the kåsteligha dÿra håffuor ssom

31

han medh sin förnedringh pino och dödh

32
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 51r, s. 1:101]
annetaan Herran ehtoollisella, ei vihaa
mitään niin paljon kuin kylläistä sielua eikä
etsi mitään niin ahkerasti kuin nälkäistä
ja janoavaa sielua.’ Samasta todistaa itse
Herra (Matt. 5:6): ’Autuaita ovat ne, joilla
on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät
ravitaan.’ Myös psalmissa [107:9] sanotaan:
’Herra ravitsee nälkäisen sielun ja täyttää
tyhjän sielun hyvillä antimilla.’ Näitä hyviä
antimia luettelee Paavali [Gal. 5:22−23]: sopu,
rauha, ilo, pitkämielisyys, lempeys, hyvyys,
usko, kärsivällisyys ja siveys. Kristus, Jumalan
poika ei kutsu ehtoolliselleen kylläisiä, toisin
sanoen niitä vanhurskaita, jotka ovat omasta
mielestään tehneet jotain hyvää (Luuk. 18).
Kolmanneksi, kun astut Jumalan, Pyhän
Kolminaisuuden, eteen Jumalan enkeleiden
läsnäollessa, pidä tarkoin huoli siitä, että et
epäile etkä pidä löyhänä puheena sitä, mitä
ehtoollisella puhutaan. Päinvastoin, niin
varmasti kuin kielesi maistaa leivän ja viinin,
niin yhtä varma sinun tulee olla siitä, että
leipä, jonka syöt, on Kristuksen ruumis, ja
viini, jonka juot, on Kristuksen veri. Sillä
Kristus itse antaa palvelijoidensa välityksellä
janoiselle sielullesi juotavaksi verensä, joka on
vuodatettu puolestasi, ja nälkäisen ja tyhjän
sielusi hän täyttää vanhurskaudellaan ja
kaikilla niillä kallisarvoisilla antimillaan, jotka
hän hankki alentamalla itsensä, kärsimällä ja
kuolemalla.

245

2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 51v, s. 1:102]

1

föruärffuat haffuer, om tw thetta eij troor, så gör

2

thu geck aff Herrans Natwardh, thet som gräseli-

3

git [är] och bliffuer saker på herrans lekamen

4

och blodh, Ja, thu äther tigh sielff omdomen.

5

Om thu troor så skeer tigh som thu troor.

6

    De Jnfirmis.

7

Förnimmer thu att thin siell iche hungrar och

8

törster effter Christi Natwardh, så haffuer

9

thu eij rätta troo, the ordh som Christus ta-

10

lar om ssin Natwardh fulkomliga tå skalt

11

thu iche skÿ herrens Natwardh för tin klen-

12

trohett och blindheet wthan ödmiuka thitt

13

hierta in för gudh och segh. Sij och skådha

14

mildhe Herre Jesu Christe min vselheet fat-

15

tigh siell mätt och kender iche hunger och

16

tårst, eij heller trengtar effther thin nådz rij-

17

kedom. Ah herre lär mina siell hungra och

18

törsta effther tina nådh och wänskap, giff

19

henne trängtan och lust till thenne thin Nat-

20

wardh, förbarma tigh öffuer migh herre. Jagh

21

troor wäll hielp migh42 otroo på thet iagh iche

22

förtörnar tigh medh min genwördiga otroo

23

och mätto. Och sedhan gack fram i thine

24

owerdighetz fruchtan, och förlita tigh flux

25

på hans barmhertigheet. Discipulus.

26

Huadh är thet som oss skall beueka till

27

Christi Natwardh och idkeligha bruk?

28

Præceptor. Först om wij haffue lust att
bekomma och iemtt beholla sÿndernes förlåtilsse

29
30

42 pro min
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 51v, s. 1:102]
Jos et tätä usko, teet pilkkaa Herran
ehtoollisesta, mikä on hirvittävää, koska
se kohdistuu Herran ruumiiseen ja vereen,
ja syöt itsellesi tuomion. Jos uskot, sinulle
tapahtuu niin kuin uskot.

     Heikkoudesta.
Jos huomaat, että sielusi ei isoa eikä janoa
Kristuksen ehtoollista eikä sinulla ole oikeaa
ja täydellistä uskoa niihin sanoihin, jotka
Kristus lausuu ehtoollisestaan, sinun ei tule
karttaa Herran ehtoollista heikon uskosi ja
sokeutesi takia, vaan nöyrryttää sydämesi
Jumalan edessä ja sanoa: ’Katso, lempeä
Jeesus Kristus, kurjuuttani. Minun köyhä
sieluni on kylläinen eikä tunne nälkää eikä
janoa, eikä ikävöi armosi rikkautta. Herra,
opeta sieluni isoamaan ja janoamaan sinun
armoasi ja ystävyyttäsi, anna sille kaipuu ja
halu ehtoollisellesi. Armahda minua, Herra!
Minä uskon, auta minun epäuskoani, että
en vihastuttaisi sinua epäkunnioittavalla
epäuskollani ja kylläisyydelläni.’ Sen
jälkeen mene ehtoolliselle peloissasi
arvottomuudestasi ja turvaa heti hänen
laupeuteensa.
Oppilas. Mikä saa meidät käymään ahkerasti
Kristuksen ehtoollisella?
Opettaja. Ensiksi, jos haluamme saada ja
säilyttää syntien anteeksiantamuksen
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 52r, s. 1: 103]

1

tilsse och Euinnerligit liff, moste wij bruka

2

Christi natwardh, tÿ gudh haffuer sielff tw

3

medhell ordinerat, och insatt, ordhet och Sacramen-

4

tet, genom huilke allena han will wtskiffta

5

sÿndernes förlotilsse, sin nådhe och wenskap

6

och huadh ssom wij alle endelige till saligheten

7

behöffue. Huarföre sossom thet är aff nöden-

8

ne, att wij wille salighe bliffua och höra or-

9

dhet och medh tronen fatta ordhet, tÿ så seger

10

Christus, Then ssom icke troor han skall war-

11

da fördömder, Så är thet och lijka mÿkit för nö-

12

dhen bruka Christi Natwardh i huilken huar

13

och en menniskia för sigh sielff wnfår sigh

14

till en egendom thet som Euangelij ordh wth-

15

låffuar. Thet är wäll santt, thenne wthuer-

16

tes teckn som man kallar Sacramentet göra

17

oss salighe, Ja och lika wist wthan ordhet om

18

han sså wille. Men effther gudz wnderliga wijs-

19

dom haffuer kledt sitt ordh medh thenne sÿn-

20

nelige Ceremonier och haffuer sammanfogatt

21

thenne tw, Ordhet och Sacramentet, och will alle-

22

nast genom bådhe thenne Medhell tilhopa kraff-

23

tigt wara i oss, och förlijka oss medh sigh. Ähr

24

thett en dråpeligh sÿndh, huilken sigh förbrÿ-

25

ter på gudz äro och mÿndigheet, medh tanckar

26

ordh eller gärninghar, then tw eij åthskilia när

27

man åstundar saligh bliffua, tÿ sossom ingen

28

kan inkomma i gudz rijke, wthan han är födt

29

på nÿtt aff watne och Andanom, så kan iche

30
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 52r, s. 1: 103]
ja ikuisen elämän, meidän on käytävä
Kristuksen ehtoollisella, sillä Jumala itse
on määrännyt kaksi välinettä, sanan ja
sakramentin, joiden välityksellä ainoastaan
hän tahtoo jakaa syntien anteeksiantamuksen,
armonsa ja ystävyytensä, ja niitä me kaikki
viime kädessä tarvitsemme autuudeksemme.
On välttämätöntä, että haluamme tulla
autuaiksi, kuulla sanaa ja uskossa käsittää
sen, sillä Kristus sanoo: ’Joka ei usko,
joutuu kadotukseen.’ Yhtä välttämätöntä
on käydä Kristuksen ehtoollisella, josta
jokainen ihminen saa omakseen sen, mitä
evankeliumin sana lupaa. On kyllä totta,
että tämä ulkoinen merkki, jota kutsutaan
sakramentiksi, tekisi meidät autuaiksi vaikka
ilman sanaakin, jos Jumala niin tahtoisi.
Mutta hänen ihmeellinen viisautensa on
liittänyt hänen sanansa tähän ulkoiseen
seremoniaan ja yhdistänyt nuo kaksi, sanan ja
sakramentin, niin että hän vaikuttaa meissä
ja sovittaa meidät kanssaan ainoastaan, kun
nuo välineet toimivat yhdessä. Asia on sama,
vaikka kysymyksessä olisi kuolemansynti,
joka rikkoo Jumalan kunniaa ja valtaa vastaan
ajatuksin, sanoin tai teoin, jos tahtoo tulla
autuaaksi. Niin kuin kukaan ei voi päästä
Jumalan valtakuntaan, jos ei ole syntynyt
uudelleen vedestä ja Hengestä, niin ei
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 52v, s. 1:104]

1

heller nogon sÿndare bekomma gudz wenskap

2

och bliffua saligh medh mindre han tror or-

3

det och brukar Christi Natwardh.

4

Thernäst then ssom nw wanartigh är, och in-

5

ga omssorgh haffuer om ssin saligheet, och för-

6

thenschull förachtar eller ganska lithet lengtar

7

effther Christi Natwardh, han skall besinna

8

Christi gudz sons befalningh, som är, kommer

9

till mijn natwardh, thet är alltingh redhå,

10

tager och äther i Brödh min lekamen, tagher

11

och dricker i wijn min blodh, tÿ then ssom

12

thenna befalningen förachtar, han förach-

13

tar Christum sielff, och är stadh på then wägh

14

ssom ligger ginest åth Heluetit, Och är aff

15

Christo huilkens befalningh han förachtar

16

eller bårtglömer, öffuergiffuit i dieffuul-

17

sens macht och wåldh, om han än dagliga

18

hörde ordhet, tÿ thess större är hans sÿndh,

19

effther han hörer sins herres befalningh,

20

och inthet gör ther effther, wppå honom skå-

21

la lenda thenna Gudh faders ordh, som han

22

seger om sin son Christo Deut. 28. Then

23

som min ordh icke hörer, som han i mitt

24

nampn talandes wardher, aff honom will

25

iagh wthkreffia thet. Till thett tridhie

26

skåle wij thetta[:] dagliga betenckia att wij

27

leffue här J werldenne mitt iblandh wåra

28

fiendher moot huilke wij måste daglige

29
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 52v, s. 1:104]
yksikään syntinen voi saavuttaa Jumalan
ystävyyttä ja tulla autuaaksi, ellei hän usko
sanaa ja käy ehtoollisella.
Seuraavaksi, jos joku on pahatapainen
eikä huolehdi autuudestaan ja sen vuoksi
halveksii Kristuksen ehtoollista tai ei juuri
lainkaan kaipaa sitä, hänen tulisi ajatella
Kristuksen, Jumalan Pojan, käskyä, joka
kuuluu: ’Tulkaa ehtoolliselleni, kaikki on
valmiina, ottakaa ja syökää leivässä minun
ruumiini, ottakaa ja juokaa viinissä minun
vereni.’ Se, joka halveksii tätä käskyä,
halveksii itse Kristusta, ja on jo tiellä, joka
johtaa suoraan helvettiin. Kristus, jonka
käskyä tämä ihminen halveksii tai jonka
käskyn hän on unohtanut, on luovuttanut
hänet paholaisen valtaan, vaikka hän
kuuntelisikin päivittäin sanaa: sitä suurempi
on nimittäin hänen syntinsä, kun hän kuulee
Herransa käskyn eikä kuitenkaan noudata
sitä. Häneen sopivat Isän Jumalan sanat,
jotka hän sanoo Poikaansa Kristukseen
viitaten (5. Moos. 28): ’Sen, joka ei kuuntele
sanoja, jotka hän nimissäni puhuu, minä
panen maksamaan siitä.’
Kolmanneksi meidän tulisi ajatella päivittäin,
että elämme tässä maailmassa vihollisten
keskellä, joita vastaan meidän on päivittäin
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 53r, s. 1:105]

1

stridha medh trone som fatar andans swerd,

2

huilkit är gudz ordh i all bön och åkallan, till

3

att wäria oss ifrå sÿndh, och bliffua stondan-

4

de J itt heligt leffuerne. Nw är thet icke möge-

5

ligitt, att tron kan bliffua widh sigh medh

6

mindre hon bliffuer öffdt och stadfäst. Ther

7

till haffuer nw gudz sson alltijdh åhåga om

8

wårt besta, genom sin sson Jesum Christum

9

insatt nattwarden, att wij ther kraffther och

10

stÿrkelsse annamma, Huarföre sosom wij

11

alltijdh behoff haffue trona, så är oss all-

12

tijdh för nödhen bruka Christi natwardh.

13

    Om Bönenn.

14

Discipulus. Huad sätt haffuer Christus
lärtt oss att bidia? Præceptor. Thetta här.
Fadher wår som äst i Himmelen Helgat warde tit nampn. Thet är, käre
fadher let en san lärdom om tigh alltijdh
j werldenne förkunnath bliffua, wpueck
och medh thin anda, stadfäst trona lärare
ssom rätt och flijteliga förkunna giört haffuer 43
huru thu äst till sinnes, Huadh tin willie
är, och huadh gått thw aff werldennes
begÿnnelsse giordt haffuer, förtagh och nidherlegg all falsk lärdom och falska meningar om tigh som titt godha rÿchte krenkar lätt oss stadeligha troo allt thet tu om
tigh sielffuan i skriffthenne talat haffuer
genom tina tienare. Till städh iche

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

43 – – överstrukna / pyyhitty yli
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 53r, s. 1:105]
taisteltava uskon avulla, joka käyttää
hengen miekkaa, Jumalan sanaa. Meidän
on rukoiltava ja huudettava avuksi Jumalaa
voidaksemme varjeltua synniltä ja pysyä lujina
pyhässä elämässä. Nyt on niin, että uskon
on mahdotonta säilyä, jos sitä ei harjoiteta ja
vahvisteta. Jumala, joka aina tahtoo parastamme,
on asettanut Poikansa Jeesuksen Kristuksen
välityksellä ehtoollisen, jotta voisimme saada
siitä voimia ja vahvistusta. Täten meidän on aina
välttämätöntä käydä Kristuksen ehtoollisella
aivan kuten aina tarvitsemme uskoakin.

     Rukouksesta.
Oppilas. Millä tavoin Kristus on opettanut
meitä rukoilemaan?
Opettaja. Näin:
Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty
olkoon sinun nimesi. Tämä tarkoittaa:
Rakas Isä, anna tapahtua niin, että maailmassa
aina julistetaan oikeaa oppia sinusta. Herätä
Hengelläsi ja vahvista uskossa opettajia, jotka
julistavat ahkerasti sinun ajatuksiasi ja tahtoasi
ja kertovat, mitä hyvää olet tehnyt maailman
alusta alkaen. Poista kaikki väärä oppi ja väärät
käsitykset sinusta, jotka pilaavat hyvän maineesi.
Anna meidän vakaasti uskoa kaikki se, mitä
olet raamatussa itsestäsi puhunut palvelijoittesi
välityksellä. Älä salli
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 53v, s. 1:106]

1

dieffuulen och theras instrument att the sina

2

wilfarelsse, lögn och bedrägerij skÿla och

3

prÿda medh thit helga nampn. Hielp och

4

oss käre fadher att wij icke misbruka

5

thit nampn eij heller sså illa leffue att wij

6

äre tigh till skam och neessa som fadhren är.

7

Tilkomme titt rijke. Thet är, käre
fadher slå nidher dieffuulsens rijke huilke
wij haffuom allt för mÿkitt genom kötzens
begärilsse tient, tÿ wij trengta nw thereffther,
att wij måge bliffua frijat ifrå Hans Regemente och komma wnder thit regemente. Mildhe
fadher, wij giffua ödmiukeliga allt wårt hierta, all wår siell, och alla wåra kraffther i tina hendher tagh oss wp till tigh och regera
tw oss medh thit ordh genom then Helga anda,
wij wille allehelst tiena tigh på thet wij moge
bliffua arffunghe till ährones rijke, som tw
effther thetta liffuet wthlåffuat haffuer.
Skee thin willie såsom i Himmelen så
och på Jordenne. Thet är, käre fadher effter
thet wij äre thin barn giorde aff tigh, tigh till itt
belete, så lätt oss wara lijk tigh som fadren är
i hiertat, sinne, willia, och alla gerningar. Till
städh icke wår willie är [icke] eens medh tigh, och endrechtigh medh kötet, werldenne och dieffuulenom
wthan tagha thet sså att wår willia lÿdher till tin
willia i motgongh och medhgongh, i allt thet tu
oss befalt haffuer, såssom tina helga englar lÿda tigh i himmelen.
wårt

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 53v, s. 1:106]
paholaisen ja hänen työvälineidensä kiillottaa ja
koristaa sinun pyhällä nimelläsi taikauskoaan,
valheitaan ja petoksiaan. Auta meitä, rakas Isä,
myös siinä, ettemme käyttäisi väärin sinun nimeäsi
emmekä viettäisi huonoa elämää, joka koituisi
häpeäksi sinulle, Isällemme.

Tulkoon sinun valtakuntasi. Tämä tarkoittaa:
Rakas Isä, kukista paholaisen valtakunta, jota
olemme palvelleet aivan liian paljon lihan himoilla.
Nyt ikävöimme sitä, että meidät vapautettaisiin
hänen vallastaan ja pääsisimme sinun
valtakuntaasi. Lempeä Isä, me annamme nöyrästi
koko sydämemme, koko sielumme ja kaikki
voimamme sinun käsiisi. Ota meidät luoksesi ja
hallitse meitä sanallasi Pyhän Henkesi välityksellä.
Kaikkein eniten tahdomme palvella sinua, jotta
pääsisimme sen kunnian valtakunnan perillisiksi,
jonka olet tämän elämän jälkeen luvannut.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan
päällä niin kuin taivaassa. Tämä tarkoittaa:
Rakas Isä, koska olemme lapsiasi, jotka sinä
olet tehnyt omaksi kuvaksesi, anna meidän olla
sinun kaltaisiasi sydämeltämme, mieleltämme,
tahdoltamme ja kaikilta teoiltamme. Älä salli, että
meidän tahtomme poikkeaisi sinun tahdostasi ja
olisi yhtä lihan, maailman ja paholaisen kanssa.
Anna meidän tahtomme noudattaa sinun tahtoasi
myötä- ja vastoinkäymisissä, kaikessa siinä, mitä
olet meille säätänyt, kuten enkelisikin tottelevat
sinua taivaassa.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 54r, s. 1:107]

1
2
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30
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32
33
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Wårt dagligit brödh giff oss idagh. Thet är,
käre fadher giff oss thin barn wår dagliga födhå, och behalt thetta lekamligha liffuet widh
macht, som wij aff tigh fådt haffua, giff tÿ
helssa och helbrögd, giff dagligh spijs nödtorfftighe kledhen, och lätt thetta lijffuet bliffua wptuchtat effther thit sinne i fridh och rolighett, giff godh
års wext, hwss och heem hustru och barn, och beuara
thetta lekamliga lijffuet, och all thes nödtorffther
iffrå dieffuulssens ondskå och tÿrannij frå werldennes swik och bedrägerij och then gambla menniskiones lusta.
Förlåt oss wåra skulder såsom och wij förlåte them oss skÿldige ähre. Thet är, käre
fadher, tw weet wäll hwadh wij tigh plichtige ähre
emot thina welgerningar, nempligh, trogen tienst
i allt thet tw oss befalt haffuer, huilken effther
wij för naturligh skröplighez skull (then tu bäst
kenner) och dieffuulssens tÿrannij icke förmå
åstadh komma. Tÿ bidie wij käre fadher, giff oss
till thet wij skÿldighe äre, tilrechna oss icke wåra
misgerningar och war oss icke wredes, tÿ wij äre dogh
tine barn som tina handh giortt haffuer, och thin
enda sson Jesus Christus haffuer köptt oss ighen, och
bettalat all wår skull medh sitt egitt lijff på thet
wij skåle wara tine barn, och hans sÿsken, Will
thu gå till retta medh oss så finnes ingen iblandh
oss wthan skull. Käre fadher förlått oss wåra
skulder, tÿ see wij göre ochså sammaledhes mott
wår brödher och sÿstrar, the äre plichtige, elska oss
som sigh sielffua, wara oss trogen, godwillige,
rättwijsse, tienstachtige, wenlige, etc. Och sij the göra
oss

2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 54r, s. 1:107]

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen
leipämme. Tämä tarkoittaa: Rakas Isä, anna meille,
lapsillesi, päivittäinen ravintomme ja ylläpidä tätä
ruumiillista elämäämme, jonka olemme saaneet sinulta.
Anna siis terveyttä, jokapäiväinen ruoka, tarpeellinen
vaatetus ja anna meidän elää kurissa ja sinun nuhteessasi
rauhassa. Anna hyvä vuodentulo, talo, tila, vaimo ja
lapset, ja varjele tätä ruumiillista elämää ja sen tarpeita
paholaisen ilkeydeltä ja hirmuvallalta, maailman
petoksilta ja vanhan ihmisen himoilta.
Anna meille anteeksi velkamme, niin kuin
mekin annamme anteeksi velallisillemme. Tämä
tarkoittaa: Rakas Isä, sinä tiedät kyllä, mitä olemme
sinulle velkaa hyvien tekojesi vuoksi: uskollista palvelua
kaikessa siinä, mitä olet meille säätänyt, mitä emme
kylläkään luontomme turmeltuneisuuden (minkä sinä
parhaiten tunnet) ja paholaisen hirmuvallan vuoksi
pysty toteuttamaan. Siksi rukoilemme, rakas Isä, anna
meille anteeksi se, mihin olemme syyllistyneet, älä lue
syyksemme pahoja tekojamme äläkä ole meille vihoissasi.
Olemmehan kuitenkin sinun lapsiasi, jotka sinun kätesi
on tehnyt. Ainoa Poikasi Jeesus Kristus on lunastanut
meidät ja maksanut velkamme omalla elämällään, jotta
meistä tulisi sinun lapsiasi ja hänen sisaruksiaan. Jos
tahdot käydä oikeutta meidän kanssamme, joukossamme
ei ole yhtäkään, jolla ei olisi velkaa.
Rakas Isä, anna meille anteeksi meidän velkamme, sillä
katso, niin teemme myös me veljiämme ja sisariamme
kohtaan, jotka ovat meille velassa. He rakastavat meitä
kuin itseään, ovat meille uskollisia, hyväntahtoisia,
oikeudenmukaisia, palvelushaluisia, ystävällisiä ja niin
edelleen. Ja jos he toimivat
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 54v, s. 1:108]

1

oss emot bodhe medh ordh och gerningar, doch ten-

2

ke wij, Sij, Huart wilt thu hedan, endogh the

3

göra tigh emot, och illa försee sigh, äre the dogh

4

tin sÿsken tÿ wij haffue alle en fadher i him-

5

melen, Jagh will gifua them till aff allt hierta

6

och wara them huldh, förtÿ en twngh steen är

7

icke gått att långt kasta.

8

Jnledh oss icke j frästilse. Thet är,
käre fadher, wij willie gerna effther wår ÿthersta
förmågo tiena tigh och tror tigh ther om att tw
giffuer oss till thet som feelas dog effther än nw
swage äre och lithet öffde till then tienst som tw
begärar, bidhie wij, lät oss icke bliffua aff wår
fiender frästadhe och försöchte, att the icke gripa
oss och föra oss i nogon swår sÿndh, genom huilken thu bliffuer förtörnat och wij förderffuat,
wthan heller, frels oss ifro ondo. Thet är,
Jaga fiendenar ifrå tina barn, lätt oss icke
bliffua illa trachteradhe, slagne och dödadhe i thina åsÿn som fadren är, wthan heller genom
then Helga anda bewara oss thin barn, nidherkuffua wår hemfödda fiendhe kött att thet icke
drager oss medh sigh till att swika och bedraga
wår nästa, förtrÿck thess onda begärilsse när
the genom onda menniskiors omgenge, onda exempell, löseactigt taal, eller nogot annat bliffua wpuechte och willia intaga wår ledamott
orätfärdigheetenna till tienst, Lät oss icke tröttas
i then tienst som wij tigh skÿldige äre, aff
werldennes öffuerwåldh, orett, otrogheet, förfölielse, affuundh, haat, bannor, försmädelsse etc.
Lät

9
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 54v, s. 1:108]
meitä vastaan sanoin ja teoin, ajattelemme kuitenkin:
mitä tehdä? Vaikka he nimittäin toimisivatkin meitä
vastaan ja tekisivät pahojaan, he ovat kuitenkin
sisaruksiamme, sillä meillä kaikilla on yksi Isä
taivaassa. Minä tahdon antaa heille anteeksi koko
sydämestäni ja olla heille hyvä, sillä painavaa kiveä on
vaikea heittää pitkälle.

Älä johda meitä kiusaukseen. Tämä tarkoittaa:
Rakas Isä, tahtoisimme mielellämme kaikin voimin
palvella sinua ja uskoa, että annat meille anteeksi sen,
missä erehdymme. Vaikka olemme vielä heikkoja
ja harjaantumattomia tahtomaasi palvelukseen,
rukoilemme: älä anna vihollistemme houkutella ja
koetella meitä, niin että he saisivat meistä otteen ja
johtaisivat meidät vakavaan syntiin, joka vihastuttaisi
sinut ja saattaisi meidät tuhoon.
Päästä meidät pahasta. Tämä tarkoittaa:
Aja viholliset pois lastesi luota, älä anna meidän
joutua pahoinpidellyiksi, lyödyiksi tai surmatuiksi
Isän katseesi edessä, vaan varjele Pyhän Hengen
välityksellä meitä lapsiasi. Lannista sisäsyntyinen
vihollisemme, lihamme, ettei se johtaisi meitä
pettämään lähimmäisiämme. Tukahduta sen
pahat himot, kun ne heräävät kanssakäymisestä
pahojen ihmisten kanssa, huonosta esimerkistä,
kevytmielisistä puheista tai muusta syystä, ja
tahtovat valloittaa ruumiimme jäsenet vääryyden
palvelukseen. Älä anna maailman väkivallan,
vääryyden, uskottomuuden, vainon, kateuden, vihan,
kirousten, halveksunnan tai muun väsyttää meitä siitä
palveluksesta, jonka olemme sinulle velkaa.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 55r, s. 1:109]

1

Lätt icke heller werlden låcka och tubba oss

2

ifrå tigh medh sitt stååt, pråll, högfärdh och

3

skräpperij. Tillstädh icke diefflenom att han

4

rÿcker ifrå oss salighetennes hielm, trones

5

sköldh, och andans swärdh titt helga ordh, tÿ sij

6

käre fader, om tw tillåter thesse wåra fiender

7

theras ondskå, föra the oss i alla sÿnder, på thet

8

the kunna komma twedrecht emillan tigh ssom

9

fadhren är och oss som barnen är, och att tw j

10

thin grÿmhet låter förderffua och förgöra thin

11

barn medh allahanda plågår timelige och Euighe.

12

Huarföre fräls oss genom tijn guddomeligha

13

macht ifrå allt thet oss kan skadeligit wara till

14

lijff och siell. Tÿ titt är rijket, Thet är,

15

Wij ähre tine wndersåther och tw wår konungh.

16

tÿ sökie wij till tigh allena om hielp, beskÿdd

17

och beskerm emott wåra fiender, beuara oss her-

18

re Konungh som een ögna steen, och skÿÿll oss

19

wndher thine wingars skugga.

20

Tÿ tin är machten, Thet är, Tw äst allena
alzmechtigh bådhe i himmelen och på Jordenne,
wthan tigh förmå wij inthet, tÿ drista wij och
förlåta oss allenast på thin macht och krafftt.
Och thin är Härligheten, Thet är, När tw
hörer wår bön förnimme alle ogudhactige att
tw haffuer omsorgh om oss, haffuer allena
macht att giffua allt thet wij behöffue, och lära
så hålla tigh för en sådana Herre som all
macht haffuer och all tingh förmår, och allt
gått wthrettar i himmelen och på Jordenne,
och

21
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 55r, s. 1:109]
Älä myöskään anna maailman houkutella meitä
luotasi korskeudellaan, koreudellaan, kopeudellaan
tai turhuudellaan. Älä salli paholaisen temmata meiltä
autuuden kypärää, uskon kilpeä tai hengen miekkaa,
sinun pyhää sanaasi. Sillä katso, rakas Isä, jos sallit
näille vihollisillemme niiden pahuuden, ne johtavat
meidät kaikkiin synteihin ja saavat näin aikaan
epäsopua sinun, Isämme, ja meidän, lasten, välille.
Silloin sinä kiivaudessasi annat turmella ja hävittää
lapsesi kaikenlaisilla ajallisilla ja ikuisilla tuskilla.
Sen vuoksi pelasta meidät jumalallisella mahdillasi
kaikesta, mikä voi olla vahingoksi ruumiillemme ja
sielullemme.

Sillä sinun on valtakunta. Se tarkoittaa: Me
olemme sinun alamaisiasi ja sinä olet meidän
kuninkaamme. Siksi me haemme yksin sinulta apua,
turvaa ja suojaa vihollisiamme vastaan. Varjele meitä,
Herra Kuningas, niin kuin silmäterääsi ja suojaa meitä
siipiesi varjossa.
Sillä sinun on voima. Se tarkoittaa: Sinä yksin olet
kaikkivaltias sekä taivaassa että maan päällä. Ilman
sinua emme voi mitään. Siksi rohkenemme luottaa
yksin sinun valtaasi ja voimaasi.
Ja sinun on kunnia. Se tarkoittaa: Kun kuulet
rukouksemme, kaikki jumalattomat huomaavat, että
sinä huolehdit meistä ja että yksin sinulla on valta
antaa meille kaikki tarvitsemamme. He oppivat
ymmärtämään, että sinä olet Herra, jolla on kaikki
valta, joka voi kaiken ja joka on saanut aikaan kaiken
hyvän taivaassa ja maan päällä.
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2.1 Text: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

[fol. 55v, s. 1:110]

1

och såledhes sampt medh oss giffue tigh all

2

prijss och ähre och fruchte tigh allena sosom

3

then ther alt regemente haffuer och sökie till

4

tigh i all nödh, sosom till then som alltingh

5

ägher, Ja, när tw wår bön hörer bliffue och

6

wij thin barn fuluisse ther på att tw i sanningh

7

sådana herre är ssom tijn ordh oss lärer, och

8

sedhan för allt gått som oss wedherfars, tac-

9

ke wij tigh allena och ingen annan ifrå nw och

10

till Ewigheet.

11

A

12

M		 N

13

		 E.

14

Soli Deo gloria & honor in omne æuum.

15

Tw medhel äro genom huilke wij bliffue

16

salige. I. genom ordhet och löfftet. II. Genom

17

Sacramentet och när man förachtar itt aff

18

them, thå mister man bådhe delarna.
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2. 1 Suomennos: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

[fol. 55v, s. 1:110]
Näin he tulevat kanssamme antamaan sinulle
kaiken kiitoksen ja kunnian ja pelkäämään yksin
sinua Herrana, jolla on kaikki valta. He kääntyvät
puoleesi kaikissa tarpeissaan, niin kuin sellaisen
puoleen, joka omistaa kaiken. Kun kuulet meidän
rukouksemme, tulemme myös me, sinun lapsesi,
täysin varmoiksi siitä, että todella olet sellainen
Herra kuin sinun sanasi meille opettaa, ja kaikesta
kokemastamme hyvästä kiitämme yksin sinua,
emme ketään muuta, nyt ja iankaikkisesti.
AMEN.
Yksin Jumalalle kunnia iankaikkisesta
iankaikkiseen. Sinä olet väline, jonka kautta
tulemme autuaiksi 1) sanan ja lupauksen kautta;
2) sakramentin kautta. Jos joku halveksii jompaa
kumpaa näistä, hän menettää molemmat puolet.
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2.2 Text: Biskopsmötet 1562 (fol. 57r− 59v)

[fol. 57r, s. 2:1]44
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Thetta effther skreffna bleff handlat
in theologia, aff Domino Archiepiscopo
in præsentia M.[agistrij] Marthinij Hels.[ingij] sampt
medh alle andre Christelige Biscopar,
som till samma mötte och samtal komne wåro, Huilkit skedde och stödh
och höls i Stocholm, Anno Dominj.
M D LXII. (=1562)
tempore S[ancti] Petrj.
Principio. Om Altarens Sacrament huru thet
skall brukas och wttskifftas. Jngen kÿrkio heerde eller Sochna präst skall holla Mässa, medh
mindre han weet att ther kommer tilstädes Communicantes etc. Huar man holler Mässo och ingen
aff almogen will gå till Sacramentet, misbrukar
han the ordh som Christus seger. Accipite comedite hoc est corpus meum. Huilken ordh att man
förstår att Gudz son icke talar till kÿrkioheerden
allenast, tÿ han talar här in plurali numero, Så
ähr thet mÿkit bättre, ther som Communicantes
icke ähre att man holler ingen Mässa, Tÿ tå
ingen är tillstädes som äta will, så görs icke behoff att låta pÿnta och redha matt till, Huarföre lijka ssom then hungroga kan icke metter
bliffua att han seer mathen och icke äther.
Szå kan och alldrigh menniskian warda saligh
ther igenom att han seer Sacramentet och icke
annammar thet etc. Och ther man weth sigh ingen som will gå till Sacramentet, må hallas
gudz tillgärdh widh thett sättet att man siunger
en

44 fols. 56r & 56v blanco
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De Sacramento Altaris.

2.2 Suomennos: Vuoden 1562 piispainkokous (fol. 57r−59v)

[fol. 57r, s. 2:1] 3

Herra arkkipiispa käsitteli seuraavia
teologisia asioita maisteri Mårten
Helsingin ja kaikkien kristillisten piispojen
läsnäollessa heidän tultuaan kokoukseen,
joka pidettiin Tukholmassa Pyhän Pietarin
päivän aikaan vuonna 1562.

Ensiksi: alttarin sakramentista ja siitä, kuinka sen
kanssa menetellään. Yksikään kirkkoherra tai pitäjän
pappi ei saa pitää messua, jos hän tietää, että paikalle
ei tule kommuunioon (ehtoolliselle) osallistuvia
henkilöitä. Joka pitää messun, vaikka kukaan
kansasta ole tulossa sakramentille, käyttää väärin
Kristuksen sanoja: ’Ottakaa ja syökää tästä: tämä on
minun ruumiini.’ Näistä sanoista käy nimittäin ilmi,
että Jumalan Poika ei puhu yksin kirkkoherralle,
sillä hänen sanansa ovat monikossa. Sen vuoksi on
parempi, että jos kommuunioon osallistuvia henkilöitä
ei ole, ei messua pidetä. Sillä jos paikalla ei ole ketään,
joka haluaa syödä, ei ole tarpeen valmistaa ruokaa ja
asettaa sitä hienosti tarjolle. Niin kuin nälkäinen ei voi
tulla kylläiseksi vain katselemalla ruokaa ja jättämällä
syömättä, niin ei ihminen voi myöskään koskaan tulla
autuaaksi niin, että vain katselee sakramenttia mutta
jättää vastaanottamatta sen.
Silloin kun tiedetään, että kukaan ei aio tulla
sakramentille, voidaan pitää jumalanpalvelus
seuraavasti. Ensin lauletaan

3

Alttarin
sakramentista

Foliot 56r & 56v ovat blancoja.
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2.2 Text: Biskopsmötet 1562 (fol. 57r− 59v)

[fol. 57v, s. 2:2]

1

en psalm eller twå, och holler so sermonen,

2

och så effther Concionem Letaniam.

3
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De eleuatione.

II.
Giffs tilkenna om eleuatione aff Högloffligh
Konunglighe Majesteth och Bis[co]perne, att wij må holla eleuationem till en tijdh, dogh så att man skäliga
prædicar och förmanar folkit ther till, at the thet
kunna lära besinnat, att thet är icke aff nödenne,
att man skall såå wphöijat eller lÿfftat öffuer
huffuudhet, Tÿ Christus haffuer inthet befalt
thet, wtan thetta sagdt: Accipite & comedite, non
dixit, accipite & eleuate, non est Sacramentum à
Christo ita institutum, vt pro viuorum & mortuorum peccatis à Ministro offeratur, vt papistæ
cogitant & faciunt. Eij heller skall göras itt
häffoffer här aff som the handladhe medh sitt
offer i thet gambla Testamentet.
III.
Skall man och weeta att thet är icke låffligitt att
man brukar till Messåna miödh, körsdranck,
eller watn, Tÿ wår Herre Jesus Christus haffuer
ther stichtat i wijnn. Så må och ingen hans
ordh rÿggia, widh sin siell och salighet till görendhe. Och ther nödhen så kundhe henda, att
mann icke bekomma kan wijn, så må man låta
bliffua emessat: Och om så kan henda (thet
gudh nodheligen affuendhe och förbiudhe) att
nogon i then tijdhen warder kranck eller siuck, och
åstundar Sacramentet, så skall man trösta honom
medh Gudz ordh, att han sätter sina fulla troo
och

2.2 Suomennos: Vuoden 1562 piispainkokous (fol. 57r−59v)

[fol. 57v, s. 2:2]
virsi tai kaksi, sitten pidetään saarna ja sen jälkeen
luetaan kollehtarukous ja litania.
Ehtoollisaineiden
kohottamisesta

II.
Annetaan tiedoksi ehtoollisaineiden kohottamisesta
kuninkaan ja piispojen päätös, jonka mukaan
ehtoollisaineita voidaan pitää kohotettuina tietty
aika. Kansaa on kuitenkin sopivasti valistettava
siitä, ettei niiden kohottaminen tai nostaminen
pään yläpuolelle ole välttämätöntä. Kristus ei
nimittäin ole säätänyt sitä. Hänen sanansa olivat
’ottakaa ja syökää’, eivätkä ’ottakaa ja kohottakaa’.
Kristus ei siis säätänyt sakramenttia siten, että
pappi uhraisi sen elävien ja kuolleiden ihmisten
syntien tähden, kuten paavin kannattajat ajattelevat
ja tekevät. Alttarin sakramentista ei saa myöskään
tehdä uhrilahjaa niin kuin Vanhassa testamentissa
meneteltiin.
III.
On myös tiedettävä, että messussa ei ole lupa
käyttää juomana simaa, kirsikkamehua tai vettä,
sillä Herramme Jeesus Kristus on siihen säätänyt
viinin, eikä ole lupa peruuttaa hänen sanojaan,
jotka koskevat sielumme autuutta. Ja jos joskus
sattuisi sellainen pula, että viiniä ei olisi saatavissa,
niin ehtoollinen voidaan jättää viettämättä. Jos
sitten kävisi niin (minkä Jumala armollisesti
estäköön), että joku tuona aikana sairastuisi ja
tahtoisi vastaanottaa sakramentin, niin sairasta
tulee lohduttaa Jumalan sanalla ja kehottaa häntä
panemaan koko uskonsa
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2.2 Text: Biskopsmötet 1562 (fol. 57r− 59v)

[fol. 58r, s. 2:3]

1

och lijtt till gudh, och giffua honom före, att thet

2

är icke Verum Sacramentum medh mindre thet

3

skeer i wijn, iuxta institutionem Christi, Non

4

licet pura aqua, cereuisia, mulsa aut alio quouis

5

liquore præterquam Vino in Cæna vti.

6

IIII.
The som willia gå till Sacramentet, och iche
kunna wara tilfridz medh then almenligh
Skrifftemåll som förhandlas på Prädikestolen, then skall man icke neka priuatam aut auricularem confessionem.
V.
Så skåla Prästerna ingen tilstädia gå till
Sacramentet, medh mindre personen thet minsta
kan läsa 10. gudz budh, Thrones articklar,
sampt medh bönen, fadher wår etc.
VI.
The som liggia i wppenbara sÿnder, som är
medh affguderij, dråp, Tiwffnat, Horerij och
Bolerij och andra höga laster, them skall
man inthet låta komma till Sacramentet.
VII.
Bleff och aluarligh tilsagt, att man skall ingen beleten lijda ij kÿrkonne wthan Crucifixet, och tafflan på högaltaret. Om samma
belete att wthrotas war tillsagdt, Anno. 61.
thå herremöte stodh ij Arboga, och somlighe
Präster haffua inthet achtat samme budh
och

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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22
23
24
25
26
27
28
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2.2 Suomennos: Vuoden 1562 piispainkokous (fol. 57r−59v)

[fol. 58r, s. 2:3]
ja luottamuksensa Jumalaan. Hänelle on selitettävä,
että kysymyksessä ei ole tosi sakramentti, jos se
ei ole viinin muodossa. Kristuksen säädöksen
mukaan ehtoollisella ei tule käyttää puhdasta vettä,
olutta, simaa tai muuta nestettä kuin viiniä.

IV.
Niiltä, jotka haluavat mennä sakramentille mutta
eivät voi tyytyä yleiseen synnintunnustukseen, joka
hoidetaan saarnastuolista, ei tule kieltää yksityistä
eli korvarippiä.
V.
Pappien ei tule sallia kenenkään mennä
sakramentille, ellei tämä osaa ulkoa vähintään
kymmenen käskyä, uskon artiklat, sekä rukouksen
Isä meidän etc.
VI.
Niitä, jotka elävät julkisynneissä, eli harjoittavat
epäjumalanpalvelusta, tappavat ihmisiä, varastelevat,
harjoittavat huoruutta tai haureutta tai muita suuria
paheita, ei tule päästää sakramentille.
VII.
Kokouksessa myös käskettiin vakavasti, että kirkoissa
ei tule sietää minkäänlaisia kuvia krusifiksin ja
pääalttarin taulun lisäksi. Samasta asiasta, siitä, että
kuvat on poistettava, päätettiin vuonna 1561 Arbogan
herrainpäivillä, mutta muutamat papit eivät ole
noudattaneet tuota käskyä.
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2.2 Text: Biskopsmötet 1562 (fol. 57r− 59v)

[fol. 58v, s. 2:4]

1

och mandatt. Och huar Prästerna samptligen

2

medh sine Sochna män, wille icke än nw sam-

3

ma trästockar belett och affguderij wthrota,

4

thå skule the förmodha sigh konunglighe Majestetens

5

wredhe, och Biscoparne haffua fullmÿndigh

6

befalningh att hårdeliga straffa them som

7

sådana affguderij i sinne församblingh

8

lijdhe och endels samtÿckia.

9

VIII.
Jcke bör heller wara meer än ett altare i kÿrkionne, ther som Sacramentet handlas och tracteras
wppå the flere altaren lÿdha till affgudherij, och
skåla genom all genseijenlse wthriffuas.
IX.
Om the onÿttige helgedagar som lenge sedhan haffua warith afflÿste och ingen grundh i then helga
skrifft haffua, the ssom effther thenne tijdh sodana
förargilsse dagar holla, och icke tiena gudhi Cronone
eller sigh; Ja huarken liff eller siell till godho,
them skåla præsterna wpskriffua och giffua fougten tilkenna, att han skall straffa them, lika som
man plegar straffa ohörsamme personer, som sigh wpsättia emot gudz ordningh och sine rätte öffuerheet.
X.
Ther som illa hender att nogon kommer J skadha
för sitt egit barn, att the liggia thet i hiell, eller genom andra försumelsse kommer them om halssen,
tå skåla föreldranar hårdeliga medh kÿrkiones
straff, straffadhe bliffua, och sedhan böta
Konunglighe

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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2.2 Suomennos: Vuoden 1562 piispainkokous (fol. 57r−59v)

[fol. 58v, s. 2:4]
Siellä, missä papit pitäjänmiehineen eivät
vieläkään halua poistaa noita puupökkelöitä,
kuvia ja epäjumalanpalvelusta, he saavat odottaa
kohtaavansa hänen kuninkaallisen majesteettinsa
vihan, ja piispoilla on täysivaltainen käsky
rangaista ankarasti niitä, jotka sietävät tuollaista
epäjumalanpalvelusta seurakunnissaan ja osittain
myöntyvät siihen.

VIII.
Kirkoissa ei tule myöskään olla useampia kuin yksi
alttari: se, jolla käsitellään sakramenttia. Useammat
alttarit johtavat epäjumalanpalvelukseen ja ne on
vastustelematta revittävä.
IX.
Hyödyttömistä pyhäpäivistä, jotka on jo kauan sitten
peruutettu ja joilla ei ole mitään pohjaa raamatussa, todetaan
seuraavaa. On henkilöitä, jotka vieläkin viettävät tuollaisia
pahennuksen päiviä eivätkä palvele Jumalaa, kruunua eivätkä
itseään sen enempää ruumiinsa kuin sielunsakaan parhaaksi.
Heidän nimensä on pappien pantava muistiin ja annettava
tiedoksi voudille, jonka tulee rangaista noita niskoittelijoita,
niin kuin rangaistaan tottelemattomia ihmisiä, jotka asettuvat
Jumalan säätämää järjestystä ja oikeaa esivaltaansa vastaan.
	X.
Missä käy niin huonosti, että joku vahingoittaa omaa lastaan
esimerkiksi makaamalla vauvan kuoliaaksi tai muulla
laiminlyönnillä aiheuttaa lapsensa kuoleman, on vanhempia
rangaistava ankarasti kirkkorangaistuksella. Lisäksi heidän
on maksettava
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2.2 Text: Biskopsmötet 1562 (fol. 57r− 59v)

[fol. 59r, s. 2:5]

1

Konunglighe Majestet en wådhe bööt N.[empliga] 9. marker örtigh: Tÿ eff-

2

ter sÿnden förökas gruffueliga i werldenne så

3

måste och straffet ökas medh, helst effther monge

4

ogudachtige menniskior och lösa kånar äro så till

5

sinnes, att the holla thet för stoor sÿndh och skam,

6

slå en Hundh ihiäll, än förderffua sitt egitt kött

7

och blodh, sosom man seer när en skal absoluera

8

them, att the mera lee än gråta.

9

XI.
Så haffuer och höglåffligh Konunglighe Majesteten sampt
medh Biscoparna låtit sigh wårda om thett oChristeliga leffuerne och oskadeligh wäsendhe ssom
wankar här i wplandh, medh then swåra drÿck
och swalgh, som skeer om Söndagz nätterne, och
mest wthi the otilbörlige brudframöll, som plegar altijdh skee om Söndags nätter, the ridha och renna,
swäria och bannas och stundom slå hwar annan
ihiäll. Sodana gestebudh och olåfflige wäsendhe skåla prästerna öffuer heela Sweriges rike, huar i sin
sochn platt afflÿsa och hårdeliga medh gudz ordh
straffa, och huadh Prästerne förnimma, att Sochna
männerna iche wille sådant affleggia, wthan komme drukne till kÿrkio medh Brudh och Brudgumme
som här till dagz skedtt är, så skåla Prästerna
then dagen ingen tienst att göra them, wthan låta
them fara så godh thedan som the kommo thijtt,
och the som medh ähre haffue sigh olÿdelighen
skickatt och ställt hela Söndags natten öffuer,
them skall man ban lÿsa, och holla them för
Hedningar, så lenge the wthlåffua booth och bättringh.
XII.

10
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2.2 Suomennos: Vuoden 1562 piispainkokous (fol. 57r−59v)

[fol. 59r, s. 2:5]
kuninkaalle tapaturmasakkoa yhdeksän markkaa rahaa.
Sillä kun synti lisääntyy maailmassa kauhealla tavalla, niin
myös rangaistuksia on kovennettava; erityisesti kun monet
jumalattomat ihmiset ja irtolaisnaikkoset ajattelevat,
että on suurempi synti ja häpeä lyödä kuoliaaksi koira
kuin vahingoittaa omaa lihaansa ja vertansa. Tämän voi
nähdä, kun heille antaa synninpäästön ja he virnistelevät
pikemminkin kuin itkevät.

	XI.
Hänen kuninkaallinen majesteettinsa ja piispat ovat
myös huolestuneet siitä epäkristillisestä elämästä ja
sietämättömästä menosta, jota ilmenee täällä Upplannissa.
Sunnuntain vastaisina öinä ryypätään raskaasti, erityisesti
sopimattomissa morsiamen esiinhuutokemuissa, jotka
tavallisesti pidetään aina juuri sunnuntain vastaisina
öinä. Silloin väki karauttelee hevosillaan vimmatusti
edestakaisin, manaa ja kiroilee, ja joskus he lyövät toinen
toisensa kuoliaiksi. Tuollaiset kemut ja luvaton meno olisi
pappien koko Ruotsin valtakunnassa, jokaisen omassa
pitäjässään, kerta kaikkiaan kiellettävä ja ankarasti niistä
Jumalan sanalla rangaistava. Milloin papit huomaavat,
että pitäjän miehet eivät luovu tuollaisesta, vaan tulevat
juovuksissa kirkkoon morsiamen ja sulhasen kanssa,
niin kuin tähän asti on tapahtunut, niin silloin pappien
ei tule palvella heitä mitenkään sinä päivänä, vaan
antaa heidän palata niine hyvineen sinne, mistä ovat
tulleetkin. Ne, jotka ovat olleet mukana ja käyttäytyneet
noin paheksuttavalla tavalla sunnuntaiyön läpeensä, on
julistettava pannaan ja heitä on pidettävä pakanoina niin
kauan kunnes he lupaavat tehdä parannuksen.
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2.3 Text: Själavårdsråd till biktfäder, formel till absolutionen och
orden som använts vid utdelningen av nattvarden (fol. 59v−62r)

[fol. 59v, s. 2:6]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

XII & vltimo articulo.
Hwar nogor Präst finnes som sådana laster
icke will straffa, som nu sacht är, wthan holler
medh bönderna, och far wthi theras Brudhfram
ööll och Möiequellen, och dricker sigh fwll
druckin om Söndagh nattena, så wäll han som
bönderna göra, och går så till sitt präste embethe om Söndags morgonen, then Präst som medh
sådana laster beslagen wardher, then haffuer
Erchiebiskopen befalningh öffuer att honom
priuera ab officio & beneficio etc. Finis. Τελος.

12
[fol. 59v, s. 3:1]

14
15

Huru handlas skall medh fålck
som wilia komma till schrifft.

16

Effther att tweggehanda folk är som till

17

skrifft komma, En part som inthet förståndh och

18

ganska lithet samwett haffua doch icke antinges för-

19

ståckadhe, sådana som man wäll finner, huilket

20

ther aff kommer, att thet meniga folk wnder På-

21

uans regemente och wold är slätt inthet wnder-

22

wijst eller lärtt, Huadh sÿndh är, och huadh

23

wtaff sÿndenne kommer, huru skall man bliff-

24

ua them quitt och bekomma gudz nådhe etc. W-

25

than ähre så ij oförstondh wpuepte, wille doch

26

gärna rätt göra och skemma sigh lära på gam-

27

mal ålder, bliffuer them och swårtt till att be-

28

grijpat, haffuat förthenskuld förthenskuldh [sic] för-

29

dragh, och wndflÿ thet, thet lengste som the kunna.
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2.3 Suomennos: Sielunhoidollisia ohjeita rippi-isille, synninpäästön
kaava sekä ehtoollista jaettaessa käytettävät sanat (fol. 59v−62r)

[fol. 59v, s. 2:6]

    XII ja viimeinen artikla.
Jos pappi ei tahdo rangaista tuollaisista paheista, joista
nyt on ollut puhetta, vaan pitää yhtä talonpoikien kanssa
ja menee heidän morsiuskemuihinsa, ryyppää itsensä
ympärijuovuksiin sunnuntain vastaisena yönä niin
kuin talonpojatkin ja menee sitten suorittamaan papin
tehtäviään sunnuntaiaamuna; jos siis pappi jää kiinni
tuollaisista paheista, häneen sovelletaan arkkipiispan
määräystä, jonka mukaan hänet pidätetään virasta ja hän
menettää virkaansa kuuluneet tulot etc. Loppu.
[fol. 59v, s. 3:1]

Kuinka on kohdeltava ihmisiä, jotka h
 aluavat
tulla kirjoittautumaan ripille.
On olemassa kahdenlaisia ihmisiä, jotka tulevat
kirjoittautumaan ripille. Toisilla ei ole ymmärrystä ja
vain vähän kehittynyt omatunto, vaikka he eivät ole
mitenkään paatuneita ja heidät voi huomata hyviksi
ihmisiksi. Tällaiset ihmiset ovat seurausta siitä, että
paavin hallinnon ja vallan aikana tavalliselle kansalle ei
lainkaan opetettu, mitä synti on, mistä synnit tulevat,
kuinka niistä päästään eroon ja saadaan Jumalan armo
etc. Vaikka nämä ihmiset ovat ymmärtämättömyyden
pauloissa, he haluaisivat kuitenkin mielellään tehdä
oikein, mutta heitä hävettää opiskella vanhalla iällä.
Heidän on myös vaikea ymmärtää asioita, minkä
vuoksi opiskelu tuntuu heistä vastenmieliseltä ja he
karttavat sitä niin pitkälle kuin voivat.
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2.3 Text: Själavårdsråd till biktfäder, formel till absolutionen och
orden som använts vid utdelningen av nattvarden (fol. 59v−62r)

[fol. 60r, s. 3:2]

1

När nu sådana menniskior komma fram som gär-

2

na willia rätt göra, weta doch iche huru, them skal

3

man alwarligh beweka och röra theras samwett,

4

så att the lära kenna sigh medh alffuar, att the äre

5

arma sÿndare, och torfftige gudz nådhe widh thet-

6

ta sättet och

7

När een framkommer som seger så, kär fadher

8

jagh kommer här fram och will migh gärna be-

9

kenna sosom en from gudactigh menniskia bör

10

sigh bekenna, so wett iagh dogh icke huadh iagh

11

skall göra, eller huru Jagh skall skicka migh, ther-

12

före bedher iagh idher att i willen dogh troligha

13

wnderwijsa och trösta migh.

14

Skrifftfadhren Swarar:
Käre wän weet tw och 10 gudz budh och huadh
gudh wthi them aff alla menniskior kreffuer,
huadh the skåla göra och lota. Swar. Min
käre skrifftfadhren Jagh kan ther alz inthet
aff (sosom tÿ werr ganska få präster haffua funnes wnder påuans regemente, som thet
arma menlösa fålket, haffua hollet them till
att the skåla kunna Tijo gudz budh)
Här seger skrifftfadhren ÿterligare.
Käre wen effther tw 10 Gudz budh icke kan
så är nw wist, att thu nw szå mÿkit mindre haffuer hållit them, Thenne är dogh
lickwäll then allraförsta sÿndh, som nogon
menniskia göra kan, så platt inthet frœgha
effther gudh, att thu i 20, 30, och 40 ååhr så
går

15
16
17
18
19
20

21
22
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28
29
30

45

eller annat sådant.

45 och överstruket / pyyhitty yli
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2.3 Suomennos: Sielunhoidollisia ohjeita rippi-isille, synninpäästön
kaava sekä ehtoollista jaettaessa käytettävät sanat (fol. 59v−62r)

[fol. 60r, s. 3:2]
Kun nyt sellaiset ihmiset tulevat ilmoittautumaan
ripille, jotka haluaisivat mielellään tehdä oikein
mutta eivät kuitenkaan tiedä kuinka, heitä on
vakavasti herätettävä ja kosketettava heidän
omaatuntoaan, niin että he todella oppivat
tuntemaan itsensä: että he ovat syntisparkoja, jotka
tarvitsevat Jumalan armoa. Se tapahtuu seuraavasti
tai muulla vastaavalla tavalla.
Kun joku tulee ja sanoo: ’Hyvä isä, olen tulossa
ripille ja haluaisin mielelläni tunnustaa syntini niin
kuin jumalisen ihmisen tulee, mutta en tiedä, mitä
minun tulisi tehdä tai kuinka käyttäytyä, ja siksi
pyydän teitä opettamaan ja lohduttamaan minua’,
silloin

rippi-isä vastaa: ’Hyvä ystävä, tunnetko Jumalan
kymmenen käskyä ja mitä Jumala niissä vaatii
kaikkien ihmisten tekevän tai jättävän tekemättä?’
Vastaus: ’Hyvä rippi-isäni, minä en tiedä niistä
mitään.’ (Koska valitettavasti paavin vallan aikana
oli vain vähän pappeja, jotka olisivat vaatineet
mitättömiltä ihmisparoilta Jumalan kymmenen
käskyn osaamista.)
Tähän rippi-isä sanoo: ’Hyvä ystävä, koska et
osaa Jumalan kymmentä käskyä, on varmaa, että
et ole niitä myöskään pitänyt. On kuitenkin pahin
synti, minkä ihminen voi tehdä, ettei lainkaan etsi
häntä. Olet vaeltanut täällä 20, 30 tai 40 vuotta

277

2.3 Text: Själavårdsråd till biktfäder, formel till absolutionen och
orden som använts vid utdelningen av nattvarden (fol. 59v−62r)

[fol. 60v, s. 3:3]

1

går hedhan, dogh dagliga brukar såå margfalle-

2

liga gudz gåffuor, hans lan och ägodelar haffuer

3

gudh låtit giffua tigh lijff och siell, weth och

4

skäll, maat och drick, och all nödtorfft, Ja han

5

låther sin elskelige son tiena tigh medh sin

6

pinæ och dödh till återlösningh och saligheet,

7

Låther ther aff prædika för idher alla daghar,

8

och tu går likwäll så blindher och förstockat,

9

att tw icke een gångh tencker ther wppå eller

10

frågar ther effther, huadh thinom kära och barm-

11

hertighe gudh till låff, tack och tienst wara skal,

12

för sodana hans stora och margfalleliga wäll

13

gerningar. Tÿ moste dieffuulen medh tigh all

14

sin willia haffua, effther thit hierta så slet inthet

15

aff gudhi weeth, eij heller lära will, medh wåldh

16

besittia och driffua ifrå then ena sÿndhen till then

17

andra. Therföre tenck om tw nw döö skåle, att

18

thu nw sådana gudz och hans helga ordz gruff-

19

uelige förachtilsse skull, för hans strenge rätt

20

wijsedoom aldrigh försuara kan, wthan moste

21

therföre twiffla och Euinnerligh förtappat

22

warda. Och effther gudh nw haffuer spartt

23

tigh lijfz tijdhen, så tenck till att tw läther så-

24

dana förskräckeligh sÿndh aff alt hierta ledh

25

wara, och bidh gudh om nådh och sÿndernes

26

förlåtilsse, och ther till medh legg tin win om,

27

att tw hans Helge Euangelium medh alluar

28

ij hugh kommer, hörer och lärer thet och ther

29

effther leffua gudfructigh och from bodhe för

30

gudh

278

2.3 Suomennos: Sielunhoidollisia ohjeita rippi-isille, synninpäästön
kaava sekä ehtoollista jaettaessa käytettävät sanat (fol. 59v−62r)

[fol. 60v, s. 3:3]
ja käyttänyt päivittäin monin tavoin Jumalan
lahjoja, hänen maitaan ja omaisuuttaan.
Jumala on suonut sinulle ruumiin ja sielun,
tietokyvyn ja järjen, ruoan ja juoman ja
kaiken tarvitsemasi. Hän antaa rakkaan
Poikansa palvella sinua kärsimisellään ja
kuolemallaan lunastaakseen ja autuuttaakseen
sinut. Kuitenkin sinä kuljet niin sokeana
ja paatuneena, ettet kertaakaan ajattele tai
kysy, mitä sinun rakas ja laupias Jumalasi
ansaitsisi ylistyksekseen, kiitoksekseen ja
palveluksekseen noista suurista ja moninaisista
hyvistä teoistaan. Koska sydämesi ei tiedä
Jumalasta yhtään mitään eikä halua hänestä
oppiakaan, paholaisen täytyy antaa sinulle täysi
tukensa, valloittaa sinut ja ajaa sinua synnistä
toiseen. Ajattelepa, jos nyt kuolisit etkä voisi
halveksittuasi karkeasti Jumalaa ja hänen pyhää
sanaansa koskaan puolustautua hänen ankaran
oikeudenmukaisuutensa edessä, vaan joutuisit
epäuskossa iankaikkiseen kadotukseen. Koska
Jumala on nyt säästänyt sinut elinaikasi, päätä
kaikesta sydämestäsi sanoutua irti tuollaisesta
kauheasta synnistä ja rukoile Jumalalta armoa
ja syntien anteeksiantamusta. Sen lisäksi pidä
huolta siitä, että vakavasti pitäisit mielessäsi
hänen pyhän evankeliuminsa, kuuntelisit
ja opiskelisit sitä ja sen mukaisesti eläisit
jumalisesti ja hurskaasti sekä

279

2.3 Text: Själavårdsråd till biktfäder, formel till absolutionen och
orden som använts vid utdelningen av nattvarden (fol. 59v−62r)

[fol. 61r, s. 3:4]

1

gudh och menniskior.

2

Widh sådana sätt, motte man medh them som platt

3

inthet weta aff gudz ordh, wthan leffua sosom will

4

och oskäligh diur, förmana och wnderwijsa, när

5

the till skrifftz komma, på thet the longt komma

6

kunna, och the måga lära kenna theras sÿnder och

7

theras samwett wpueckt och förskräckt wardher.

8

Förtÿ ther mann icke kenner sÿnden och samwet-

9

et warder rört och beuecht, ther bliffuer och icke

10

Christus actat, tenker iche ensin på Euangelium

11

ähr en sodana stoor och dÿrbar skatt, och såda-

12

na nodeligit ordh till all saligheet och en sodana

13

(som Paulus seger), wijs, rijk och euigh tröst.

14

När man nw sålunda haffuer wppenbarat sÿn-

15

den för honom ellier han ellies wtan sÿnnerligh

16

Skrifftfadhrens wnderwijsningh kommer sielff

17

fram och bekenner sigh för en arm och wsell

18

sÿndare, och begärar aff Gudz ordh lärdom och

19

tröst, ther medh han må sina sÿnder quitt warda,

20

honom skall man widh nogot sådana sätt wnder-

21

wijsa och trösta. Käre wen, thet tw

22

tigh så för en arm sÿndare bekenner är gått,

23

och är thet itt wist teckn ther till, att tw haffuer

24

än nw een nådeligh gudh, Förtÿ ther man icke ken-

25

ner sÿndena, iche hatar henne thet är itt ondt teckn

26

till befructandes att dieffuulen theras hierta besatt

27

förståckat och kusat46 haffuer. Therföre skall tw

28

thet wisserligha förehålla, Att effther tw så thina

29

sÿnder bekenner, och haffuer idher och ånger i thit

30

hierta för them, och åstundar gerna them quitt

31

wardha

46 pro kufat
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2.3 Suomennos: Sielunhoidollisia ohjeita rippi-isille, synninpäästön
kaava sekä ehtoollista jaettaessa käytettävät sanat (fol. 59v−62r)

[fol. 61r, s. 3:4]
Jumalan että ihmisten edessä.’
Tällä tavoin tulee kehottaa ja opettaa niitä,
jotka eivät tiedä kerrassaan mitään Jumalan
sanasta vaan elävät niin kuin tahtovat ja ovat
niin kuin järjettömät eläimet [Ps. 32:9] tullessaan
kirjoittautumaan ripille. Näin he voivat päästä
pitkälle ja oppia tuntemaan syntinsä, ja heidän
omatuntonsa voidaan saada heräämään ja
säikähtämään. Jos ihminen ei tunne syntiä eikä
hänen omaatuntoaan kosketeta ja herätetä, hän
ei myöskään ajattele Kristusta eikä evankeliumia,
suurta ja kallisarvoista aarretta, joka on armon
sana kaikkeen autuuteen ja (kuten Paavali sanoo)
viisas, rikas ja ikuinen lohdutus.
Kun sitten ihmiselle on paljastettu hänen syntinsä
tai hän muuten ilman rippi-isän erityistä opetusta
tulee itse tunnustamaan olevansa kurja syntisparka
ja janoaa Jumalan sanan oppia ja lohtua
päästäkseen synneistään, häntä tulee opettaa ja
lohduttaa jollakin seuraavantapaisella tavalla:
’Hyvä ystävä, se, että tunnustat olevasi kurja
syntinen, on hyvä asia. Se on merkki siitä, että
sinulla vielä on armollinen Jumala. Sillä jos ihmiset
eivät tunnusta syntejään eivätkä vihaa niitä,
se on huono merkki, joka antaa aiheen pelätä,
että paholainen on valloittanut, paaduttanut ja
alistanut heidän sydämensä. Siksi sinun on tarkoin
muistettava, että kun noin tunnustat syntisi,
tunnet ahdistusta niistä sydämessäsi ja haluat
päästä niistä,
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2.3 Text: Själavårdsråd till biktfäder, formel till absolutionen och
orden som använts vid utdelningen av nattvarden (fol. 59v−62r)

[fol. 61v, s. 3:5]

1

wardha att sådana är en sÿnnerligh gudz nådhe och

2

thet Helge andes werck. Therföre äst tw Gudhi tinom

3

himmelske fadher, taak, låff, prijs och ära skÿldigh.

4

Så mÿkit meer skall tu tin Herra Gudh therföre

5

tacka, att han låther sigh47 få för thina sÿndher

6

ijdher och ånger, och icke låter tigh platt för-

7

twiffla, wthan är tigh så nådigh och barmhertigh,

8

att han tigh medh sitt Euangelio, för hans sons

9

Jesu Christi skull tröst och sÿndernes förl[åtelse] eff-

10

thersökia låter och på thet tw wppå sådana nådhe

11

så mÿkit wijsare och säkrare wara skall, så will

12

jagh tigh i gudz ordh och afflösningh delachtigh göra

13

genom huilka nådhena them ellies genom Euangelij

14

prædikan allom menniskiom prædikat och tillsagdt

15

wardher, Tigh sÿnnerligh för tin person tilsacht

16

och i thenna stundh giffuin wardher, Ja min käre,

17

the afflösnings ordh som iagh tigh effther gudz

18

lÿffthe tilsäger, skall tw achta sosom gudh tigh ge-

19

nom en röst aff himmelen nådher och sÿndernes

20

förlåtelse tilsadhe, och tw skall gudhi tacka som

21

sådanna macht, sina kÿrkio och the Christrogna

22

på Jordenne giffuitt haffuer.

23

    Forma absolutionis

24

Alzmectighe gudh wårs Herres Jesu Christi

25

fadher, ware tigh nodelighen och barmhertigh,

26

han förlåte tigh alla tijna sÿnder för then skull

27

att hans kära son Jesus Christus haffuer för tigh

28

lidhit

47 pro tigh
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2.3 Suomennos: Sielunhoidollisia ohjeita rippi-isille, synninpäästön
kaava sekä ehtoollista jaettaessa käytettävät sanat (fol. 59v−62r)

[fol. 61v, s. 3:5]
niin se on erityistä Jumalan armoa ja Pyhän
Hengen työtä. Siksi sinä olet Jumalalle, sinun
taivaalliselle Isällesi, velkaa kiitoksen, ylistyksen
ja kunnian. Sitäkin enemmän sinun on kiitettävä
Herraa, Jumalaasi, koska hän antaa sinun tuntea
ahdistusta synneistäsi. Hän ei yksinkertaisesti
jätä sinua epäuskon valtaan, vaan on sinulle niin
armollinen ja laupias, että hän antaa sinun etsiä
syntien anteeksiantamusta evankeliuminsa avulla,
Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Jotta voisit
olla vielä varmempi hänen armostaan, minä teen
sinut osalliseksi Jumalan sanasta ja annan sinulle
synninpäästön. Tavallisesti tämä tapahtuu, kun
evankeliumia julistetaan kaikille yhteisesti ja kaikille
luvataan synninpäästö, mutta nyt erityisesti ja
henkilökohtaisesti sinulle tällä hetkellä. Hyvä ystävä,
niitä synninpäästön sanoja, jotka Jumalan lupauksen
mukaan lausun sinulle, sinun tulee kuunnella ikään
kuin Jumalan ääni taivaasta lupaisi sinulle armon ja
synninpäästön. Sinun on myös kiitettävä Jumalaa,
joka on antanut tämän vallan kirkolleen ja kristityille
maan päällä.

    Synninpäästön kaava.
Kaikkivaltias Jumala, meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen Isä, olkoon sinulle armollinen ja laupias.
Antakoon hän sinulle kaikki syntisi anteeksi sen
vuoksi, että hänen rakas Poikansa Jeesus Kristus on
kärsinyt
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2.3 Text: Själavårdsråd till biktfäder, formel till absolutionen och
orden som använts vid utdelningen av nattvarden (fol. 59v−62r)

[fol. 62r, s. 3:6]

1

lidhit dödh och pinå och i samma wårs Herres

2

Jesu Christi nampn effther hans befalningh

3

och i hans ordz krafft, Ther han seger, J huil-

4

kom i förlåten sÿnderna honom etc., seger Jagh

5

tigh quitt och frij för alla tina sÿndher

6

så att the skåla tigh wara förlåtna, så rijke-

7

ligh och fulkomligh sosom Jesus Christus

8

thet genom sin död och pinå föruerffuat haffuer

9

och igenom Euangelium i hela werldenne be-

10

fallet haffuer förkunna, och thenne trösteligh

11

tilsijelse, then Jagh nu i Jesu Christi nampn

12

tigh giffuit haffuer, skall tw trösteligh an-

13

namma, och ther på stella titt samwett till

14

fridz och stadeliga troo att tina sÿnder äro

15

tigh wisserliga förlåtna. J nampn fadhers,

16

och Sons och then Helge andes, Amen,

17
18

[Verba] Jn porrectione corporis & sanguinis
Jesu Christi.

19

Wårs Herres Jesu Chrsti lekamen för tigh

20

j dödhen giffuin är, stÿrke och beuare tigh i

21

thina troo till Euigha liffuett. Amen.

22

Wårs HERRES IESV CHRISTI
blodh som för tina sÿnder skull wthgutin är
stÿrkie och beuare tigh i thine troo till thett
Euigha liffuet.		
A
M		
N.
		
E
48
Matth. 18. J 1. Johan. I. Marci 8 11.
Bedh gudh nådhe altijdh thet är tigh sacht.
Tÿ förwtan hans hielp, haffuer tu ingen macht.

23
24
25
26
27
28
29
30

48
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J överstruken / pyyhitty yli

Joh. 20.
Math.
18.
Luc. 10.

2.3 Suomennos: Sielunhoidollisia ohjeita rippi-isille, synninpäästön
kaava sekä ehtoollista jaettaessa käytettävät sanat (fol. 59v−62r)

[fol. 62r, s. 3:6]
puolestasi kuoleman ja piinan; ja tämän
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimissä, hänen
säätämyksensä mukaan ja hänen sanansa voimalla,
hänen, joka sanoo: ’Jolle te annatte synnit anteeksi,
hänelle [ne ovat anteeksi annetut]’, minä vapautan
sinut kaikista synneistäsi, niin että ne on annettu

Joh. 20.
Matt. 18.
Luuk. 10.

sinulle anteeksi niin runsaasti ja täydellisesti kuin
Jeesus Kristus on kuolemallaan ja kärsimisellään
ansainnut ja niin kuin hän on käskenyt julistaa
koko maailmassa evankeliumillaan. Tämä
luotettava lupaus, jonka nyt olen antanut sinulle
Jeesuksen Kristuksen nimissä, sinun on otettava
vastaan uskossa, rauhoitettava omatuntosi ja
uskottava vakaasti, että sinun syntisi ovat varmasti
anteeksi annetut. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen, aamen.

Sanat, joita käytetään annettaessa
Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis,
sinun puolestasi kuolemaan annettu, vahvistakoon
ja varjelkoon sinut uskossasi iankaikkiseen elämään.
Aamen.

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
veri, sinun syntiesi vuoksi vuodatettu, vahvistakoon
ja varjelkoon sinut uskossasi iankaikkiseen elämään.
AAMEN.
Matt. 18, 1. Joh. 1, Mark. 8, 11.
Rukoile aina Jumalan armoa, sillä ilman hänen
apuaan et voi mitään.
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2.4 Text: Smädedikten (fol. 62v−65r)

[fol. 62v, s. 4:1]

1
2
3
4
5
6
7
8

En lithen wnderwijsningh fwll medh
Papisters wilfarelser, ther hwar och
en Christen skall taga sigh wara före.
Stelt på rijm till Antichristi präst
Huru han schall stella sit handell
wthi wercket.
Så bruka nw thit embethe, som eena Man,
Lätt see att thu tager saken wisserligh ahn,

9

Men alraförst kledh på tig en fårakiortel wijdh

10

Och lätt honom wara nid på fötterna sijdh,

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

Giff före och thw är aff gudhi sendt,
Tÿ gudh will haffua Swerige nw omuendt,
Jfrå the skadeligha wilfarelser stora och små
Som Apostelenn S. Påwel haffuer låtit wthgå,
Sij skulle alt thet han schriffuer wara rätt
Så bliffuer Påwadömet förbannat alslätt
Tÿ så oförwägen är han wthi sitt taal,
At han wäger hwarken Påwe eller Cardinal,
Sägh ingen rätt Präst i Swerige haffua warit än nw
Wthan Herbestus, Posseuinus och tu,
Och att ingen her i rijket mer rätt Successionem haffuer
Antichrist Påwen then werdiga fadher,
War menlöss som en duffua och tig om munnen
Som en wlff then hooss porten lwrar på hunden.
Om Christi får på rösten tigh kenna få

26

Och wilia iche till tigh öffuer broena gå.

27

Tÿ the höra wlfftungan wnder fårskinnet twta

28

Och förnimma försåtet huart thet will lwta,
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2.4 Suomennos: Pilkkaruno (fol. 62v−65r)

[fol. 62v, s. 4:1]

Pieni opetus täynnään paavinuskoisten
eksytyksiä, joiden suhteen jokaisen
kristityn tulee pitää varansa.
Riimitelty neuvoksi Antikristuksen
papille, kuinka hänen tulee järjestää
toimintansa.
Harjoita virkaasi kuin mies
Ja näytä, että otat asian tosissasi.
Mutta aivan ensin pukeudu lampaan vaatteisiin
Ja anna niiden ulottua jalkoihin asti.
Teeskentele olevasi Jumalan lähettämä,
Koska hän tahtoo, että Ruotsi käännytetään
Niistä suurista ja pienistä vahingollisista eksytyksistä,
Joita apostoli, pyhä Paavali, on levittänyt.
Katso, jos kaikki se, mitä hän kirjoittaa olisi oikein,
Niin paavinvalta kirottaisiin kerrassaan.
Hän on puheissaan niin uhkarohkea,
Ettei hän väistä paavia eikä kardinaalia.
Sano, ettei Ruotsissa ole ollut vielä muuta oikeaa pappia
Kuin Herbestus, Possevinus ja sinä,
Ja ettei tässä valtakunnassa ole enää oikeata suksessiota.
Antikristus-paavi, tuo arvokas isä,
Oli viaton kuin kyyhkynen ja rukoili suullaan
Kuin susi, joka portin pielessä vaanii koiraa.
Kristuksen lampaat tuntevat sinut äänestä,
Eivätkä halua tulla luoksesi sillan yli.
Sillä he kuulevat suden kielen lampaannahan alta
Ja huomaavat mihin se tahtoo johtaa.
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2.4 Text: Smädedikten (fol. 62v−65r)

[fol. 63r, s. 4:2]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Så äs tu en Mestares tienare wthi tusene kånsten
Och kant snartt finna på annat månster,
Och läta see thin Apostoliske succession wara så,
Att tw äst icke plictigh alt effther Christi lära gå,
Therföre om icke titt fager sken tigh hielpa will
Så säger att han hörer rätt diefflen till,
Rett som tw nw haffuer redho begÿnt och giordt,
Att fara medh dieffuuls handlingar foort.
Tÿ mon iche Petrus göre sammelunde
Ther han i Jesu nampn iche wmuenda kunde,
Prädika och lär thin församblingh rätt så,
Att the schola genåm egna goda gerningar himmelrijket få,
Och att Christi förtienst gör inthet ther till,
Hoo sigh ther på förlåta will,
The som förlåta sigh på blotta gudz nådh
Förbanna them först effther Tridentini rådh,
Försmädh Lutherum sampt then helga skrifft

18

Wphögh Påwens påfundher och egen dicht,

19

The rådh som skrifften och Apostlars läre för små

20

appellere tigh till, och skiutt fast wppå,

21

Tÿ Apostlar wårå fiskiare och fast olärdhe

22

Men Påwens Orthodoxi äre mere tro werde

23

Huadh skulle Paulus allena (dogh aff gudz nådh)

24

Wthretta emot så mångh Concilia och rådh

25

The som sigh till Christum och Apostlars rådh hålle

26

Segh them wara wille och galna medh alle,

27

Tÿ begÿnner man giffua theras lärdom macht

28

Tå bliffuer allt Papisterit förskemt och

29

förlagd
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2.4 Suomennos: Pilkkaruno (fol. 62v−65r)

[fol. 63r, s. 4:2]
Sinä olet mestarin palvelija tuhansin keinoin
Ja voit nopeasti esiintyä toisessa hahmossa.
Ja antaa nähdä apostolisen suksessiosi niin,
Että et ole velvollinen noudattamaan kaikessa Kristuksen oppia.
Jos kaunis taljasi ei sinua auta,
Sano sille, että se kuuluukin paholaiselle
Juuri niin kuin olet alttiisti ryhtynyt tekemään
paholaisen toimia nopeasti.
Sillä eikö Pietari mahtanut tehdä samoin,
Kun hän ei pystynyt käännyttämään Jeesuksen nimissä.
Saarnaa ja opeta seurakuntaasi niin,
Että he pääsevät omilla hyvillä teoillaan taivaan valtakuntaan,
Ja että Kristuksen ansiot eivät auta lainkaan
Sitä, joka niihin haluaa luottaa.
Ne, jotka luottavat yksin Jumalan armoon,
Kiroa Trenton päätösten mukaisesti.
Pilkkaa Lutheria ja raamattua,
Korota paavin metkut ja omat keksinnöt.
Niitä neuvoja, joita raamattu ja apostolit opettavat,
Vähättele ja peruuta ne lujasti.
Sillä apostolit olivat kalastajia ja aivan oppimattomia,
Mutta paavin oikeaoppisuus on uskottavampaa.
Mitä pystyisi Paavali yksin (vaikkakin Jumalan armosta)
Saamaan aikaan vastoin niin monia kirkolliskokouksia ja neuvonpitoja.
Niiden, jotka pysyvät Kristuksen ja apostolien neuvoissa,
Sano olevan villejä ja hulluja.
Sillä jos heidän opeilleen annetaan valtaa,
Niin paavin oppi joutuu häpeään ja jää viljelemättä.
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2.4 Text: Smädedikten (fol. 62v−65r)

[fol. 63v, s. 4:3]

1

Men få wij först aff wår ägor inmängia

2

Så få wij wäll mer sedhan inträngia,

3
4

Lär att hwar man lagen fulgöra må,
Och mÿkit ther till offwan wpå,

5

Om Paulus än flux ther till nekar wthi sin läre,

6

Så segh Tridentini Concilium wara förmere,

7

Tÿ thet fördömer och slet förbannar them alle,

8
9

Som seia lagen till fÿllest wara omögelig halle.
The beslute och seie som huar lärd man weeth,

10

Att i laghen är all wår saligheet.

11

    Lutherani Responsio.

12

Hwardt bliffuer thå Christi oskÿlldiga pijne,

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

Eller mon han haffua lidhit för sÿnder sijne,
Eller huart bliffuer Christi Euangelij tröst
eller hwem haffuer han med sijn dödh åtherlöst,
Ach, huru bliffuer Petrus till lögnare driffuin
Och Paulus wnder idher förbannelse giffuin,
Men thet går medh idher ban som bij
Thet hwerffuer omkringh hiuledht och åther wthi,
Tÿ effther i skemme Apostlanar så
Hwij skulle i iche skemma oss som mindre förmå,
Men i påcken och snårken ther wpå,

23

Att ingen Lutheran edher driffua må,

24

Jn på then smala wägen snödha och tronga

25
26
27
28

Som Apostlanar lärde till Himmelen gånga,
Tÿ i wethen idhre wegar wijdhe och bredhe
Then Antichristus Påwen monne tilredhe,
Som är böne åffer och pelegrijms gångh

29

Messå åffer och Munke sångh.

30

Siela messår the hielpa mechtigh wäll

31
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Och wårfrw låff haffuer samma skäll.

2.4 Suomennos: Pilkkaruno (fol. 62v−65r)

[fol. 63v, s. 4:3]
Mutta jos saamme ensin sekoittaa joukkoon omiamme,
Niin voimme hyvin päästä tunkeutumaan pitemmälle.
Opeta, että joka mies voi täyttää lain,
Ja paljon muuta sen lisäksi.
Jos Paavali sen heti kieltääkin opissaan,
Niin sano, että Trenton konsiili on sen yläpuolella.
Sillä se tuomitsee ja aivan kiroaa kaikki ne,
Jotka sanovat, että laki on mahdoton täyttää.
Konsiili on päättänyt ja sanoo, kuten jokainen oppinut mies tietää,
Että laissa on koko meidän autuutemme.
     Luterilaisen vastine.
Mihin jääkään silloin Kristuksen viaton kärsimys,
Vai onkohan hän kärsinyt omien syntiensä vuoksi,
Entä mihin jää Kristuksen evankeliumin lohtu,
ja kenet hän on kuolemallaan lunastanut?
Voi, kuinka Pietarista tehdään valehtelija,
Ja Paavali joutuu kirouksenne alle.
Mutta teidän mukananne tuleekin pannoja kuin mehiläisiä,
Jotka pörräävät ympäriinsä.
Kun noin pilkkaatte apostoleitakin,
Kuinka ette pilkkaisi meitä, jotka olemme vähäisempiä.
Mutta te väitätte niin ja mahtailette sillä,
Että kukaan luterilainen ei voi ajaa teitä
Kaidalle tielle, alhaiselle ja ahtaalle,
Jonka apostolit opettivat kulkevan taivaaseen.
Te tunnette tienne, laveat ja leveät,
Joita Antikristus-paavi valmistaa.
Niitä ovat rukousuhri ja pyhiinvaellukset,
Messu-uhri ja munkkien laulu.
Sielunmessut auttavat mahtavan hyvin,
Sama vaikutus on valtiattaremme ylistyksellä.
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2.4 Text: Smädedikten (fol. 62v−65r)

[fol. 64r, s. 4:4]

1
2
3
4
5
6

Påweske bann kunne wäll i radhene löpa,
För en fatigh som årkar icke affladz breff köpa,
Wijgd watn thet plegar hielpa alra besth,
Sedhan och krÿpa till fritze ther nästh,
Helgons förbön äro och mechtigh godhe
All wälfärdh schall tw af genom them förmodhe,

7

Och att tilbidhia helgon medh en stadigh troo,

8

Så hielpe the tigh wäll öffuer gielde broo,

9

Sodana salighetz wegar westu icke få

10

Och tw west wäll een hoop än thå,

11

Huru man kan himmelrijket förtiena

12

Så att ingen skall thet kunna förmena,

13

Medh Clöster leffnat och Nunne sångh,

14
15
16

Paxe kÿssande och krÿpegångh,
Och läsa wårfrw, Psaltare och iche wara laat
Och fasta medh allahanda åthskilnat maat,

17

Och sedan bodhe ÿllen och baarfött gå,

18

Och läta sigh bådhe lijme och slå,

19

Om Christus kallar sådant fåfengt wara

20

Så will iagh seia tigh huadh tu schalt swara,

21

Att the Antichristi troes articklar the beste,

22

Them en Papist bör hårdt i hiertat fäste,

23
24

Om han will elliest hans tÿrannij med mijke
Och bliffua delachtigh wthi hans brinnande rijke,

25

Tilbedh Påwen för thin herre och gudh,

26

Kÿss hans fötter och hållt hans budh,

27
28
29
30
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Jungfrw Maria then modher skär
Segh wara förmeer än Sånen är,
Prästernas gifftermåll skem och förtala fast,
Segh begerilssen för gudhi wara ingen last,

2.4 Suomennos: Pilkkaruno (fol. 62v−65r)

[fol. 64r, s. 4:4]
Paavin pannoja voi joukoittain sataa
Köyhän päälle, joka ei jaksa anekirjoja ostaa.
Vihkivesi auttaa yleensä kaikkein parhaiten,
Ja siitä seuraavaksi, kun ryömii polvillaan riittävästi.
Pyhimysten esirukoukset ovat myös mahtavan hyviä,
Niiltä voit odottaa kaikkea hyvinvointia.
Jos rukoilet pyhimyksiä vakaasti uskoen,
He auttavat sinut yli rahasillan.
Tuollaisia autuuden teitä et tiedä saavasi,
Mutta kuitenkin tiedät koko joukon siitä,
Kuinka voi ansaita taivaan valtakunnan,
Niin että kukaan ei voi sitä kieltää.
Luostarielämä ja nunnien laulu,
Rauhansuudelmat ja polvillaan ryömiminen,
On luettava Ave Mariaa ja Psalttaria eikä pidä olla laiska
Ja paastottava kaikenlaisilla ja monenmoisilla ruoilla.
Ja sitten pukeuduttava villaan ja kuljettava paljain jaloin
Ja antaa sekä piiskata että lyödä itseään.
Jos Kristus sanoo sellaista turhuudeksi,
Sanon sinulle, mitä sinun on vastattava,
Että Antikristuksen uskonkappaleet ovat parhaat,
Ne paavinuskoisen on pidettävä lujasti sydämessään,
Jos toivoo hänen hirmuvaltaansa hiilihankoineen
Ja haluaa päästä osalliseksi hänen palavasta valtakunnastaan.
Rukoile paavia herranasi ja jumalanasi,
Suutele hänen jalkojaan ja pidä hänen käskynsä.
Neitsyt Marian tuon puhtaan äidin
Sano olevan enemmän kuin Pojan.
Pilkkaa pappien avioliittoa ja puhu siitä lujasti pahaa,
Sano, että himo ei ole Jumalan edessä mikään pahe.
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2.4 Text: Smädedikten (fol. 62v−65r)

[fol. 64v, s. 4:5]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

För fadderskap göra åthskilnat lätt wara sedh,
Och förbudh Echteskapet in till siundhe ledh,
Dispensera så sedhan som thu will,
effther som tw får monga penningar till,
Wthskifft Sacramentet wendhar en partt,
Och sett i Monstrans thet som bliffuer quartt,
Euangelium Johannis wij till salighet kalle,
Bruka thu till att bota skittsiuke kalffuar,
Skärseldh att wara bodhe grÿm och heet,
Prädika för then bonden som är aff peningar feet,
Och sägh honom wäll kunna sigh ther wthlösa

12

Om han flux skakar peningar wthur sin påssa,

13

Thet skärseeldz Euangelium wil Påwen inthet miste,

14
15
16
17
18
19
20

21
22

Thÿ thet fÿller honom hans taske och kiste.
Lär och then församblingh troo
Om heluetis förborgh och gielde broo,
Ther alle skole öffuer gånge
Barfötte på the Jerntaggar månge,
Medh mindre the läta tigh icke itt paar skoo få,
Och peningar wthi them så mÿkit inne kunne gå
Thå theras fötter inthet skadhar,
ehuru bondens taska förebadhar,

23

Medh egitt dichtat ord läter S. Petrus förstå,

24

Att Antichristus i euighet skal handla få,

25

På the Papisters wilfarelsser är ingen endhe,

26

Therföre är best att iagh må åther wende,

27

    Finis, endhe.

28

Gudh oss sina nådher sendhe.
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2.4 Suomennos: Pilkkaruno (fol. 62v−65r)

[fol. 64v, s. 4:5]
Pidä tapana, että kummius tekee eron,
Ja kiellä avioliitto seitsemänteen sukupolveen asti.
Anna erivapauksia, koska vain tahdot,
kun kerran saat lisää paljon rahaa.
Jaettavasta sakramentista taita pala
Ja pane monstranssiin se, mikä jää jäljelle.
Johanneksen evankeliumia, jota me luemme autuudeksemme,
Sinä käytät parantamaan paskatautisia vasikoita.
Kiirastuli on sekä julma että kuuma,
Näin saarnaa talonpojalle, jolla on paljon rahaa.
Ja sano, että hän voi hyvin vapauttaa sieltä itsensä,
Jos vain heti ravistaa rahoja pussistaan.
Tuota kiirastulen evankeliumia ei paavi tahdo menettää,
Koska se täyttää hänen taskunsa ja kirstunsa.
Opeta myös seurakuntaa uskomaan
Helvetin esikartanoihin ja rahasiltaan,
Jonka yli kaikkien on mentävä
Paljain jaloin monien rautapiikkien päältä,
Varsinkaan, jos eivät anna sinulle kenkäparia,
Joissa on rahaa niin paljon kuin niihin mahtuu.
Silloin heidän jalkojaan ei mikään vahingoita,
Vaikka talonpojan tasku kärsiikin.
Omin keksityin sanoin antaa Pyhä Pietari ymmärtää,
Että Antikristus saa toimia ikuisesti.
Papistien eksytyksillä ei ole mitään loppua,
Siksi on parasta että voin palata.
Loppu.
Jumala lähettäköön meille armonsa.
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2.4 Text: Smädedikten (fol. 62v−65r)

[fol. 65r, s. 4:6]

1
2

Men orsaken hwij iagh haffuer thette skriffuit,
Är att Jagh wil haffua tilkenna giffuit,

3

The store Papisters wilfarelser månge,

4

som thet fattige fålket wthi gånge,

5
6
7
8

Och att hwar man motte bidhia aff sin förmåge,
Att gudh icke sendher oss sådhan plåge,
Tÿ skulle gudh fadher straffa som wij haffuer förtient
Tå hadhe han longo sådant till oss sendt,

9

Gudh är trofast och sanfärdigh som hwar man wet,

10

Honom ske låff och prijss j Euigheet. Amen.

11
12
13
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2.4 Suomennos: Pilkkaruno (fol. 62v−65r)

[fol. 65r, s. 4:6]
Mutta syy siihen, miksi olen tämän kirjoittanut
On, että haluan antaa tiedoksi
Papistien suuret ja monet eksytykset,
Joihin köyhä kansa erehtyy menemään,
Ja että olisi rukoiltava kykyjensä mukaan,
Että Jumala ei lähettäisi meille tuollaista vitsausta.
Sillä jos Isä Jumala rankaisisi meitä niin kuin olemme ansainneet,
Hän olisi jo kauan sitten lähettänyt meille sellaista.
Jumala on luotettava ja totuudellinen, niin kuin jokainen tietää,
Hänen olkoon kiitos ja kunnia ikuisesti. Amen.
LOPPU. AAMEN.
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 66r, s. 5:1]49

1
2
3
4
5

Enn Tröstbook för Haffuandhe
Quinnor, Hurw the sigh wthi thet kårs
som barnsbördhen haffuer medh sigh
trösta och hugsuala måge wthdragen
aff skrifftenne och förswenskat.

6
7
8

Aff Erico Falck Lincopen.[si]

9

10

Stockholm, 1564.

11
12

Man förnimmer i sanningenne, ath wthaff all the

13

standh och stadgar, som Herren gudh ibland oss

14

Menniskiorna här wppo Jordenne stichtat haffuer

15

kan inthet finnas som och icke sitt besÿnnerligha

16

kors eller plogo medh sigh haffua skall, Tÿ sså

17

ähr skriffuitt Hiob. 7. Menniskian moste wara

18

alltijdh sosom i strijdh wppo Jordenne. Jtem.

19

Apocal. 3. säger Christus, The iagh elskar, them

20

nepser iagh och agar, etc. Altså haffuer och nw

21

Echteskaps stadgen i sÿnnerligheet thetta korset

22

eller plogon medh sigh, att Quinnan schall medh

23

swedha födha sin barn. Gen. 3. Therföre

24

när som een Christrogen quinna wardher medh

25

sådana kors betungat, schall hon tå ther wndher

26

iche förtwiffla eller wantröstra wppo gudz hielp

27

och förlåsningh wthan fast heller skall hon här

28

wprätta sitt hierta och modh medh trone till gudh,

29

tröstandhes

49 fol. 65v blanco
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 66r, s. 5:1]4

Lohdutuskirjanen odottaville äideille,
jossa kerrotaan, kuinka he voivat
lohduttautua kantaessaan sitä ristiä,
jonka synnyttäminen tuo mukanaan.
Raamatun perusteella kirjoittanut
ruotsiksi
Eric Falck Lincopensis
Tukholma 1564.
Tiedämme, että niiden asemien ja säätyjen
joukossa, jotka Herra Jumala on säätänyt meille
ihmisille täällä maan päällä, ei ole yhtään, jolla ei
olisi omaa ristiään tai kärsimystään. Niinpä Jobin
kirjan seitsemännessä luvussa kuvataan, kuinka
ihmisen elämä maan päällä on aina kuin taistelua.
Samoin Johanneksen ilmestyksen kolmannessa
luvussa [19] Kristus sanoo: ’Jokaista, jota
rakastan, minä nuhtelen ja kuritan’ etc. Siten myös
aviosäädyllä on oma ristinsä tai kärsimyksensä eli
se, että naisen on kivulla synnytettävä lapsensa (1.
Moos. 3). Sen vuoksi kun kristitty nainen joutuu
kantamaan tuota ristiä, hänen ei tule sen alla
epäillä Jumalan apua ja vapautusta, vaan hänen on
ylennettävä sydämensä ja mielensä uskon avulla
Jumalan puoleen

4

Folio 65v on blanco.
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 66v, s. 5:2]

1

tröstandhes sigh ther wedh, att han50 nw i then sam-

2

ma stadga stadd är, som herren gudh sielff

3

stichtat och wälsignat haffuer ther thet och så aff

4

gudhi förordinerat är, att hon barn till werldenna

5

födha skall. Så moste han50 och förtenschuldh

6

thet besÿnnerliga achta, att thenna närwarandhes

7

hennes lijffzfrucht, then hon nw födha skall är

8

gudz gåffua och wälsignelsse. Sosom schriffuit är,

9

Gen. 1. Gudh welsignadhe Adam och Eua och sa-

10

dhe till them, warer fruchtsamme och föröker idher.

11

Seger och then Helge Ande Psal. 127. Sij barn

12

äro en Herrans gåffua, och lijffzfrucht är en skenk.

13

Aff thessa ordhen lärer man, att endogh barn

14

icke warda wthan medh stoor swedha och werck mödo

15

och arbethe född här till werldena warda, och fram-

16

deles medh stor omsorgh och bekÿmmer wpfostrat,

17

lijkwäll moste man thet achta, att föda barn är icke na-

18

turens eller menniskiones eghen gärningh, wthan thet

19

är itt gudz werck, Ja, en gudz wälsignelsse thet är.

20

Therföre skulle och een Christen quinna latha sigh

21

liufft wara, och tacka gudh för then gåffua och wäll-

22

signelsse, Att han henne werduga giordt haffuer, till att

23

födha en sådana lijffzfrucht, och itt så herligitt gudz

24

Creatur som skapatt ähr till att leffua medh gudhi och

25

all hans Helgon ewinnerliga.

26

Thernäst ähr och thett här besinnandes, att gudh

27

sielff lagdt alla quinnor huadh heller the ähre fattiga

28

eller rijka, aff höge eller lägre ståndh, Keijsarinnor,

29

Dröttningar och förstinnor thetta kårset wppo, att

30

the sin barn iche wthan medh stor swedha och werck

31

födha kunna, Tÿ sså sadhe gudh till Euam Gen. 3.

32

Jagh skall få tigh mÿkin wedhermödo thå tu aff-

33

latt haffuer, Tw skall födha thin barn medh
swedha.

34

50 pro hon
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 66v, s. 5:2]
lohduttautuen sillä, että on nyt siinä
asemassa, jonka Herra Jumala itse on säätänyt
ja siunannut ja johon kuuluu Jumalan
säätämyksen mukaan lapsien synnyttäminen
maailmaan. Sen vuoksi hänen on myös
erityisesti muistettava, että tämä hänen nyt
synnyttämänsä lapsi on Jumalan lahjaa ja
siunausta. Onhan kirjoitettu (1. Moos. 1):
’Jumala siunasi Adamin ja Eevan ja sanoi heille:
’Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää.’ ’ Myös Pyhä
Henki sanoo Psalmissa 127: ’Lapset ovat Herran
lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa.’ Näistä
sanoista opimme, että vaikka lapsia ei synnytetä
tähän maailmaan ilman suurta kipua ja vaivaa
ja heidän kasvattamiseensa liittyy paljon huolta,
niin on muistettava, että lasten synnyttäminen
ei ole luonnon tai ihmisten omaa tekoa, vaan
Jumalan työtä, Jumalan siunausta. Sen vuoksi
olisi myös kristityn naisen pysyttävä iloisena
ja kiitettävä Jumalaa siitä, että tämä on tehnyt
hänet arvolliseksi synnyttämään tuon kohdun
hedelmän, suloisen Jumalan luoman, joka on
luotu elämään Jumalan ja hänen pyhiensä
kanssa iankaikkisesti.
Sen lisäksi on otettava huomioon, että Jumala
itse on antanut tämän ristin kaikille naisille,
olivat he sitten köyhiä tai rikkaita, ylhäistä tai
alhaista säätyä, keisarinnoja, kuningattaria tai
ruhtinattaria. He eivät voi synnyttää lapsiaan
ilman suurta kipua ja vaivaa. Sillä Jumala sanoi
Eevalle (1. Moos. 3): ’Minä teen suuriksi sinun
raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä
lapsesi.’

301

2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 67r, s. 5:3]

1

swedha, Therföre måste och een Christroogen barn-

2

föderska wetha, att then hårda och werckfulla födz-

3

lopijnan, som henne nw förestår, eller påkommen är,

4

hwadh heller hon lengre eller kårtare tijdh för-

5

drögd wardher, ähr hon dogh gudz ordenteliga skik

6

och behagelige willie. Huarföre och om hon nw

7

lather finna sigh toligh bidiandhes och så gudh om

8

it fast tolamodh, och nodeligh förlossningh, samptt

9

medh en gladeligh födzlåstundh, settiandhes all sijn

10

lijtt och tillflÿcht till gudz wthlåffuadhe nådhe, wen-

11

tandes och hielp aff honom effther löfftet för Christi

12

skulld, gör hon thå ther medh gudhi en stor och beha-

13

geligh tienst.

14

Till thet Tridhie, Effther thet Gudh är en nådigh

15

och hielpesam gudh och en mildh fadher, haffuer han

16

förthenschull lagdt quinnona thetta korset wppo,

17

iche sosom nogot teckn till sijna wredhe, eller till

18

fördömelssen, wthan till en faderligh tuchtan och

19

timeligh neffst. Tÿ effther thet menniskian

20

skulle för werldena 51 sÿndennes skull som igenom

21

Adam och Ewa i werdena kommen är, haffua li-

22

dhit iche allenast nogon timeligh plågo sodana

23

som thenna är, wthan och iemwäll ena euigha

24

heluetes pijno, och bliffuitt så i dödhenom ewin-

25

nerligha. Och gudh haffuer nu aff sin obegrij-

26

peligh godheet, taget oss then euigha pijnan ifrå,

27

och förwandlat henne whti nogot timeligitt

28

och mottelighit straff, och sÿnnerliga sosom

29

Gen. 3. wthtrÿckeligh förmällt wardher, att

30

mannen skall medh bekÿmmer nära sigh, och

31

igenom släp och sins anletes swett ätha sitt brödh

32

etc. Jtem. Quinnan medh sweda födha barn etc.

33

Skall

51 werldena markerat för att strykas / merkitty poistettavaksi
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III.

2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 67r, s. 5:3]
Sen vuoksi myös kristityn lapsensynnyttäjän
on tiedettävä, että se kova ja kivulias
synnytystuska, joka hänellä nyt on edessään
tai joka hänellä jo on, kesti se sitten pitemmän
tai lyhyemmän ajan, on kuitenkin Jumalan
säätämä ja hänen mielensä mukainen tila. Siksi
synnyttäjä tekee Jumalalle suuren ja mieleisen
palveluksen, jos hän pysyy kestävänä ja rukoilee
Jumalalta lujaa kärsivällisyyttä, armollista
vapautusta ja iloista synnytyshetkeä pannen
koko luottamuksensa Jumalaan ja turvautuen
hänen lupaamaansa armoon ja odottaa häneltä
apua sen lupauksen perusteella, joka on
Kristuksen tähden annettu.
Kolmanneksi, koska Jumala on armollinen

III

ja auttava Jumala ja lempeä Isä, hän on
antanut naisille tämän ristin, ei miksikään
merkiksi vihastaan tai tuomiostaan, vaan
isälliseksi nuhteeksi ja ajalliseksi kuritukseksi.
Ihmisen tulisi kärsiä Adamin ja Eevan
mukana maailmaan tulleen synnin vuoksi
ei vain ajallista tuskaa, niin kuin tämä on,
vaan myös ikuinen helvetin tuska ja jäädä
iankaikkiseen kuolemaan. Jumala on kuitenkin
käsittämättömässä hyvyydessään ottanut
meiltä pois ikuisen tuskan ja muuttanut sen
ajallisiksi ja kohtuullisiksi rangaistuksiksi,
ja erityisesti kuten raamatussa (1. Moos. 3)
selvästi ilmoitetaan, että miehen on kovalla
työllä hankittava ravintonsa ja otsansa hiessä
syötävä leipänsä etc., ja naisen on kivulla
synnytettävä lapsensa etc.
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 67v, s. 5:4]

1

Skall förthenskull en Christrogen quinna

2

sigh här öffuer iche förfära, icke heller gremma

3

sigh, wthan heller tacka gudh therföre, och gledias

4

ther aff, att hon52 thetta sÿndastraffet genom Chri-

5

stum oss så nådeligha förwandlatt haffuer.

6

Tÿ ändogh wäll sant är att then werk och

7

swedha som een Christrogen barnaföderska nw

8

lijda måste, är fast bitter och swår, Ja, na-

9

turenom endeligh odrägeligh, så kan thet dogh

10

inthet reckna warda, emott then Euiga pijnona,

11

som henne nw aff gudz nådhe genom Jesum

12

Christum ifrå tagen är, Ja sosom een miuk Rijs-

13

quist är till recknandhes emott skarpa giszlar och

14

scorpioner, och en skedh full aff watn emott he-

15

la haffuet, alt så är och quinnos födzlo pijna

16

och werkfulla barnsenge iche annath än itt fa-

17

derligitt rijss, Ja alldelis eenn mildh barm-

18

hertigheet emoth then ewiga pinona. Huar nw

19

en tienare sigh emott sin herra så förwer-

20

katt hadhe, att han allan sin lijffztijdh wthi

21

itt mörkt och hardtt fengelsse sittia schulle,

22

och samme hans herre giordhe dogh then nådh

23

medh honom, att han förwandlade sådana

24

hans långhwaruga fengelsse, allenast i blotta

25

twå eller tree dagar, mon iche tå then tienaren

26

gledhia sigh aff sådana fängilsse lijdandes

27

thet wällwilieligha i samma tree dagar? Huru

28

mÿkit meer skulle en Christrogen barnafö-

29

derska toleligha lijdha thenna swedhan effther

30

then ewigha pijnan är henne genom Christum

31

ifrå tagen? Och hon haffuer nw att wenta
och

32

52 pro han
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 67v, s. 5:4]
Sen vuoksi kristityn naisen ei tule kauhistua
eikä myöskään pahoittaa mieltään tästä asiasta,
vaan mieluummin kiittää Jumalaa ja iloita siitä,
että Jumala on muuntanut synnin rangaistuksen
Kristuksen kautta meille niin armollisesti.
Vaikka on totta, että se vaiva ja kipu, jota
kristityn naisen nyt tulee kärsiä, on katkeraa
ja raskasta, jopa ihmisluonnolle kestämätöntä,
sitä ei kuitenkaan voida verratakaan siihen
ikuiseen tuskaan, joka häneltä on otettu pois
Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen kautta.
Naisen kärsimä synnytystuska ja lapsivuoteen
vaivat ovat ikuiseen tuskaan verrattuna kuin
pehmeä risukimppu verrattuna teräviin ruoskiin
ja skorpioneihin, tai kuin lusikallinen vettä
verrattuna koko mereen, siis pelkkää lempeää
laupeutta verrattuna iankaikkisiin kärsimyksiin.
Jos joku palvelija olisi toiminut herraansa
vastaan niin pahoin, että hän ansaitsisi
rangaistuksekseen istua koko elämänsä
pimeässä ja kovassa vankilassa, ja hänen
herransa kuitenkin armahtaisi häntä niin, että
muuntaisi tuon pitkäaikaisen rangaistuksen
vain kahdeksi tai kolmeksi päiväksi, eikö
palvelija silloin ilahtuisi tuollaisesta vankeudesta
ja kärsisi sitä ilomielin nuo kolme päivää?
Kuinka paljon enemmän tulisi kristityn
lapsensynnyttäjän kestää kärsivällisesti
tuskaansa, kun ikuinen tuska on otettu häneltä
pois Kristuksen kautta? Hänellähän on vielä
odotettavissaan
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 68r, s. 5:5]

1

och förmodha sigh i stadhen igen ena ewigha gle-

2

dhe, doch till att förekomma här then Påweska

3

wilfarelssen om egen förtienst, moste och thet här

4

bredho medh granneliga achtat och besinnatt

5

warda. Att ther som sodant timeligitt straff bleff

6

menniskione för sÿndenne schull (sosom

7

sagt är) aff gudhi wppolagdt skedde thet icke

8

för then skull, att honom schulle ther medh kun-

9

na skee fÿllest emott thet ssom brutet war,

10

eller och att nogon menniskia tenckia schulle sigh

11

ther medh willia betala för sijna sÿnder, wthan

12

therföre allenast, att wij igenom sådana plågo

13

och timeligitt straff skulle wppåmint wardha,

14

och53 wår förderffuadhe natur, wetandhes och att

15

gudh är sÿndennes fiendhe. Så och på thet wij

16

aff sådana plågor nw een warnagel haffua schulle,

17

till att her effther holla oss ifrå sÿndenne, och icke

18

på nÿtt förtörnar gudh, Men54 wåra dagliga och

19

gråffua sÿnder, men att gudz rättwijså (som

20

igenom sÿndena och olÿdona förtörnat war)

21

skulle kunna iche 55 fÿllest skee, fandz inthet

22

tingh i werldena, som then fÿllesten fulkom-

23

meliga göra kundhe. Therföre sendhe tå gudh

24

sijn eenda Son aff himmelen här nedh och

25

then samme haffuer sönderkrossat ormsens hoff-

26

uudh. Thet är, han haffuer förstörat dieff-

27

uulsens rijke, öffuerwnnet dödhen, bettalat för

28

sÿndena, och haffuer j then stadhen igen för-

29

skaffat menniskiona förlosningh medh Gudh

30

eena nÿija rätfärdigheet, sÿndernes förlåtilsse,

31

thens

53 pro om
54 pro medh
55 iche överstruket / viivattu yli
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 68r, s. 5:5]
sen sijaan ikuinen ilo. Tässä on kuitenkin
tarkoin huolehdittava siitä, että
paavinuskoisten harhakäsitys omista
ansioista tulee estetyksi. Se, että Jumala on
antanut ihmisille ajallisen rangaistuksen
syntien takia (kuten on sanottu), ei johtunut
siitä, että sillä tavoin voitaisiin korvata
hänelle se, mitä on rikottu, tai että ihminen
voisi ajatella tuolla tavalla maksavansa
syntinsä, vaan ainoastaan sen vuoksi, että
tuollainen tuska ja ajallinen rangaistus
muistuttaisi meitä turmeltuneesta
luonnostamme ja siitä, että Jumala on
syntien vihollinen. Meidän tulee myös pitää
tuollaisia tuskia varoittavina esimerkkeinä
ja pysyä poissa synnin teosta, että emme
uudelleen vihastuta Jumalaa päivittäisillä
ja karkeilla synneillämme. Syntien ja
tottelemattomuuden vihastuttaman
Jumalan oikeudenmukaisuuden täydelliseen
tyydyttämiseen ei riittänyt mikään asia
maailmassa. Sen vuoksi Jumala lähetti
ainoan Poikansa taivaasta tänne maan
päälle, ja hän on murskannut käärmeen
pään. Se tarkoittaa, että hän on tuhonnut
paholaisen valtakunnan, voittanut
kuoleman, maksanut synneistä ja on sen
sijaan palauttanut ihmisille vapauden,
Jumalan uuden vanhurskauden, syntien
anteeksi antamisen,
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 68v, s. 5:6]

1

thens helga Andes gåffuo och euigt lijff. Så är

2

nu thetta wår högsta tröst att gudh wår kä-

3

re himmelske fadher, haffuer genom sin Son Je-

4

sum Christum, allom trognom nådheliga frå

5

tagit then euigha pijnona, som wij alle för-

6

tient haffue, och haffuer så förwandlat henne

7

i ena timeliga och motteligha neffst, sosom

8

quinnona thet besÿnnerliga wppo lagdt är, att

9

barnafödzlan skall wara henne swår och mödo-

10

sam. Therföre ähr thet rådheligit och höge-

11

liga aff nödhena, att hwar och een Christen bar-

12

neföderska, allwarliga betracta och öffuerwäga

13

wille, huruledhes hon nu genom Jesum Chri-

14

stum ifrå then euigha dödhen och heluetes pij-

15

nå wisseliga förlossat ähr, Och att thenne

16

hennes werkfulla barnsbÿrdh icke annath ähr

17

än ett timeligitt straff och lijdandhe, huilket

18

som nw thes toleligare wedhergå skall, att

19

hon weet thet euigha heluetis straffet aff gudz

20

mildha barmhertighet, här wthi genom Christum

21

förwandlat wara, Och skall hon nw iche alle-

22

nast ihogh komma thenna sijn närwarandhes

23

werk och swedha, wthan hon skall ochså, Ja

24

fast mera nw festha sin ögon och åtanckar

25

in wppo gudh och frelssaren Jesum Christum

26

på hans barmhertigheetz, på sÿndennes för-

27

låtilsse, på Himmelrijket, och på en ewigh gledhi,

28

huilkitt allt Christus Jesus allan troganom medh

29

sin hårdha dödh och bittra pijno wisseliga

30

förwerffuatt haffuer. Genom en sådana be-

31
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trachtningh

2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 68v, s. 5:6]
Pyhän Hengen lahjan ja ikuisen elämän.
Suurin lohtumme on, että Jumala, meidän
rakas taivaallinen Isämme, on Poikansa
Jeesuksen Kristuksen kautta ottanut
armollisesti kaikilta uskovilta sen ikuisen
tuskan, jonka olemme kaikki ansainneet, ja
muuntanut sen ajalliseksi ja kohtuulliseksi
kuritukseksi. Naisille on erityisesti annettu
se osa, että lasten synnyttäminen on raskasta
ja vaivalloista. Sen vuoksi on suositeltavaa
ja erittäin tarpeellista, että jokainen kristitty
lapsensynnyttäjä pohtii vakavasti, kuinka hän
on nyt vapautunut ikuisesta kuolemasta ja
helvetin tuskista Jeesuksen Kristuksen kautta.
Hänen on muistettava, että kivulias synnytys
on vain ajallinen rangaistus ja kärsimystä,
joka on kohdattava sitäkin kärsivällisemmin,
kun tietää, että tämä on sitä, miksi helvetin
ikuinen rangaistus on Kristuksen kautta
muunnettu. Synnyttäjän ei tule ainoastaan
muistaa läsnäolevaa kipuaan, vaan hänen
on myös, ja vieläpä lujemmin kiinnitettävä
silmänsä ja ajatuksensa Jumalaan ja
pelastajaan Jeesukseen Kristukseen, hänen
laupeuteensa, syntien anteeksiantamukseen,
taivaan valtakuntaan ja ikuiseen iloon,
mitkä kaikki asiat Kristus Jeesus on
varmasti hankkinut kaikille uskoville kovalla
kuolemallaan ja katkeralla kärsimyksellään.
Tuollaisin
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 69r, s. 5:7]

1

trachtningh, genom bönenne, och then helge Andha

2

moste nu een Christrogen quinna lÿsa och

3

letta sina swåra och werkfulla barnsbÿrdh

4

sosom Apostlen seger 2. Chor. 4. Wår bedröffuel-

5

se then dogh timeligh och lätt är, födher i oss

6

en ewigh och öffuer alla motto wichtiga herlighet,

7

wij som icke see effther the tingh som sÿnas.

8

Tÿ the tingh som sÿnas äro timeligh, men the

9

som icke sÿnas ähro euigh.

10

Till thet fierdhe skall och een Christen quin-

11

na wthi barnsnödhena, fatta then hugsualel-

12

ssen, att gudh wardher henne wisseliga, när tijdz-

13

ens lägligheet så tillseger, förlåssandhes, och

14

skall åther igen frögda henne medh en gladeligh

15

barnfödzlå, Tÿ herren gudh som thenna lijffz

16

fruchtenna wthi modherlijffuett skapatt haffuer,

17

och J wnderdånligh motto henne ther sammastedz

18

medh bequemligha näringh födt och wppehol-

19

let haffuer, han bådhe kan och will j rättan

20

tijdh åther hielpa henne ther wth igen, Tÿ altsså

21

sadhe gudh till Euam, Medh swedha skall tw fö-

22

dha barn, thet är, Ändoch quinnan i barnsbör-

23

dena lijdher swedha, så schall dogh lickwäll

24

lijffzfruchtan warda född och komma här till

25

werldena, Therföre will nw wara mest aff

26

nödhenne, att then Christrogna barnfödherskan,

27

fäster ögonen och hiertat in wppo löfftet, att bar-

28

nett schall nw wisseliga wardha föddt, ändogh

29

thet skeer henne medh stor swedha Och moste

30

hon nw förthenschull troliga åkalla gudh

31

genom Jesum Christum, bidiandhes om itt

32

310

gått

2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 69r, s. 5:7]
ajatuksin, rukoillen ja Pyhän Hengen avulla
kristityn naisen tulee valaista ja helpottaa
raskasta ja kivuliasta synnytystään. Apostoli
sanoo (2. Kor. 4): ’Tämä hetkellinen ja
vähäinen ahdinkomme tuottaa meille
määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden.
Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään
vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää
vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti.’
Neljänneksi kristityn naisen on
synnytystuskissaan muistettava se lohtu, että
Jumala tulee hänet varmasti ajan koittaessa
vapauttamaan ja ilahduttamaan häntä lapsen
syntymällä. Herra Jumala, joka on luonut
tämän kohdun hedelmän äidin kohdussa
ja ravinnut sitä sopivasti ja ylläpitänyt sitä
siellä salaisella tavalla, sekä haluaa että
voi auttaa sen myöskin ulos. Nimittäin
kun Jumala sanoi Eevalle: ’Kivulla sinä
olet synnyttävä lapsesi’ hän tarkoitti, että
vaikka synnyttävä nainen joutuu kärsimään
kipua, niin kohdun hedelmä kuitenkin
syntyy ja tulee tähän maailmaan. Sen
vuoksi on erittäin tarpeellista, että kristitty
synnyttäjä kiinnittää katseensa ja sydämensä
lupaukseen, jonka mukaan lapsi varmasti
syntyy, vaikka se tuottaa hänelle kipua.
Hänen on siis huudettava uskossa Jumalaa
avuksi Jeesuksen Kristuksen kautta rukoillen

311

2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 69v, s. 5:8]

1

gått och Christeligitt tolamodh, j tronne wen-

2

tandhes förlåssningh. Om nw gudh så wth-

3

låffuatt hadhe, att ibland hundrat twsendh

4

quinnor schulle iche meer än een allenast wtaff

5

barns bördena hålpen warda, så schulle än tho

6

huar och een quinna som så wåre rädd, fatta

7

samma löfftet för sigh, och haffua thet håppet

8

till gudh, att hon then samma wara schulle huil-

9

ko gudh alltsså hielpa wille, Men nu haffuer

10

gudh wthlåffuatt att hielpa, iche allenast ena

11

iblandh hundrat twsend, wthan att han alla hiel-

12

pa will wthu nödenne, och lärer oss förfarenhe-

13

ten, att gudh sådane werk dagliga öffwar,

14

hielpandes genom thet almenliga sättet, alla quin-

15

nor till theres barnfödzlo, Ja thet hendher och

16

alldeles, att man hörer nogra quinnor nogorledhis

17

siellan misgåå eller och liffuet ther öffuer lata.

18

J förstonne sÿnes wäll nödhen wara så stor,

19

och läther sigh åffta iche annorledes ansee, än som

20

gudh här nu inthet hielpa wille, Men när som

21

bedröffuelssen och ängzlanen tå aller störst och

22

modren som medh barnet quälies, genom sitt

23

longsamma embethe swedha och werk nu eendels

24

öffuergiffuin är, Eller och när som platt in-

25

thet håpp sÿnes wara nu mer för handena,

26

wthan sÿnes lijka som bådhe modheren och

27

liffzfruchten nu slett förgåtz schulle. Sij rätt

28

thå plegar gudh wnderliga hielpa, så att w-

29

thi itt ögnableck wardhe bodhe modren och bar-

30

nett förlåssadhe, och bliffua så på bådhe

31

sijdhor wedh liffuet, Och såssom, tilförenne

32
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icke

2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 69v, s. 5:8]
itselleen hyvää ja kristillistä
kärsivällisyyttä sekä odotettava uskossa
vapautusta. Jos Jumala olisi luvannut, että
sadasta tuhannesta naisesta vain yhtä
autetaan synnytyksessä, niin kuitenkin
jokainen peloissaan oleva nainen soveltaisi
lupausta itseensä ja panisi toivonsa
siihen, että Jumala auttaisi juuri häntä.
Jumala on kuitenkin luvannut auttaa,
ei vain yhtä ainoaa sadasta tuhannesta,
vaan kaikkia. Tiedämme kokemuksesta,
että Jumala tekee niin päivittäin auttaen
yleiseen tapaan kaikkia naisia heidän
synnytyksissään. Tosin myös tapahtuu,
että joskus harvoin kuullaan joidenkin
naisten menettäneen lapsensa tai myös
henkensä. Ymmärryksellemme tuollainen
hätä näyttää usein niin suurelta, että on
vaikea nähdä asia muulla tavalla kuin että
Jumala ei halua auttaa. Mutta kun suru ja
ahdistus ovat suurimmillaan, ja tuskissaan
oleva äiti on jo luovuttamaisillaan pitkän
työnsä ja kipunsa takia, tai kun kerta
kaikkiaan mitään toivoa ei näytä enää
olevan vaan näyttää siltä kuin sekä äiti
että lapsi menehtyisivät, niin katso, juuri
silloin Jumala tavallisesti auttaakin, niin
että silmänräpäyksessä sekä äiti että lapsi
pääsevät vapaiksi ja molemmat jäävät
eloon. Ja niin kuin aikaisemmin
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 70r, s. 5:9]

1

icke annatt än sorgh och ängzlan wppo fär-

2

dhe war, och dödhen war hardtt när, Altszå

3

är twertt emott effther thet gudh nu så hasteliga

4

holpet haffuer, är här nw icke allenast in-

5

gen dödzfare meer förhandena, wthan allt haffuer

6

ther förwandlat sigh till glädhi, och till itt twe-

7

dobbelt lijff, så att bådhe modren och barnet

8

nw beholla lijffuet, Lijka som wår Herre Chri-

9

stus och sielff hugsualar sådana barnafödher-

10

skår, säiandhes Johannes 16. När quinnan födher

11

barn, haffuer hon sårgh, tÿ hennes stundh

12

är kommen, Men när hon haffuer födt bar-

13

net, kommer hon sin bedröffuilsse inthet ihogh,

14

Tÿ hon gledz att menniskian är född j werldenne.

15

Aff thessa ordhen höre wij, att när som gudh

16

i sinnet haffuer att hielpa en sådana quin-

17

no aff sin nödh till frögd och glädhe, och giffua

18

henne itt twedobbelt lijff, läther han henne

19

först komma i sårgh och bedröffuilsse, Ja,

20

lijka som hon nu gå schulle i sielffua dödhen,

21

men thet warar dogh icke lenge, wthan wen-

22

der sigh snarligha om igen till gledhe.

23

Therföre skall nw en Christen barnafödherska

24

wara widh itt gått modh, och försee sigh

25

thet till gudh, att han henne i sijtt ögnableck,

26

när tijdh ähr, aff sina nodh hielpa schall.

27

Och moste hon medh alla macht nu göra hwadh

28

henne bör till saakena, och huadh som Jordh

29

gumman henne befaller ther schall hon sigh effther-

30

rätta. Och ändogh henne till Ewentÿrs sÿ-

31

nes omögeligitt wara effther förnuffthennes

32

doom, att hon schulle kunna wara förlåssat,

33
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så

2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 70r, s. 5:9]
näytti siltä, että vain surua ja ahdistusta
oli matkassa ja kuolema aivan lähellä,
niin nyt on päinvastoin. Kun Jumala
antoi nopean avun, ei kuoleman vaaraa
enää ole ja kaikki on kääntynyt iloksi ja
tuloksena on kaksinkertainen elämä: sekä
äiti että lapsi jäivät eloon. Herramme
Kristuskin lohduttaa synnyttäjiä (Joh. 16)
sanoen: ’Nainen, joka synnyttää, tuntee
tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa.
Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei
enää muista kipujaan vaan iloitsee siitä,
että ihminen on syntynyt maailmaan.’
Näistä sanoista kuulemme, että kun
Jumala ajattelee auttavansa naista hädästä
iloon ja riemuun ja antavansa hänelle
kaksinkertaisen elämän, hän antaa naisen
ensin kokea surua ja murhetta. Nainen
on kuin menossa kuolemaan, mutta se ei
kestä kauaa vaan muuttuu pian iloksi.
Sen vuoksi on kristityn synnyttäjän
oltava hyvällä mielellä ja turvattava
Jumalaan luottaen siihen, että tämä ajan
tullen auttaa hänet hädästään yhdessä
silmänräpäyksessä. Hänen on myös
kaikin voimin tehtävä se, mitä hänelle
kuuluu tässä asiassa ja noudatettava sitä
mitä lapsenpäästäjä määrää. Ja vaikka
hänestä mahdollisesti järjen mukaan
näyttäisi mahdottomalta, että hän pääsisi
pulastaan,
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 70v, s. 5:10]

1

så ähr dogh för gudhi ingen tingh slet omö-

2

geligitt, Luc. 1. Han är och then som bodhe will

3

och kan henne hielpa, Therföre (säger man)

4

skall hon nw haffua sitt stadiga håp till gudh,

5

han haffuer hålpet otaliga monga andra quin-

6

nor tilförenne, som såledhis waritt haffua wthi

7

nödh ther som farligheeten warett haffuer wäll

8

såå stoor, och än större, än hon nogon tijdh nu

9

här wara kan, Therföre wardher han och wppå

10

thenne effther sitt fasta löffte och nodheliga till-

11

seijelsse genom Jesum Christum wisseliga hiel-

12

V.

pandhes. Till thet femte, Så skall och een

13

Christrogen barnafödherska besinna orsaken,

14

huarföre gudh wndertijdhen så lenge dröijer

15

medh hielpenne, och lätter henne lijdha sådana

16

swedha, Thet sker allt förtenschulld, att hon

17

thes bäter see och achta må, hwadh hennes egen

18

krafft och stÿrkia (gudz hielp föruthan)

19

förmo till sakena wthretta, nempliga, att

20

slett inthet står j hennes macht, thet hon skul-

21

le nu antingen förlåssat warda, eller och födha

22

barnet till werldena, wthan i gudz hender står

23

thet allena, han är then endaste Hielparen, och j

24

thenna sakena till achtandes för then aller

25

besta och aller flijteligasta jordgumma, Och

26

ändoch santt ähr, ath andra quinnors hielp be-

27

höffuas och ther till, the ther skåla närstadde

28

wara, och hielpa henne som barnet födher,

29

lijckwäll wåre all mödha och flijtt, som the

30
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 70v, s. 5:10]
niin Jumalalle ei kuitenkaan mikään ole
mahdotonta (Luuk. 1) ja Jumala sekä
tahtoo että voi auttaa häntä. Sen vuoksi
(sanotaan) hänen on nyt vakaasti pantava
toivonsa Jumalaan, joka on aikaisemmin
auttanut lukemattomia muita naisia. He
ovat olleet hädässä, jossa vaara on ollut
yhtä suuri tai vieläkin suurempi kuin missä
hän on. Sen vuoksi Jumala tulee varmasti
auttamaan myös häntä lujan lupauksensa
mukaan Jeesuksen Kristuksen kautta.
V

Viidenneksi synnyttäjän on myös otettava
huomioon se syy, miksi Jumalan apu
viipyy niin kauan ja antaa hänen kärsiä
tuollaista kipua. Se tapahtuu, jotta hän
voisi paremmin nähdä ja huomata, mitä
hänen oma voimansa ja vahvuutensa
(ilman Jumalan apua) voisivat saada aikaan
tässä asiassa. Hänen tulee nähdä, että
hänen vallassaan ei ole kerrassaan mitään,
mikä voisi hänet vapauttaa ja päästää lapsi
maailmaan, vaan asia on yksin Jumalan
käsissä. Jumala on ainoa auttaja ja myös
kaikkein paras ja ahkerin lapsenpäästäjä.
Ja vaikka on totta, että synnyttäjä tarvitsee
apua myös muilta naisilta, joiden tulee olla
läsnä ja auttaa häntä, niin kuitenkin olisi
kaikki heidän näkemänsä vaiva
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 71r, s. 5:11]

1

ther till göra kunne, fåfengh och förgeffues,

2

huar gudh icke tå hielpa wille, Ja om än fast

3

hela werlden ther tilstädz wåre. Men så snartt

4

gudh tencker till att hielpa, tå ähr thet och allenast

5

retteligha hålpet, Theslikes haffuer och gudh

6

än nu een annor orsak till fördröijelssen medh

7

sine hielp, nempnliga, att effther thet mest alla

8

menniskior, gudz ordh så lithet achta, och åffta

9

wanwÿrdeliga höra och thet misbruka, kunna iche

10

heller så bewijsa sigh i tronne och tålamodhet

11

sosom tilbörligitt wåre medh mindre anfechtnin-

12

gen och kårsett twingar them ther till Therföre

13

håller nw gudh som en mildh fadher, sådane bar-

14

naföderskår wnder sin faderliga agha och rijs,

15

genom theras långsamma swedha och werk,

16

ther medh han them bepröffua will, giffuandes them

17

orsak och tilfälle till att öffua sijn troo, tola-

18

modh och beståndigheet wnder gudz lÿdno. Såsom

19

och S. Petrus här om seger 1. Pet. 1. På thet tron

20

skall rättsinnigh och mÿkit kåsteligare befun-

21

nen wardha, än thet förgängeliga guld som

22

pröffuas medh eeldh, Ja tron skall i thetta stÿcket

23

icke allenast bewijsa sigh, wthan så snart gudh

24

menniskiona hålpet haffuer aff bedröffuelsen

25

wardher tå troon aff samma gudz hielp i henne

26

förkråsat och stadfäst, så att emedhan hon

27

leffuer här på Jordenne, kan hon alldrigh för-

28

gäta sådana gudz wälgerningh, wthan altijdh

29

sedhan förseer sigh gått till honom såsom
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 71r, s. 5:11]
turhaa, ellei Jumala tahtoisi silloin auttaa,
vaikka koko maailmakin olisi läsnä. Mutta
heti kun Jumala ajattelee auttavansa, niin on
apu jo tullut.
Jumalalla on myös toinen syy apunsa
viivyttämiseen. Koska useimmiten kaikki
ihmiset välittävät niin vähän Jumalan
sanasta, kuuntelevat sitä epäkunnioittavasti
ja käyttävät sitä väärin eivätkä myöskään
pysty osoittamaan asianmukaista uskoa ja
kärsivällisyyttä varsinkaan, kun kärsimykset
ja risti vaatisivat sitä. Sen vuoksi Jumala
lempeänä isänä antaa tuollaisten synnyttäjien
kokea kuritustaan ja vitsaansa heidän
pitkällisen kipunsa ja tuskansa aikana.
Tällä hän tahtoo koetella heitä ja antaa
heille tilaisuuden harjoittaa uskoaan,
kärsivällisyyttään ja kestävyyttään Jumalan
tottelemisessa. Pyhä Pietari sanoo (1.
Piet. 1), että on oikein pitää uskoa paljon
kallisarvoisempana kuin katoavaa kultaa,
joka koetellaan tulessa. Usko ei ainoastaan
saa tilaisuutta todistaa itsestään, vaan niin
pian kuin Jumala on auttanut ihmisen
murheen alta vahvistuu hänessä usko
Jumalan avulla niin, että hän ei voi koskaan
unohtaa tuota Jumalan hyvää tekoa. Siitä
pitäen hän suhtautuu myönteisesti häneen,
niin kuin
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 71v, s. 5:12]

1

till sijn nådheliga, barmhertiga och himmelska

2

fadher, huilken icke allenast willian haffuer

3

till att hielpa, wthan är och så mechtigh till att

4

fulkomna J werket thet godha han ellies i

5

sinnet och wilian haffuer, Och kommer hon

6

thå så mÿkit ther medh, att hon nu framdeles

7

aff hiertat sig i trone frögda kan och seija, Sij

8

wnder then tijdh war Jagh wnder barnsbÿrdennes

9

swåra kårs, så att migh sÿntes, effther mitt

10

egitt sinne aldeles omögeligit wara, att iagh

11

medh lijffuett skulle kunna ther wth hålpen

12

warda, Men gudh halp migh likwäll wnder-

13

liga aff samma nödh, öffuer allt thet iagh

14

sielff tenckia eller förmodha kunde, Tÿ weet

15

jagh nu för wisså, troor thet och så stadeligha,

16

att han är godh och nådeligh, och att han altingh

17

förmå. Sammaledhes haffuer och så gudh

18

thetta wpsåtet, att hon igenom barnsbörden-

19

nes fördröijelsse, medh långsam werk och

20

swedha achtar kommat ther till, att när ssom

21

quinnona nw hålpet warder, och hon återkom-

22

mer till helsså och macht igen, skall hon sedhan

23

altijdh thess flijteligare jhogkomma thenna

24

nödh, som hon nu wthi waritt haffuer, och war-

25

da ther aff förorsakat till större gudhfruchtighet

26

än som hon här till hafft haffuer. Skall och

27

ther aff haffua thes bättre tilfelle, att tacka

28

gudh aff hiertat för sådane hielp och nå-

29

dheligit bijståndh, som han medh henne
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 71v, s. 5:12]
armolliseen, laupiaaseen ja
taivaalliseen isäänsä, joka ei
ainoastaan tahdo auttaa, vaan jolla
myös on valta toteuttaa se, mitä
hänellä on mielessään. Nyt nainen
voi ajan kuluessa iloita sydämestään
uskossa ja sanoa: ’Katso, silloin
kun olin synnyttämisen raskaan
ristin alla, minusta näytti oman
käsityskykyni mukaan siltä, että
minua ei voitaisi auttaa jäämään
eloon. Mutta Jumala auttoi minut
ihmeellisesti tuosta hädästä yli
kaiken, mitä itse olisin pystynyt
odottamaan. Nyt siis tiedän varmasti
ja uskon vakaasti, että hän on hyvä ja
armollinen ja että hän voi kaiken.’
Samaan tapaan myös Jumalalla on
se tarkoitus, että kestettyään pitkän
synnytyksen tuskineen ja sitten
saatuaan apua ja terveytensä ja
voimansa takaisin nainen aina sitä
ahkerammin muistaisi tuon hädän,
jossa hän oli ollut, ja tulisi entistä
jumalisemmaksi. Hänellä on nyt
myös tilaisuus sydämestään kiittää
Jumalaa avusta ja tuesta, jota sai
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 72r, s. 5:13]

1

wndher thetta swåra kårset giordt haffuer,

2

huilken tackseijelsse hon gudhi nepliga

3

giordt hadhe, huar hon ellies så strax hadhe hål-

4

pen wårdhett, och gudh hade henne nogon lät-

5

färdigh eller ringha barnsnödh wppo komma

6

läthit[.] Öffuer alt thetta medhan barnsbördhen

7

nw så swår ähr, plägar förthenskull barnett

8

naturliga wardha modheren åther så mÿkitt

9

kärare, som hon förnimmer henne thet mÿkit

10

kåstat haffuer att komma till werldenna.

11

Thenna kärleek (seger man) som mode-

12

ren såledhes tilbörliga haffuer till sijn barn,

13

schall wara henne före en spegell eller effther-

14

sÿn, thil then öffuerswinnerliga stora kärleek

15

som gudh fadher j himmelen genom wår her-

16

ra och frelssare Jesum Christum haffuer till

17

oss menniskiorna effther wij honom så mÿkit,

18

nempliga, hans dÿra blodhz wthgiutelsse be-

19

kåstat haffue, Ja werldzliga föreldrars kär-

20

leek till sijn barn, ändogh han är stoor, är

21

han iche wthan som een skugge till att reckna

22

emott then osäijeliga stora kärleek, ther medh

23

gudh elskar menni[skian,] huilket och Chri-

24

stus wille tilkenna giffua ther medh, han

25

sadhe i Joh. 3. Så elskade gudh werldenna,

26

att han wtgaff sijn enda sson, etc. Tÿ så mÿ-

27

kit som himmelen ädlare och större är enn

28

jorden, och såsom gudh i obegripeliga motto

29

wijdt
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 72r, s. 5:13]
tuon raskaan ristin alla. Sitä kiitosta hän tuskin
olisi antanut Jumalalle, jos hän olisi heti saanut
avun ja Jumala olisi suonut hänelle kevyet tai
vähäiset synnytystuskat.
Ennen kaikkea, kun synnyttäminen on niin
raskasta, niin lapsesta tulee luonnollisesti
äidille sitä rakkaampi, kun hän muistaa kuinka
paljon hänelle on maksanut sen saattaminen
maailmaan. Tämän rakkauden (näin
sanotaan), jota äiti asianmukaisesti tuntee
lastaan kohtaan, tulee olla hänelle kuvastin tai
esimerkki siitä katoamattomasta ja suuresta
rakkaudesta, jota Jumala, taivaallinen isämme,
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta tuntee
meitä ihmisiä kohtaan sen vuoksi, että olemme
maksaneet hänelle niin paljon, nimittäin hänen
verensä vuodattamisen.
Maallisten vanhempien rakkaus lapsiaan
kohtaan on tosin suuri, mutta kuitenkin vain
kuin varjo verrattuna siihen sanomattoman
suureen rakkauteen, jolla Jumala rakastaa
ihmisiä. Tämän myös Kristus tahtoi kertoa
sanoessaan (Joh. 3): ’Niin Jumala rakasti
maailmaa, että hän antoi ainoan poikansa’
etc. Sillä niin paljon jalompi ja suurempi
kuin taivas on maata, ja niin kuin Jumala
käsittämättömässä määrin
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 72v, s. 5:14]

1

wijdt öffuergår alla menniskior, så mÿkit stör-

2

re är och gudh fadhers kärleek till oss arma

3

menniskior än ellies nogra werldzliga föräll-

4

drars kärlek wara kan till theres barn.

5

Therföre skall och en Christrogen quinna wthi

6

sådana fall göra gudhi then ähronna, att hon

7

holler honom för then rätta och sanskÿlliga

8

nödhielparen, som bodhe will och förmå hen-

9

he hielpa och nodeliga förlåssa hon skall

10

stadeliga hålla sigh medh trone in till gudz

11

sanfärdiga ordh och fasta löffte, och wara

12

otolighetena gensträffuigh, Men huar och så

13

henda kundhe, att hon wnder then swåra werk

14

och olideliga swedha, genom menniskiligh

15

swagheet råkadhe aff otolighetenna öffuerfal-

16

len warda (såsom och wårtt tolamodh all-

17

drigh kan wara här rätt fulkomligit)

18

så skall hon dogh åther strax giffua sigh wn-

19

dher gudz willia igen, och troo att hennes oful-

20

komliga tolamodh skall warda henne för

21

Christi skull aff gudhi förlåtit och till godh

22

VI.

hollet. Till thet siette. Om än lägenhee-

23

ten sigh så begiffua kundhe (: huilkit dogh

24

gudh ske låff ganska sällan händher :)

25

att een Christrogen quinna wnder barnsbÿr-

26

dennes kårs, moste sättia lijffuett till, så moste

27

iw wisseliga samma dödh wara henne

28

nÿttigh och gagneligh, Tÿ ändogh hon aff

29

all sijn barnafödelsse nw ingen timeligh

30
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 72v, s. 5:14]
ylittää kaikki ihmiset, niin paljon suurempi
on myös Isän Jumalan rakkaus meitä
ihmisparkoja kohtaan kuin voi olla keidenkään
maallisten vanhempien rakkaus lapsiaan
kohtaan.
Sen vuoksi on myös kristityn naisen
tuollaisissa tapauksissa annettava Jumalalle
kunnia ja pidettävä häntä sinä todellisena
auttajana, joka sekä tahtoo että voi häntä
auttaa ja vapauttaa hänet armollisesti. Hänen
on vakaasti pysyttävä uskossa Jumalan toteen
sanaan ja lujaan lupaukseen ja vastustettava
kärsimättömyyttä. Mutta milloin kävisi niin,
että nainen raskaiden tuskien, sietämättömien
kipujen ja inhimillisen heikkouden vuoksi
joutuisi kärsimättömyyden valtaan (eihän
kärsivällisyytemme voi täällä olla koskaan
aivan täydellistä), niin hänen on taas heti
antauduttava Jumalan tahtoon ja uskoa,
että Jumala antaa hänen epätäydellisen
kärsivällisyytensä hänelle Kristuksen tähden
anteeksi ja hyväksyy sen.
VI

Kuudenneksi. Jos tapahtuisi niin (mikä,
Jumalan kiitos, on harvinaista), että
kristitty nainen menetettäisi henkensä
synnyttämisen ristin alla, niin kuitenkin tuo
kuolema olisi hänelle varmasti hyödyllinen
ja edullinen. Vaikka hän ei nyt voikaan saada
synnytyksestään ajallista
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 73r, s. 5:15]

1

glädhe eller frögd här bekomma kan, warder hon

2

tå ther emot (for Christi schul) delachtigh

3

aff then andeliga, ewigha och himmelska glädhena.

4

Man seer och alltijdh för ögonen, huru gudh plä-

5

gar åffta kalla menniskiorna hädhan, och the blif-

6

ua dödhe aff åthskillieligha sother, then ena aff

7

Pestilentia, then andra aff kållesoot, then tridhie

8

aff brennesott och somlige aff andra kranch-

9

heter, &c. Altså tager och gudh wnder tijdhen

10

nogra quinnor hädhan aff werldena genom

11

barnsbÿrdzens kårs, men effther thet att een

12

Christen quinna som således hedhan affsomp-

13

nar weet och troor sigh igenom wårs Herres

14

Jesu Christi pijno och dödh ifrå alla sÿnder,

15

Heluetet, och then euigha dödhen fulkommeliga

16

frelssa wara, kan hon tå aff thenna sijn time-

17

ligh dödh ingen skadha haffua, wthann twert

18

emot fordeel och båtnat. Sosom och Paulus

19

säger Philip. 1. Christus är mitt lijff, och döö

20

ähr migh een winningh, Tÿ genom dödhen war-

21

der een Christrogen Menniskia, wthu thetta

22

sårgfulla och elendha lijffuet förlåssat, och

23

lijka som genom en trongh portt eller smu-

24

ghå införd igen i ena saliga hwijlo och ewiga

25

gledhe. Theslikes ähr thet och klartt och

26

wppenbarligitt att een quinna som dör J barns

27

nödh hon dör jw icke öffuer nogot ond wp-

28

sått eller o Christeligit werck, men honom56

29

wardher thå befunnen och bliffuer dödh i sinn

30

rätta kallelsse i en heligh gerningh, och gudhz

31

lÿdno

56 pro henne

326

2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 73r, s. 5:15]
iloa ja riemua, hän pääsee osalliseksi
hengellisistä, ikuisista ja taivaallisista iloista.
Voidaan aina nähdä, kuinka Jumala usein
kutsuu ihmisiä tästä maailmasta, ja he
kuolevat erilaisiin tauteihin. Yksi kuolee
ruttoon, toiset erilaisiin kuumetauteihin
ja jotkut taas muihin sairauksiin ja niin
edelleen. Niinpä Jumala ottaa ajoittain myös
joitakin naisia täältä maailmasta lapsen
synnyttämisen ristin kautta. Mutta kun
kristitty nainen, joka tuolla tavoin nukkuu
pois täältä, tietää ja uskoo, että hänet on
vapautettu täydellisesti kaikista synneistään,
helvetistä ja ikuisesta kuolemasta Herramme
Jeesuksen Kristuksen kärsimyksen ja
kuoleman kautta, hänelle ei voi koitua
tästä hänen ajallisesta kuolemastaan
mitään vahinkoa vaan päinvastoin etua ja
parannusta, kuten Paavalikin sanoo (Fil. 1):
’Kristus on elämäni ja kuolema on minulle
voitto.’ Kuoleman kautta nimittäin kristitty
ihminen vapautuu tästä murheellisesta
ja kurjasta elämästä ja pääsee ikään kuin
ahtaan portin tai käytävän kautta autuaaseen
lepoon ja ikuiseen iloon. Samalla tavoin
on myös selvää, että nainen, joka kuolee
lapsivuoteeseen, ei kuole minkään pahan
aikeen tai epäkristillisen teon takia, vaan hän
kuolee oikeassa kutsumuksessaan, pyhässä
toimessa ja totellessaan Jumalaa,
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 73v, s. 5:16]

1

lÿdno, effther som gudh sielff henne thetta kår-

2

sett och hårda barnafänget wppålagdt och till-

3

fogat haffuer.

4

Wij läse j första bokena Mosi Cap. 35. att

5

Patriarchens Jacobs hustrw, then Helga Ra-

6

chel bleff och så dödh i barnafödzlone när

7

som hon Beniamin födha skulle, Therföre huar

8

och så lenge, att wår käre och barmhertige gudh

9

icke thertes förlåssa een sådana quinno, som

10

således wthi barnsnödh nw stadd wåre, till nogon

11

timligh gledhi, wthan läte henne ther öffuer bliffua

12

dödh, så skall hon dogh aldrigh så mÿkitt för-

13

fära sigh för thenna lekamligha dödhen, att

14

hon iw fast meer then tröstena aff Euangelio

15

J hiertat fatta och beholla moste, att emott

16

thenna ringa och timeliga gledhenna och werldz-

17

liga lijffuet som hon nu wmm wmber, huilkit

18

hon (till äuentÿrs) på nogen lithen tijdh

19

ellies här än nw haffua motte, skall henne

20

nw wisseligha genom Jesum Christum wedher-

21

faras igen effther löfftet, then ewiga eller hög-

22

sta och himmelska glädhen och euigtt lijff.

23

Alt så warder och thå (effter som Paulus

24

säger) thenne timeligha dödhen henne till

25

winnings Phil. 1. Ja icke kan hon heller

26

nogon tijdh so gärna begära, eller aff hiertat

27

åstunda then ewigha himmelska gledhena,

28

att gudh är iw fast wälwillighare till att lata

29
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henne

2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 73v, s. 5:16]
koska Jumala itse on antanut hänelle
tämän ristin ja vaikean synnytyksen.
Voimme lukea ensimmäisen Mooseksen
kirjan luvusta 35, että patriarkka
Jaakobin vaimo, pyhä Raakel, myöskin
kuoli synnytykseen, kun hän synnytti
Benjaminin. Sen vuoksi missä ja
mikäli rakas ja laupias Jumalamme ei
vapauta synnyttävää naista mihinkään
ajalliseen iloon, vaan antaa hänen
kuolla, naisen ei tule pelätä liikaa
tätä ruumiillista kuolemaa. Hänen
tulee ennemmin käsittää ja pitää
sydämessään se evankeliumin lupaus,
jonka mukaan hänet viedään varmasti
Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisiin
eli korkeimpiin taivaallisiin iloihin
ja ikuiseen elämään häneltä nyt
kiellettävien vähäisten ajallisten ilojen
ja maallisen elämän sijaan, joita hän
mahdollisesti olisi vähän aikaa voinut
kokea. Siispä tuolloin (kuten Paavali
sanoo) ajallinen kuolema on hänelle
voitto (Fil. 1). Hän ei myöskään pysty
koskaan toivomaan niin mielellään eikä
haluamaan sydämestään niin paljon
taivaan ikuisia iloja, etteikö Jumala olisi
paljon halukkaampi suomaan
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 74r, s. 5:17]

1

henne thet bekomma, Tÿ så sägher gudh then

2

Helge ande genom Propheten Esaj. Cap. 55.

3

För än the ropa will iagh swara, Medhan

4

the än nu tala, will jagh höra them. Then-

5

ne samme milde och barmhertige gudh,

6

som oss genom Christum så hierteliga wäll

7

menar, och om oss så flijtigh omsorgh drager,

8

kallar oss hedhan aff thenna sorgfulla elen-

9

da och onda werldena, på thenn tijdh och

10

stundh, när oss aller nÿttigast och saligast

11

är. Han allena weet then stundena wår

12

förnufft, kött och blodh kan thet icke besin-

13

na. Therföre kunne och wij alldrigh

14

bättre göra, iche heller sielffue see oss no-

15

gon tijdh bättre före, än att wij redhebogne

16

och wällwillige äre till att döö, när som gudh

17

wppå eskar och kallar oss hedhan, och att

18

wij thå icke tilstädhie förenufftenne sampt

19

medh hennes kött och blodh oss här wthi

20

förwilla eller nogot hinder göra.

21

Till thet siundhe, will och gudh genom thett

22

longsamma barnafängett, och then stora werck

23

och swedha som quinnan öffuer lijdha moste,

24

giffua henne orsaak och tillfälle till att bi-

25

dhia och åkalla honom aff hiertat, Tÿ nödhen

26

(plegar man seija) lärer enom wäll bidhia,

27

och ähr thet wisseliga sant, att när ssom ingen

28

nödh eller anfechtningh ähr på färde, ähr

29
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tå

VIII. [sic]

2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 74r, s. 5:17]
niitä hänelle. Sillä Jumala Pyhä Henki
sanoo profeetta Jesajan kautta (Jes. 55):
’Ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan,
kun he vielä puhuvat, minä kuulen
heitä.’ Tämä sama ja laupias Jumala, joka
niin sydämellisesti tahtoo Kristuksen
kautta meille hyvää ja kantaa meistä
niin ahkerasti huolta, kutsuu meidät
täältä murheellisesta, kurjasta ja pahasta
maailmasta sinä aikana ja hetkenä, joka
on meille kaikkein hyödyllisin ja autuain.
Hän yksin tietää tuon hetken. Ei meidän
järkemme, lihamme eikä veremme voi
sitä tietää. Siksi myöskin teemme ja
varaudumme parhaiten olemalla valmiita
ja halukkaita kuolemaan silloin, kun
Jumala käskee ja kutsuu meitä täältä,
emmekä salli järkemme emmekä lihamme
ja veremme eksyttää meitä tai estellä tässä
asiassa.
Seitsemänneksi, Jumala tahtoo pitkällisen

VII

synnytyksen ja sen suuren säryn ja kivun
avulla, jotka nainen joutuu kärsimään,
antaa tälle syyn ja tilaisuuden rukoilla ja
huutaa häntä avukseen sydämestään. Sillä
hätä (niin kuin on tapana sanoa) opettaa
hyvin rukoilemaan, ja on totisesti totta,
että kun mitään hätää tai vaivaa ei ole,
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 74v, s. 5:18]

1

tå wäll menniskian sådana aff natur, att

2

hon icke heller gerna bedher gudh om sijna

3

nödtorffther, Ja om hon än nogot wndertij-

4

dhen bedher så att57 thet likwäll iche wthan

5

skrÿmterij, tÿ thet går icke aff hiertat sosom

6

och Christus sielff betÿgar om sådana

7

bön, Matth. 15. seijandes aff Prophetens

8

Esaiae ordh. Thetta fålket nalkas migh medh

9

sijn mun, och hedrar migh medh sina leppar,

10

men theres hiertta är långt ifrå migh, the

11

tiena migh fåfengt &c. Therföre skall

12

hon nw åkalla gudh aff hiertat i thenna

13

sina stora nödh, att han för sin Sons Je-

14

su Christi bittra pijno och dödh skull, werdi-

15

gas lÿsa hennes werk, och förläna henne

16

tolamodh, och henne i rettom tijdh wndhan thetta

17

swåra kårset nådeliga förlossa. Och skall hon

18

Alwarliga settia sigh före i sinnet, att wilia

19

framdeles wpfödha och tuchta thetta samma

20

barnet som henne gudh nu giffuandhes warder,

21

till gudz kundskap, öffuandhes och wndher-

22

wijsandhes thet i trone och gudz lÿdno.

23

Tÿ när som gudh giffuer föräldromen

24

barn, sker thet icke för then orsack skull,

25

allenast, att the såledhes warda skåla the-

26

ras, thet är, dödeliga menniskiors barn soda-

27

na som the sielffue ähro, wthan och så, Ja

28

allermest för then skull, att the sedhan genom

29

then nÿa födelssen, thet är, genom gudz
ordh

30

57 pro är/hendher
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 74v, s. 5:18]
niin ihminen on luonnoltaan sellainen, että
hän ei myöskään mielellään rukoile Jumalalta
tarvitsemaansa. Jos hän jotakin joskus
rukoileekin, niin se ei tapahdu kuitenkaan
ilman teeskentelyä, sillä se ei tule sydämestä,
kuten myös Kristus itse todistaa tuollaisista
rukouksista (Matt. 15) profeetta Jesajan sanoin:
’Tämä kansa lähestyy minua suullaan ja
kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän
sydämensä ovat kaukana minusta. He palvelevat
minua turhaan’ etc. Sen vuoksi myös naisen
on hädässään huudettava Jumalaa avuksi
sydämestään, että Jumala Poikansa Jeesuksen
Kristuksen katkeran kärsimyksen ja kuoleman
tähden näkisi hyväksi keventää hänen tuskaansa,
soisi hänelle kärsivällisyyttä ja vapauttaisi
armollisesti hänet oikeaan aikaan tästä raskaasta
rististä.
Hänen on myös vakavasti päätettävä, että hän
tulee kasvattamaan tämän Jumalan antaman
lapsen Jumalan tuntemukseen harjoittaen ja
opettaen sitä uskossa ja kuuliaisuudessa Jumalaa
kohtaan. Sillä kun Jumala antaa vanhemmille
lapsia, se ei tapahdu vain sen tähden, että niistä
tulisi heidän lapsiaan, toisin sanoen heidän
kaltaistensa kuolevaisten ihmisten lapsia. Se
tapahtuu myöskin, tai oikeastaan enimmältään
sen tähden, että lapsista sitten uudesti
syntymisen, toisin sanoen Jumalan
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 75r, s. 5:19]

1

ordh, döpelsens Sacrament, och then helga

2

anda warda skåla gudz barn, och effther

3

thetta lekamliga och timeligha lijffuet be-

4

komma skåla j himmelen medh Christo itt

5

ewigtt lijff. Och när sså hender att gudh

6

sÿnes dröija något lenge medh hielpenne,

7

moste thå barnaföderskan achta, att iw len-

8

ger thett dröijes, iw meer skall hon tå medh id-

9

keligh suckande quijdha, och aff hiertat

10

ropa till gudh, om förlossningh, inthet twiff-

11

landhes, att han henne för Christi skull, iw

12

wisseliga bön höra will, Ja, lijka som itt

13

spätt barn, när thet haffuer hunger, törst

14

eller annan nödh, ropar thet tå effther sitt

15

mått och legenhett till modrene om hielp,

16

Och Jw lenger maat eller drÿck wardher

17

tÿ förhållit, Jw hårdare thet och gråter och

18

klagar sijn nödh, Ja thet kan iche åther-

19

wenda medh sitt gråtande till thess thet hål-

20

pett eller spijsat wardher, eller och till thes

21

thet alldeles försmechta och ther öffuer döö moste.

22

Altså måste och nw een Christrogen bar-

23

naföderska, effther sijn legenhet ställa

24

sigh medh een flijttigh bön till gudh, genom

25

Jesum Christum icke åtherwendandes,

26

wthan idkeliga bidhia, quijda och sucka

27

medh trone till gudh om hielp, till thes hen-

28

ne tå omsidher och wisseliga hålpet wardher,

29

antingen
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 75r, s. 5:19]
sanan, kasteen sakramentin ja Pyhän Hengen
välityksellä tulisi Jumalan lapsia, ja että he
tämän ruumiillisen elämän jälkeen saisivat
taivaassa Kristuksen kanssa ikuisen elämän.
Kun tapahtuu niin, että Jumala näyttää
viivyttävän jonkin aikaa apuaan, on
synnyttäjän muistettava, että mitä kauemmin
tämä kestää, sitä hartaammin hänen on
huokauksin vaikeroitava ja sydämestään
huudettava Jumalalta vapautusta epäilemättä
lainkaan, että Jumala aina varmasti kuulee
hänen rukouksensa Kristuksen tähden.
Nälkäinen, janoinen tai muussa hädässä
oleva pikkulapsikin huutaa omalla tavallaan
ja mahdollisuuksiensa mukaan äitiään
apuun, ja mitä kauemmin ruoka tai juoma
viipyy, sitä kovemmin lapsi myös itkee ja
valittaa hätäänsä. Se ei voi edes lopettaa
itkuaan ennen kuin sitä autetaan tai
ruokitaan, tai kunnes se kerrassaan nääntyy
ja sen on kuoltava. Niinpä on nyt kristityn
synnyttäjänkin mahdollisuuksiensa mukaan
suuntauduttava ahkeraan rukoukseen kohti
Jumalaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen
ei tule lakata, vaan hänen on hartaasti
rukoiltava, vaikeroitava ja huokailtava
uskossa Jumalalta apua kunnes viimein
varmasti saa avun,
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 75v, s. 5:20]

1

antingen medh een gladeligh födzlostundh

2

eller och (hwar gudhi så sÿnes) genom

3

then timeligha dödzens affgongh till Euin-

4

nerligitt lijff. Och mo han58 bruka thetta

5

effterföliande, eller och nogot annat Chris-

6

teligitt sätt medh bönena.

7

       Böön.
O Alzmechtige och barmhertige Gudh wårs
Herres Jesu Christi fadher, thu som migh
pålagdt haffuer, att iagh barn medh stor
swedha och werk till werldena födha skall,
Jagh bedher tigh barmhertighe fadher, att thw
werdigas giffua migh wnder samma kårs,
stÿrckio och krafft, och att tw wärdigas
giffua migh i rättom tijdh effther thin helga
willia ther wndan nådheliga förlåssa wille, titt helga nampn till prijss och ähro, genom
samma thin Son Jesum Christum wår Herra. Amen.
     Een annor böön.
O barmhertige gudh och himmelske fadher,
tu som till alla nödstelta sagdt haffuer,
Åkalla migh J nödhenne, så will Jagh hielpa
tigh och thu skallt prijsa migh &c. Sij effther
samma thin befalningh och löffte, theslikes
och medhan thin ordning och skickelsse så
är, att quinnan skall födha barn medh
swedha, therföre ropar iagh thin fattiga
tienarinna nu iemmerliga till tigh aff hiertat,
stÿrck migh herre Gudh i thenna min stora
nödh

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

58 pro han

336

2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 75v, s. 5:20]
joko niin, että hän kokee iloisen
synnyttämisen hetken, tai sitten (kun Jumala
näkee parhaaksi) niin, että hän siirtyy
ajallisen kuoleman kautta iäiseen elämään.
Hän voi käyttää seuraavaa tai jotakin muuta
kristillistä tapaa rukoilla.

       Rukous.
Kaikkivaltias ja laupias Jumala, Herramme
Jeesuksen Kristuksen Isä, sinä, joka olet
antanut osakseni lasten synnyttämisen
maailmaan suurella kivulla ja tuskalla,
rukoilen sinua laupias Isä, että armollisesti
soisit minulle tämän ristin alla voimaa ja
että näkisit hyväksi päästää minut rististäni
pyhän tahtosi mukaan oikeaan aikaan
kiitokseksi ja kunniaksi pyhälle nimellesi,
Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän
Herramme kautta. Amen.
     Toinen rukous.
Laupias Jumala ja taivaallinen Isä, sinä
joka olet sanonut kaikille hädänalaisille:
’Huuda minua avuksi hädässä, niin minä
autan sinua ja sinä tulet ylistämään minua’
etc. [Ps. 50:15]. Katso, käskysi ja lupauksesi
mukaan sekä koska olet niin säätänyt, että
naisen on kivulla synnytettävä lapsensa,
minä köyhä palvelijattaresi huudan surkeana
sydämestäni puoleesi: vahvista minua Herra
Jumala tässä suuressa
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 76r, s. 5:21]

1

nödh genom titt ordh och helga anda till lijff

2

och siell, att iagh thetta mitt kårs effther

3

tin helga wilia, medh mijn herra och fräl-

4

sare Jesu Christo, toleliga lijdha och bä-

5

ra må, och wärdiges migh åther igen

6

nådheliga hugswala, medh en gladeligh

7

förlossningh och födelsestundh, Samma-

8

ledhes och o Himmelske fadher werdiges

9

nw för thin Sons Jesu Christi skull nåde-

10

ligha see till thenna mijn närwarandhes

11

lijffzfrucht, som är thitt handwerk, och för-

12

läna henne aff thina grundlösa barmher-

13

tigheet, att hon ooskadd till thetta werldennes

14

lijff komma må, och sedhan genom watn

15

och then helga anda, åther på nÿtt född

16

warda till euigt lijff, på thet wij sedhan

17

altijdh tigh samptlingen låffua och prij-

18

sa måghe. Genom thin son Jesum Chri-

19

stum wår herra och frälsare, Amen.

20

     Een annor Böön.
O Barmhertighe gudh mijn himmelske fadher
werdigas nådheliga see till migh thin fattiga tienarinno, för Jesu Christi nampn
skull, och hugswala migh medh itt warkunsamt anseende. Tÿ migh kan nw
ingen hielpa wthan tw herre Allena,
Tw allena äst then rätte nödhielparen,
på tigh steller iagh mijn fasta förtröstningh, höör nådeliga, effther som tw wthlåffuat haffuer. Genom min käre frälsare och åtherlösare Jesum Christum wår Herra, Amen.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 76r, s. 5:21]
hädässäni sanasi ja Pyhän Hengen kautta
ruumiillisesti ja sielullisesti niin, että
voisin kärsivällisesti kestää ja kantaa
ristini pyhän tahtosi mukaan Herrani ja
Vapahtajani Jeesuksen Kristuksen kanssa.
Suo armollisesti minun toipua vapautumalla
onnellisesti taakastani ja kokemalla lapseni
syntymähetki.
Samoin, Taivaallinen Isä, katso armollisesti
Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden
kohtuni hedelmän puoleen, joka on
sinun kättesi työtä. Suo pohjattomassa
laupeudessasi hänen tulla tähän maailmaan
vahingoittumattomana ja sitten syntyä
uudelleen veden ja Pyhän Hengen kautta
ikuiseen elämään, jotta me voisimme sitten
yhdessä aina ylistää ja kiittää sinua. Sinun
Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän
Herramme ja Vapahtajamme kautta. Aamen.

     [Kolmas] rukous.
Laupias Jumala, Taivaallinen Isäni,
katso armollisesti minuun, köyhään
palvelijattareesi, Jeesuksen Kristuksen
nimen tähden ja säälien lohduta minua.
Sillä kukaan muu ei voi nyt auttaa minua
kuin yksin sinä, Herra. Sinä yksin olet oikea
auttaja hädässä, sinuun minä panen lujan
luottamukseni. Kuule minua armollisesti,
niin kuin olet luvannut. Rakkaan Vapahtajani
ja Lunastajani Jeesuksen Kristuksen, meidän
Herramme kautta. Aamen.
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 76v, s. 5:22]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Här effter fölier een lithen förmaningh till the quinnor, som effther
nödtorffthennes lägenheet tilkalladhe
warda aff henne som quælies medh
barnet, att the sådana handell wthi
Gudz fruchtan medh böner och åkallan
till gudh sigh nu företaga och begÿnna
skåle.
Käre Dannequinnor effther thet wij för
ögonen see och förnimme, att thenne wår
sÿster wthi Christo, nw stadd ähr wnder
thet suora och werkfulla arffkors, som
herren gudh wåra första modher Ewa i
Paradijs, och sedhan medh henne hele quinnokönett wppålagdt och them sielff ther
wnder kastat haffuer säijandes, Gen. 3.
Jagh skall få tigh mÿkin wedhermödhå
tå thw afflatt haffuer, Tw skallt födha
thin barn medh swedha etc. Therföre
ligger nu störste machten ther wppå att
wij alla sampt medh thenna förbemelta wår sÿster endrechteliga falle til gudh
wår himmelske fadher, åkallandes och
bidhiandes honom trösteliga aff hiertat
i Herrans Jesu Christi nampn, att han
effther sijn helga löffte werdigas wara
henne miskundzsam och nådeligh, och sosom
han haffuer sielff sagdt henne thetta
kårset

2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 76v, s. 5:22]

Seuraavassa pieni kehotus niille
naisille, jotka synnyttämistuskissa
oleva äiti on kutsunut
välttämättömän tarpeen vuoksi
luokseen, jotta he osaisivat tästä
pitäen toimia Jumalan pelossa
rukoilemalla ja kutsumalla Jumalaa
avuksi.
Arvoisat naiset, näemme silmiemme
edessä, että tämä sisaremme Kristuksessa
on joutunut sen raskaan ja tuskallisen
perintöristin alle, jonka Herra Jumala
asetti ensimmäisen äitimme Eevan päälle
paratiisissa ja sitten koko naissukukunnan
päälle sanoen (1. Moos. 3): ’Minä teen
suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja
kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi.’ Sen
vuoksi suurin voima on siinä, että me
kaikki yhdessä tämän sisaremme kanssa
lankeamme yksimielisesti Jumalan,
meidän Taivaallisen Isämme eteen ja
kutsumme häntä avuksi ja sydämestämme
rukoilemme häntä uskossa Jeesuksen
Kristuksen nimessä, että hän pyhän
lupauksensa mukaan näkisi hyväksi olla
häntä kohtaan sääliväinen ja armollinen.
Niin kuin hän itse on asettanut
sisarellemme tämän
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 77r, s. 5:23]

1

kårset wppo, att han och nw genom wårs

2

Herras Jesu Christi kors och dödh wärdi-

3

gas lÿsa henne samma närwarandhes,

4

kors, och göra henne thet drägeligitt, för-

5

lossandes henne, och så effther sijn gud-

6

domelige wilie i rettom tijdh, och hielpa

7

henne till en gladeligh födelsse stundh,

8

Theslikes och att then lijffzfruchten som

9

hon nw till werldena födha skall, motte

10

delachtigh warda aff thet saliga och fastha

11

förbundhet som Jesus Christus medh sina

12

helga församblingh, genom döpilsens

13

nÿa födelsse giordtt haffuer till Ewin-

14

nerligitt lijff, Therföre läther oss nu

15

bidhia alt så.

16

       Böön.
O Alzmechtighe ewige och barmhertighe
Gudh wårs Herres Jesu Christi fadher,
tu som äst alles tings skapare och wppehållare, wij rope till tigh öffuer thenne
thin fattiga tienarinno som här nu quälz
i barnsnödh, och bidhie tigh aff allt hierta, att thw werdeliges nådheliga effther
thit sanfärdiga löffte, hielpa henne wthu
thenne hennes sorgh och wedermödho
förlänandes och så henne en gladeligh
barnafödelsse, Lätt henne o Herre
sampt medh thenne närwarandhes hennes
lijffzfrucht wnder barnsbördzens swåra
kårs

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 77r, s. 5:23]
ristin, rukoilemme, että hän nyt Herramme
Jeesuksen Kristuksen ristin ja kuoleman
kautta näkisi hyväksi keventää sisaremme
tässä kantamaa ristiä ja tekisi sen
siedettäväksi päästämällä hänet taakastaan
oikeaan aikaan jumalallisen tahtonsa mukaan
sekä auttaisi häntä saavuttamaan onnellisen
synnytyshetken. Samoin rukoilemme, että
nyt maailmaan syntymässä oleva kohdun
hedelmä pääsisi osalliseksi siitä autuaasta
ja lujasta liitosta, jonka Jeesus Kristus on
solminut pyhän seurakuntansa kanssa
kasteen uudestisyntymisen kautta iäisen
elämän saavuttamiseksi. Siksi rukoilkaamme
näin:

       Rukous.
Kaikkivaltias, ikuinen ja laupias Jumala,
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
Isä, sinä, joka olet kaiken luoja ja
ylläpitäjä, me huudamme sinua avuksi
tälle köyhälle palvelijattarellesi, joka kärsii
synnytystuskissaan. Me rukoilemme sinua
koko sydämestämme, että sinä katsoisit
armollisesti hyväksi totuudellisen lupauksesi
mukaisesti auttaa hänet tästä murheestaan
ja suuresta vaivastaan ja soisit, että hänen
lapsensa syntyisi onnellisesti. Herra, älä anna
hänen äläkä hänen kohtunsa hedelmän
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2.5 Text: Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)

[fol. 77v, s. 5:24]59

1

kårs iche förderffuas, wthan werdigas them

2

nådheliga och medh gledhi förlåssa, och att

3

förbemelte hennes lijffzfrucht motte sedhan

4

igenom döpelssens andeliga badh, effther

5

Christi befalningh åter på nÿtt född war-

6

dha, och ther medh inplantas wthi thina helga

7

församblingh till sÿndernes förlåtilsse och

8

ewigt lijff. Genom samma tin kära Son

9

wår frelsare och åtherlösare Jesum Christum. Amen.

59 fols. 78r–79v blanco
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2.5 Suomennos: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

[fol. 77v, s. 5:24]5
vahingoittua synnytyksen raskaan ristin alla, vaan
suo armollisesti heidän päästä siitä onnellisesti
ja suo, että tämä kohdun hedelmä syntyisi sitten
uudelleen kasteen hengellisen kylvyn kautta
Kristuksen käskyn mukaan ja juurtuisi pyhään
seurakuntaasi syntien anteeksiantamiseksi ja saisi
ikuisen elämän. Rakkaan Poikasi, Vapahtajamme
ja Lunastajamme, Jeesuksen Kristuksen kautta.
Aamen.

5

Foliot 78r–79v ovat blancoja.
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3

Förklaringar
Selityksiä

3.1 Förklaringar: Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)

3.1 Laurentius Olais katekes (fol. 1r−55v)
Manuskriptsammanställningens första verk blev enligt titeln färdigt år 1560, dvs.
under Gustav Vasas regeringstid. Man kunde också tänka sig att verket hänför
sig till Erik XIV:s tid, för Gustav dog i september 1560 och året var ännu inte till
ända. Det är nog troligast att verket skrevs åtminstone mestadels under Gustavs
tid, för på manuskriptets fol. 35v, s. 1:70 hänvisas det till ”vår konung”, som hade
bifogat en karakterisering av sig själv till företalet till en av sina författningar.
Den inleds med orden: ”Wij Gustaff medh Gudhz nådhe” etc. Det andra och det
femte manuskriptet härstammar från Erik XIV:s tid.
Laurentius Olai Gestritius (Gestricius, f. före 1530, d. 1565) inskrev sig
vid Rostocks universitet 1555 och blev där magister. Han blev den första läraren
i Gävle skola och dess rektor år 1557 eller 1558. Han utnämndes först till kyr
koherde i Västerås 1561 och sedan i Stockholm 1562 där han också blev ordina
rius eller biskop, utnämnd av Erik XIV. Biskopsämbetet hade förändrats genom
Gustav Vasas kyrkopolitiska reformer. Kungen spaltade gamla stift till mindre
helheter och utnämnde till ledningen en kyrkoherde som fick titeln ordinarius,
superintendent eller biskop. Dessa var sålunda inte installerade av kyrkan, så
som gamla kyrkans biskopar, utan utnämningen gjordes av kungen. Uppdragen
var ungefär desamma som för biskoparna i det gamla systemet, men den tidi
gare självständigheten gick förlorad när kungen omdefinierade befattningsha
varna som kungliga ämbetsmän. Laurentius Olais första arbetsplats, Gävle skola,
grundades ungefär samtidigt som Gävles stift eller ordinariat.1
Laurentius Olai som dog relativt ung är inte en välkänd person, åt
minstone om man jämför honom med hans äldre bror Martinus Olai Gestri
tius (d. 1585). Trots det har man sagt att han med sin bror Martinus var en av
de förnämligaste stödjarna av Laurentius Petri Nericus (1499−1573; ärkebiskop

1531−1573) både i dogmatiska och i ceremoniella frågor. Brodern Martinus fung
erade som Gävles ordinarius från och med 1563 och utvecklade ortens skola till
en läroanstalt, vars alumner inrymde sedermera personer som representerade
luthersk ortodoxi såsom den blivande ärkebiskopen (1593−1599) Abraham Ang
ermannus. I kyrkopolitiska strider var Martinus Olai en framträdande person
och han agerade kraftigt först emot kalvinism, som hade vunnit insteg i Sve
rige på 1560-talet, och sedan, som Linköpings biskop (1569−1580), emot Johan
III:s katolskt präglade reformer. Johan avsatte honom från hans ämbete, men
1
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Holmquist, 1933, s. 356; Kjöllerström, 1935, s. 51, not 55; s. 74; Kjöllerström, 1952, Kap. I; Hellström,
1951, s. 416−417.

3.1 Selityksiä: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

3. 1 Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)
Kokoomakäsikirjoituksen ensimmäinen teos eli Laurentius Olain katekismus
on valmistunut 1560 ja siis alun perin syntynyt Kustaa Vaasan ollessa kuninkaa
na. Voisi tietysti ajatella, että teos ajoittuisi Eerik XIV:n kaudelle, sillä Kustaa
kuoli syyskuussa 1560 ja vuotta oli vielä jäljellä. Teos on kuitenkin todennäköi
simmin kirjoitettu, ainakin suurelta osaltaan Kustaan aikana, sillä käsikirjoituk
sen fol. 35v, s. 1:70 puhutaan ”meidän kuninkaastamme”, joka oli liittänyt erään
säädöksensä esipuheeseen itsestään luonnehdinnan, joka alkaa: ”Wij Gustaff
medh Gudhz nådhe” etc. Käsikirjoituksista toinen ja viides ovat peräisin Eerik
XIV:n ajalta.
Laurentius Olai Gestritius (Gestricius, s. ennen vuotta 1530, k. 1565)
kirjoittautui Rostockin yliopistoon vuonna 1555 ja valmistui sieltä maisteriksi.
Hänestä tuli Gävlen koulun ensimmäinen opettaja ja rehtori 1557 tai 1558. Hä
net nimitettiin kirkkoherraksi ensin Västeråsiin 1561 ja sitten Tukholmaan 1562,
jossa hänestä tuli myös Eerik XIV:n nimittämänä ordinarius eli piispa. Piispan
virka oli muuttunut Kustaa Vaasan kirkkopoliittisten uudistusten myötä. Ku
ningas jakoi vanhoja hiippakuntia pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja nimitti nii
den johtoon kirkkoherran, joka sai ordinariuksen, superintendentin tai piispan
nimen. Näitä ei siis asettanut tehtäviinsä kirkko, kuten vanhan järjestelmän piis
poja, vaan nimityksen teki kuningas. Tehtävät olivat suunnilleen samat kuin van
han järjestelmän piispoillakin, mutta aiempi itsenäisyys oli mennyttä kuninkaan
määriteltyä viranhaltijat kuninkaallisiksi hallintomiehiksi. Laurentius Olain en
simmäinen työpaikka, Gävlen koulu, perustettiin samoihin aikoihin kuin Gäv
len hiippakunta eli ordinariaatti.1
Melko nuorena kuollut Laurentius Olai ei ole kovin hyvin tunnet
tu henkilö, ainakaan jos häntä verrataan vanhempaan veljeensä Martinus
Olai Gestritiukseen (k. 1585). Laurentiuksesta on kuitenkin sanottu, että vel
jensä Martinuksen kanssa hän oli arkkipiispa Laurentius Petri Nericuksen
(1499−1573; arkkipiispana 1531−1573) huomattavimpia tukijoita sekä opillisissa
että riitusta koskevissa (seremoniallisissa) kysymyksissä. Martinus-veli toimi
Gävlen ordinariuksena vuodesta 1563 ja kehitti paikan koulusta oppilaitoksen,
josta valmistuneiden joukossa oli sittemmin puhdasoppista luterilaisuutta edus
tavia henkilöitä kuten tuleva arkkipiispa (1593−1599) Abraham Angermannus.
Kirkkopoliittisissa kiistoissa Martinus Olai oli näkyvä henkilö ja esiintyi voi
1

Holmquist, 1933, s. 356; Kjöllerström, 1935, s. 51, n. 55; s. 74; Kjöllerström, 1952, Kap. I; Hellström,
1951, s. 416−417.
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han fick asyl hos hertig Karl (senare Karl IX) och utnämndes till kyrkoherde i
Nyköping. (Skoglund, 1985−1987, s. 230−233.)
Intrycket man får om Laurentius Olais tänkesätt på grund av hans ka
tekes avslöjar nog om en nära anknytning till äldre broderns, Martinus, idéer
som förebådar ortodoxin, men relationen till ärkebiskop Laurentius Petris tan
kar förefaller inte vara så när besläktad. Laurentius Petris planer till kyrkoord
ningen 1561 innehöll en åsikt enligt vilken kyrkotukten skulle vara mild; den
skulle grunda sig på bikt och vara själslig och andlig av naturen. Straff som var
riktade mot människornas liv, kropp eller egendom hörde till den världsliga
överheten; kyrkan skulle ta till konkreta straff bara i de värsta fallen.2 Laurentius
Olais katekes förordar däremot ganska rättframt stränga straff för syndare.
Katekesen är skriven i form av en dialog mellan en lärare och en elev,
vilket var typiskt för medeltida populära hand- och läroböcker. Den här genren
försökte inte imitera en naturlig dialog, utan elevens frågor formulerades nog
grant med tanke på författarens logik och pedagogiska syften.
Katekesen innehåller först en kort del i vilken man talar om Guds väsen
som skapare av skapelsen och människan och behandlar kortfattat Treenighe
tens personer. Efter det övergår man till den andra delen av Guds kännedom,
dvs. till att behandla Guds vilja på grund av Guds tio bud. Buden betraktas in
gående ur olika synvinklar: vad förbjuds i vart och ett av buden, hur man bryter
mot buden och vilka människor gör sig skyldiga till detta, hurudana straff drab
bar dem, vilka dygder försvarar buden och hur man följer dem samt hurudan
nytta och hurudana belöningar får de som följer buden.
När författaren behandlar straff, stöder han sig ofta på Mose lag och
andra skrifter i Gamla testamentet; han kräver dödstraff och rekommenderar
principen om ”öga för öga”. För sabbatsbrottet, för det att man håller helgdagen
ohelig, anbefalls straffet i den Fjärde mosebokens 15:e kapitel: en sådan männis
ka skulle ”platt wthrotat wardha” (fol. 10v). Om någon inte kunde återbetala sina
skulder till exempel genom att sälja sin egendom, skulle han själv ”enligt Guds
lag” säljas för att säkra fordringsägarens tillgodohavanden (fol. 22r). Laurentius
Olai appellerar också till Paulus ord i första kapitlet av Galaterbrevet enligt vilka
den som förkunnar evangeliet i strid mot Kristi evangelium vare förbannad (Gal.

1:8−9). På grund av detta säger han: ”den som säger [Guds] personer vara flere
än tre eller icke så många, han är förbannad till evigtid” (fol. 2v).
2
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3.1 Selityksiä: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

makkaasti ensin 1560-luvulla Ruotsissa jalansijaa saanutta kalvinilaisuutta vas
taan ja sitten Linköpingin piispana (1569−1580) Juhana III:n katolilaisuuteen
taipuvia uudistuksia vastaan. Juhana erottikin hänet virastaan, mutta hän sai
turvapaikan Kaarle-herttuan (myöhemmin Kaarle IX) luota ja nimityksen Ny
köpingin kirkkoherraksi. (Skoglund, 1985−1987, s. 230−233.)
Se vaikutelma, joka Laurentius Olain ajattelusta syntyy hänen kirjoitta
mansa katekismuksen perusteella, kertoo kyllä läheisestä liittymisestä vanhem
man veljen, Martinuksen, puhdasoppisuutta enteileviin katsomuksiin, mutta
suhde arkkipiispa Laurentius Petrin ajatuksiin ei näytä aivan yhtä läheiseltä.
Laurentius Petrin suunnitelmat kirkkojärjestykseksi 1561 sisälsivät näkemyksen,
jonka mukaan kirkkokurin tuli olla luonteeltaan lempeää; sen tuli perustua rip
piin ja olla laadultaan sisäistä ja hengellistä. Rangaistukset, jotka kohdistuivat
ihmisten henkeen, ruumiiseen tai omaisuuteen kuuluivat maalliselle esivallalle;
kirkon tuli turvautua konkreettisiin rangaistuksiin vain pahimmissa tapauksis
sa.2 Laurentius Olai taas suosittelee katekismuksessaan syntisille annettavia an
karia rangaistuksia hyvinkin suorasukaisesti.
Laurentius Olain katekismus on kirjoitettu oppilaan ja opettajan vuo
ropuhelun muotoon, mikä oli tyypillistä keskiaikaisille populaareille opas- ja
oppikirjoille. Tässä kirjallisuudenlajissa ei pyritty jäljittelemään luonnollista
keskustelua, vaan oppilaan kysymykset oli muotoiltu huolellisesti kirjoittajan
logiikkaa ja pedagogisia tavoitteita silmällä pitäen.
Katekismus sisältää ensin lyhyen jakson, jossa puhutaan Jumalan ole
muksesta luomakunnan ja ihmisen Luojana sekä käsitellään lyhyesti Kolminai
suuden persoonia. Sen jälkeen siirrytään Jumalan tuntemuksen toiseen osaan eli
käsittelemään Jumalan tahtoa kymmenen käskyn perusteella. Käskyjä tarkastel
laan perusteellisesti eri näkökulmista: mitä kussakin käskyssä kielletään, millä
tavoin käskyjä rikotaan ja ketkä tähän syyllistyvät, millaiset rangaistukset heitä
kohtaavat, mitkä ovat käskyjä vastaavat hyveet ja kuinka niitä harjoitetaan sekä
millaista hyötyä ja millaisia palkkioita käskyjen noudattajat saavat.
Rangaistuksia käsitellessään kirjoittaja nojautuu monesti Mooseksen
lakiin ja muihin Vanhan testamentin kirjoituksiin, vaatii kuolemanrangaistuksia
ja suosittelee ”silmä silmästä” -periaatteen noudattamista. Sapatin rikkomisesta,
siitä, että pitää pyhäpäivän epäpyhänä, määrätään rangaistus Mooseksen neljän
nen kirjan 15. luvussa: tällainen ihminen on hävitettävä kerrassaan (platt wthrotat
2

Holmquist, 1930; 1933, s. 384−385; 394−395. Tätä kirkkojärjestystä ei kuitenkaan hyväksytty; yhtei
nen kirkkojärjestys Ruotsiin saatiin vasta 1571.
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Kristlig laglydnad hos honom tycks delvis vara förknippad med hur
författaren sätter sig in i aposteln Paulus reflexioner om synd och lag i Romar
brevets sjunde kapitel. Det syns i avsnittet i slutet av buden där man betonar att
ingen kan, åtminstone med egna krafter, följa buden. Avsikten med den omöjliga
uppgiften − förpliktelsen att lyda buden − är att visa människor fulheten av
synden som bor i deras innersta och att uppmuntra dem att skynda sig till Kristi
skydd.
Följande del heter ”Om tron” och innehåller en förklaring av den apos
toliska trosbekännelsen. I denna berättas också vilken nytta det finns med att
tro på dessa saker.
Efter det blir det ett tämligen långt kapitel ”Om dopet”, i vilken bland
annat Guds rättvisa och Guds barmhärtighet för en dialog om människans
skickelse och vilken visar hur Jesus Kristus förenade båda dessa och genom sitt
lidande och sin död gav människorna möjligheten att via dopet få delaktighet i
det eviga livet. Denna slags behandling av försoningsmysteriet kom till den krist
liga teologin via verket Cur Deus homo? (Varför blev Gud människa?) författad
av Anselm av Canterbury (1033/4−1109).
Altarets sakrament, nattvarden, behandlas därefter under titeln ”Om
Kristi lekamen och blod”. Denna sak betraktas också ur olika synvinklar: man
måste känna till vad sakramentet är och var dess kraft och verkan är; vad är den
rätta njutningen av och nyttan med det, dvs. vilken fördel får man av det; huru
dant sinnestillstånd måste man ha om man vill fira nattvardens sakrament rätt,
och till sist: vad förmår oss att flitigt njuta av detta sakrament.
Nattvardsbrödet och -vinet kallas på varje ställe för Kristi lekamen
och blod, vilket berättar om en fortsättning av den katolska traditionen. Ing
enstans heter det till exempel att Kristus skulle vara ”närvarande” i dem, såsom
den Augsburgska bekännelsen (1530) formulerar; enligt texten ”är” dessa i all
mänhet Kristi lekamen och blod. Enligt formuleringen i fol. 50v, 24−26 kom
mer en människa till Herrans nattvard för att ”i bröd och vin äta och dricka
Herrans lekamen och blod”, vilket kunde tolkas på olika sätt. På andra ställen
är uttrycket klarare. Till exempel i fol. 51r, 21−25 står det: ”– – så visst som din
tunga smakar brödet och vinet, så viss skall du vara därpå, att detta bröd som
du äter, är Kristi lekamen, och det vin, som du dricker, är Kristi blod.” Texten
fortsätter: ”Om du detta ej tror, så gör du gäck av Herrans nattvard, som är
gräsligt, och blir skyldig gentemot Herrans lekamen och blod. Ja, du äter dig
själv till fördömelse. Om du tror, så sker dig som du tror.” (Fol. 51v, 1−5.)
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wardha, fol. 10v). Jos taas ihminen ei pystynyt maksamaan velkojaan esimerkiksi
myymällä omaisuuttaan, hänet itsensä tuli ”Jumalan lain mukaan” myydä vel
kojan saatavien turvaamiseksi (fol. 22r). Laurentius Olai myös vetoaa Paavalin
sanoihin Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, joiden mukaan jonkin muun
kuin Kristuksen evankeliumin julistaja olkoon kirottu (Gal. 1:8−9). Tällä perus
tella hän sanoo: ”se, joka joko sanoo [ Jumalan] persoonia olevan useampia kuin
kolme tai vähemmän kuin kolme, on ikuisesti kirottu” (fol. 2v).
Lakihenkisyys näyttää liittyvän joltakin osaltaan siihen kuinka kir
joittaja paneutuu apostoli Paavalin Roomalaiskirjeen seitsemännessä luvussa
esittämiin pohdintoihin synnistä ja laista. Tämä näkyy käskyjen päätteeksi kir
joitetussa jaksossa, jossa painotetaan sitä kuinka kukaan ei voi, ainakaan omin
voimin, noudattaa käskyjä. Mahdottoman tehtävän antamisen − velvollisuuden
noudattaa käskysanoja − tarkoituksena on näyttää ihmisille heidän sisimmäs
sään asuvan synnin rumuus ja kannustaa heitä rientämään Kristuksen turviin.
Tätä seuraa jakso ”Uskosta”, jossa esitetään apostolisen uskontunnustuk
sen selitys. Myös tässä kerrotaan, mitä hyötyä näiden asioiden uskomisesta on.
Seuraavaksi tulee melko pitkä jakso ”Kasteesta”, jossa muun muassa
Jumalan oikeudenmukaisuus ja Jumalan laupeus käyvät dialogia ihmisen kohta
losta ja jossa osoitetaan kuinka Jeesus Kristus yhdisti nämä ja ansaitsi ihmisille
kärsimyksensä ja kuolemansa kautta mahdollisuuden saada kasteen välityksellä
osallisuuden ikuiseen elämään. Tämän kaltainen sovitusmysteerin käsittely tuli
kristilliseen teologiaan Anselm Canterburylaisen (1033/4−1109) teoksen Cur
Deus homo? (Miksi Jumala tuli ihmiseksi?) välityksellä.
Alttarin sakramenttia, ehtoollista, käsitellään seuraavaksi otsikolla
”Kristuksen ruumiista ja verestä”. Tätäkin asiaa tarkastellaan eri näkökulmista:
on tiedettävä, mitä sakramentti on ja missä sen voima ja vaikutus ovat; mitä sen
oikea nauttiminen ja sen antama hyöty ovat, eli mitä etua siitä saa; millainen
mielentila on oltava, jos haluaa viettää ehtoollisen sakramenttia oikein, ja vii
mein: mikä saa meidät ahkerasti nauttimaan tätä sakramenttia.
Alttarin sakramentin aineita, leipää ja viiniä, kutsutaan joka kohdassa
Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, mikä puhuu katolisen perinteen jatkumisesta.
Missään ei sanota esimerkiksi, että Kristus olisi niissä ”läsnä” niin kuin Augsbur
gin tunnustuksen (1530) muotoilu kuuluu; tekstin mukaan ne yleensä ”ovat” Kris
tuksen ruumis ja veri. Tosin fol. 50v, 24−26 muotoilun mukaan ihminen tulee
Herran ehtoolliselle ”syömään ja juomaan leivässä ja viinissä Herransa ruumiin
ja veren”, mikä voitaisiin tulkita eri tavoin. Muualla ilmaisu on selkeämpää. Esi
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Ännu följer avsnittet ”Om bönen” som presenterar bönen Fader vår
och en förklaring till denna. I motsats till tidiga svenska mässböcker från refor
mationstiden (till exempel 1531 och 1548 års editioner) eller några senare (till
exempel 1743) inkluderar denna orden ”Ditt är riket, din är makten och äran, i
evighet”. Laurentius Olais framställning slutar med ett sammandrag: ”Allena till
Gud vare ära från evighet till evighet: Du är medel genom vilken vi blir salige

1) genom ordet och löftet; 2) genom sakramentet. Om man föraktar ett av dem,
då mister man både delarna.” (Fol. 55v.)
Laurentius Olais framställning och stil är − karakteristiskt för tiden −
kraftfulla och färgstarka. Han frambringar i läsarens sinne bilder av Guds lag,
hans mäktiga hat och fördömelsens svalg, som människan i sig själv förtjänat,
men också utsikter till Guds kärleks barmhärtighet och en frihet som kan nås
i tron.
fol. 6r, 1: förgifftigh wedher /myrkyllinen ilma
Här nämns giftig luft bland allehanda hemsökelser. Alltsedan antiken
trodde man att epidemier förorsakades av miasmata, gasformiga smitt
ämnen som förpestade luften och ledde till epidemier i dess olika former.
fol. 9r, 9−10: J thet andra tales om een wthuertes Gudz dÿrkan nampns
bekennelsse / toisessa käskyssä puhutaan Jumalan nimen ulkonaisesta
tunnustamisesta
I manuskriptet har man först skrivit ordet dÿrkan, men har sedan mar
kerat det som något som ska strykas och ersatt det med orden nampns
bekennelsse.
fol. 11v, 17: gudz werkekammar / Jumalan työhuonetta
Jag har här tolkat ordet werkekammar som en motsvarighet till ordet
verkstad. Därmed hänvisar ordet till ett hem där barnen uppfostras. Det
är nog också möjligt, om än mindre sannolikt, att ordet i originaltexten
hade formen werkekammarader och att kopisten utelämnat ordets slut.
I det fallet skulle texten betyda att föräldrarna var Guds arbetskamrater
när det gällde barnens uppfostran. En människa som fullgjorde sina
plikter sågs icke sällan som Guds medverkare eller arbetskamrat inom
de tyska och svenska språkområdena på 1500- och 1600-talen. Se olika
former av motsvarigheter till ordet kamrat i SAOB.
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merkiksi fol. 51r, 21−25 sanotaan: ”– – niin varmasti kuin kielesi maistaa leivän ja
viinin, niin yhtä varma sinun tulee olla siitä, että leipä, jonka syöt, on Kristuksen
ruumis, ja viini, jonka juot, on Kristuksen veri”. Teksti jatkuu: ”Jos et tätä usko,
teet pilkkaa Herran ehtoollisesta, mikä on hirvittävää, koska se kohdistuu Her
ran ruumiiseen ja vereen, ja syöt itsellesi tuomion. Jos uskot, sinulle tapahtuu
niin kuin uskot.” (Fol. 51v, 1−5.)
Vielä seuraa jakso ”Rukouksesta”, jossa esitetään Isä meidän -rukous ja
sen selitys. Toisin kuin varhaisissa reformaatioajan ruotsalaisissa messukirjois
sa (esimerkiksi 1531 ja 1548) tai joissakin myöhemmissä (esim. 1743) tässä ovat
mukana sanat ”sinun on valtakunta, voima ja kunnia”. Laurentius Olain esitys
päättyy yhteenvetoon: ”Yksin Jumalalle kunnia iankaikkisesta iankaikkiseen.
Sinä olet väline, jonka kautta tulemme autuaiksi 1) sanan ja lupauksen kautta;
2) sakramentin kautta. Jos joku halveksii jompaakumpaa näistä, hän menettää
molemmat puolet.” (Fol. 55v.)
Laurentius Olain esitys ja tyyli on ajalle ominaiseen tapaan voimakas
ta ja värikästä. Hän luo lukijan mieleen kuvia Jumalan laista, hänen mahtavasta
vihastaan ja kadotuksen kuiluista, jotka ihminen on itsessään ansainnut, mutta
myös näkymiä Jumalan rakkauden lempeydestä ja uskossa saatavasta vapaudesta.
fol. 6r, 1: förgifftigh wedher /myrkyllinen ilma
Tässä mainitaan kaikenlaisten koettelemusten joukossa myrkyllinen
ilma. Antiikin ajoista alkaen kulkutautien ajateltiin johtuvan miasmas
ta, kaasumaisesta aineesta, joka myrkytti ilman ja aiheutti kulkutaudit
eri muotoineen.
fol. 9r, 9−10: J thet andra tales om een wthuertes Gudz dÿrkan nampns
bekennelsse / toisessa käskyssä puhutaan Jumalan nimen ulkonaisesta
tunnustamisesta
Käsikirjoitukseen on kirjoitettu ensin sana dÿrkan, mutta sitten se on
merkitty poistettavaksi ja korvattu sanoilla nampns bekennelsse.
fol. 11v, 17: gudz werkekammar / Jumalan työhuonetta
Olen tässä tulkinnut sanan werkekammar sanan verksad vastineeksi.
Näin työhuonetta tarkoittava sana viittaa kotiin, jossa lapset kasvate
taan. On kuitenkin mahdollista, joskin vähemmän todennäköistä, että
alkuperäisessä tekstissä on ollut sana werkekammarader ja kopisti on
jättänyt sanan lopun pois. Siinä tapauksessa teksti tarkoittaisi, että
vanhemmat olivat Jumalan työtovereita lasten kasvattamisessa. Velvol
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fol. 12r, 29−30: och effther Christi exempell wara them gladeliga wnderdåninge
och ohörsamme / ja olemaan Kristuksen esimerkkiä seuraten heille ilomielin
alamaisia ja kuuliaisia
Ordet ohörsam måste utifrån betydelsekontexten tolkas som en mot
svarighet till ordet åhörsam.
fol. 13r, 17: wpswalg them medh theras [ägodelar] / nieli heidät ja kaiken
heille kuuluvan
Ordet ägodelar saknas i manuskriptet, men det är uppenbart att något
motsvarande ord hör hit.
fol. 15r, 1: mandropet är effter gudz dom högt [fördömligt] / Jumala tuomitsee
tappamisen jyrkästi
Ordet fördömligt saknas i manuskriptet, men det är uppenbart att ett
ord som visar en negativ attityd mot mandråp ska läggas till här.
fol. 15r, 13: tÿ beliuffua [pro beliuga] sijn nästa ähr een dödelig sÿnd / sillä
valheiden levittäminen lähimmäisestä on kuolemansynti
Det är svårt att veta vad ordet beliuffua kunde betyda. Jag har ersatt det
med ordet beljuga som var i bruk i äldre svenska och betydde detsamma
som ordet ljuga.
fol. 17r, 29 − 17v, 2: Effther ingen finnes som wtan Echteskapett, sigh rene
beholla kunne bådhe till krop och siell / Koska ei ole ketään, joka ilman
avioliittoa pystyisi säilyttämään itsensä puhtaana sekä ruumiiltaan että
sielultaan
Den här åsikten hör ihop med att lutheraner motsatte sig prästers och
ordensmedlemmars ogifta stånd och till och med själva orden.
fol. 18r, 6−8: Till thet tridhie straffar gudh werklingar [pro weeklingar]
drenge sken[d]are och andra gruffueliga menniskior / Kolmanneksi Jumala
rankaisee hekumoitsijoita, poikien pilaajia ja muita kauhistuttavia ihmisiä
Laurentius Olais katekes hänvisar tre gånger till den listan av synder
och egenskaper i Paulus’ första brev till korintierna, vilkas utövare och
bärare inte skall få Guds rike till arvedel (6:9). De två sista egenska
perna eller synderna i slutet av nionde versen förefaller redan då ha va
rit, liksom senare, svåra att uttrycka. I det här manuskriptet står de på
följande sätt: werklingar, drenge skenare (fol. 18r, 7), wercklinghar eller
drenge skemare (fol. 18v, 7−8) och weklingh, drengeskennare (fol. 50r, 26).
Den första egenskapen är mer bekant från tyskan och bety
der mjukhet. I det svenska Nya testamentet från 1526 heter det the

356

3.1 Selityksiä: Laurentius Olain katekismus (fol. 1r−55v)

lisuuksiaan täyttävä ihminen Jumalan työtoverina ei ollut vallan har
vinainen kielikuva saksalaisella ja ruotsalaisella kielialueella 1500- ja

1600-luvuilla. Ks. sanan kamrat vastineen eri muotoja SAOB:ssa.
fol. 12r, 29−30: och effther Christi exempell wara them gladeliga wnderdåninge
och ohörsamme / ja olemaan Kristuksen esimerkkiä seuraten heille ilomielin
alamaisia ja kuuliaisia
Sana ohörsam on merkitysyhteyden perusteella tulkittava tässä sanan
åhörsam, kuuliainen, vastineeksi. Nykykielessähän ohörsam merkitsee
tottelematonta.
fol. 13r, 17: wpswalg them medh theras [ägodelar] / nieli heidät ja kaiken
heille kuuluvan
Käsikirjoituksesta puuttuu sana ägodelar, mutta on selvää, että jokin
vastaava sana tähän kuuluu.
fol. 15r, 1: mandropet är effter gudz dom högt [fördömligt] / Jumala tuomitsee
tappamisen jyrkästi
Sana fördömligt puuttuu käsikirjoituksesta, mutta on ilmeistä, että tä
hän kuuluu sana, joka kuvastaa kielteistä asennetta tappamiseen.
fol. 15r, 13: tÿ beliuffua [pro beliuga] sijn nästa ähr een dödelig sÿnd / sillä
valheiden levittäminen lähimmäisestä on kuolemansynti
On vaikea tietää, mitä sana beliuffua voisi merkitä. Olen korvannut sen
sanalla beljuga, joka oli käytössä vanhassa ruotsissa ja merkitsi samaa
kuin nykyinen sana ljuga, valehdella.
fol. 17r, 29−17v, 2: Effther ingen finnes som wtan Echteskapett, sigh rene
beholla kunne bådhe till krop och siell / Koska ei ole ketään, joka ilman
avioliittoa pystyisi säilyttämään itsensä puhtaana sekä ruumiiltaan että
sielultaan
Tämä mielipide liittyy siihen, että luterilaiset vastustivat pappien ja
sääntökuntalaisten naimattomuutta ja itse sääntökuntalaisuuttakin.
fol. 18r, 6−8: Till thet tridhie straffar gudh werklingar [pro weeklingar]
drenge sken[d]are och andra gruffueliga menniskior / Kolmanneksi Jumala
rankaisee hekumoitsijoita, poikien pilaajia ja muita kauhistuttavia ihmisiä
Laurentius Olain katekismuksessa viitataan kolme kertaa ensimmäisen
Korinttilaiskirjeen kuudennessa luvussa esiintyvään luetteloon synneis
tä ja ominaisuuksista, joiden harjoittajat ja kantajat eivät ole Jumalan
valtakunnan perillisiä (6:9). Yhdeksännen jakeen kaksi viimeistä omi
naisuutta tai syntiä näyttävät olleen jo silloin, kuten myöhemminkin,
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weeklinga och i editionen från 1550 the weeklingar. I Gustav Vasas bi
bel från 1541 har ordet i princip formen the weeklingar, men den andra
av ordets e-bokstäver är så suddig, att man lätt kan tyda den som r,
om ordet inte är bekant. Kanske just den här bibelutgåvan funnits till
hands när skribenten eller kopisten skrivit texten: det finns ju ett r på
två ställen. Jag har markerat den avsedda formen weeklingar vid de ovan
nämnda varianterna. Vad översättningar till finska beträffar heter ordet
pehmiä i den finska utgåvan från 1642, men från 1992 års utgåva har man
lämnat bort nämnandet av den här syndiga egendomen helt och hållet.
Jag har valt ordet hekumoitsijat från 1938 års utgåva till min översättning,
för det syns bäst motsvara författarens intention.
De syndare som nämns sist i samma vers kallas i Nya testa
mentet från 1526 respektive 1550 och i Gustav Vasas bibel från 1541 för
drengiaskendare. I Luthers lågtyska utgåva från 1533 kallas dessa syndare
för de jugenschender och i Luthers utgåva från 1534 för knabenschender.
Ordets förled betyder pojke eller ung man. Efterledet är skända, som
kan tolkas på olika sätt: vanhedra, fördärva eller våldta. Fastän Lau
rentius Olai på samma sida (fol. 18v, 21) använder samma ord skema för
att syfta på både Sodoms och Gomorras mäns last och på våldtäkten
av Jacobs dotter (1. Mos. 34) och på synden nämnd i det första brevet
till korintierna, har jag kommit fram till att i den finska översättningen
använda pilata, motsvarighet till fördärva. Ordet raiskata, våldta innebär
att man brukar våld, men i den här synden var det inte alltid fråga om
våld. Drenge skendare i alla sina olika varianter har jag därför översatt
som fördärvare av pojkar. På samma sätt har jag också gjort vid Sodom
och Gomorra, fastän 1. Mos. 19 faktiskt berättar om männens våldsam
ma avsikter mot Lots gäster. Jag har satt den åsyftade formen drenge
skendare vid de olika varianterna. I nutida bibelöversättningar kallas
dessa syndare på följande sätt: Nova Vulgata & Nestle: masculorum con
cubitores, Bibelkommissionens översättning 2000: män som ligger med
andra män, finsk översättning 1992: miesten kanssa makaavat miehet.
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vaikeita ilmaista. Käsikirjoituksessa ne esiintyvät seuraavasti: werklin
gar, drenge skenare (fol. 18r, 7), wercklinghar eller drenge skemare (fol. 18v,
7−8) ja weklingh, drengeskennare (fol. 50r, 26).
Ensimmäinen ominaisuus on tutumpi saksasta ja tarkoittaa
pehmeyttä. Vuoden 1526 ruotsinkielisessä Uudessa testamentissa se
on muodossa the weechlinga ja vuoden 1550 laitoksessa muodossa the
weeklingar. Kustaa Vaasan raamatussa vuodelta 1541 sana on periaat
teessa muodossa the weeklingar, mutta toinen e-kirjaimista on niin epä
selvä, että sen voi aivan hyvin lukea myös r-kirjaimeksi, jos sana ei ole
tuttu. Ehkä juuri tämä raamattulaitos on ollut kirjoittajan tai kopioit
sijan apuna, kun hän on laatinut tekstiä, koska kahdessa esiintymässä
on r-kirjain. Olen merkinnyt varianttien kohdalle tarkoitetun muodon
weeklingar. Vuoden 1642 suomenkieliseen laitokseen sana on käännetty
muotoon pehmiä ja vuoden 1992 laitoksesta koko maininta tästä synnil
lisestä ominaisuudesta on jätetty pois. Olen valinnut käännökseen vuo
den 1938 laitoksen sanan hekumoitsijat, joka tuntuu vastaavan parhaiten
kirjoittajan intentiota.
Samassa jakeessa viimeisinä mainitut syntiset ovat vuosien

1526 ja 1550 ruotsinkielisissä Uuden testamentin laitoksissa ja vuoden
1541 Kustaa Vaasan raamatussa kaikissa drengiaskendare. Lutherin 1533
alasaksankielisessä laitoksessa nämä ovat de jugenschender ja Lutherin
vuoden 1534 saksannoksessa knabenschender. Sanan alkuosa tarkoittaa
poikaa tai nuorta miestä ja loppuosa häpäisemistä ja raiskaamista tai
pilaamista. Vaikka Laurentius Olai käyttää samalla sivulla (fol. 18v, 21)
Sodoman ja Gomorran miesten paheesta ja Jaakobin tyttären raiska
uksesta (1. Moos. 34) samaa sanaa skema kuin ensimmäisen Korintti
laiskirjeen synnistäkin, olen päätynyt käyttämään suomenkielisessä
käännöksessä sanaa pilaaminen, koska sana raiskaaminen merkitsee
nykyään väkivaltaista toimintaa eikä tässä synnissä aina ollut kysymys
väkivallasta. Drenge skendare eri varianteissaan on siksi käännetty poi
kien pilaajiksi. Näin olen tehnyt myös Sodoman ja Gomorran kohdalla,
vaikka tosiasiassa 1. Moos. 19 kertoo miesten väkivaltaisista suunnitel
mista Lootin vieraita kohtaan. Olen merkinnyt varianttien kohdalle
tarkoitetun muodon drenge skendare. Nykyisissä raamatunkäännöksis
sä näitä syntisiä nimitetään seuraavasti: Nova Vulgata & Nestle: mas
culorum concubitores, Bibelkommissionens översättning 2000: män som
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fol. 18v, 7−8: wercklinghar [weeklingar] eller drenge skemare [drenge
skendare] / hekumoitsijat tai poikien pilaajat.
fol. 18v, 21: drenge skemare [drenge skendare] / poikien pilaajia.
Se förklaring till punkten fol. 18r, 6−8.
fol. 20v, 14: fulla och rätta skeppå / täysi ja oikea mitta
I nutida bibelöversättningar, 5. Mos. 25:14−15, används ordet efa-mått
som avser ett 36,4 liters rymdmått för torra substanser. En skäppa är ett
gammalt spannmålsmått som var känt redan på 1200-talet. Dess volym
varierade mellan 24,3 och 29,34 liter.
fol. 22r, 5: otrogne / heikkouskoisista
SAOB: 1) (†) som icke tror l. som har svårt att tro ngn l. ngt, klentro
gen; tvivlande, skeptisk.
fol. 24v, 16−17: tÿ bliffuer han [dömd] som åfftast stadfäst [saker] medh
gruffueligha meen eedher / sillä hän saa [tuomionsa], hän, joka usein on
vahvistanut [asioita] kauhistuttavilla väärillä valoilla
Originaltexten har uppenbarligen innehållit ord som motsvarar orden
i hakparenteserna.
27r, 15−19: haffuer gudz barmhertigheet så beslutet att wår kråp schal bliffua
till Jordh ighen, ther hans element skola smällta aff hetta och all them [pro
slem] och orenligheet genom eeldh förtärdh warda / Jumala laupeudessaan
päättänyt, että ruumiimme tulee maaksi jälleen, jolloin sen osaset sulavat
kuumuudessa ja kaikki rumuus ja epäpuhtaus kuluu pois
Det här är en intressant version av skärselden. Nu renar inte elden själar
från deras möjliga orenligheter före inträdet i himmelen, utan kroppen
som under den världsliga livstiden är ondskans källa förruttnar och går
upp i små delar som smälter i hettan och renas. På det här viset var
det möjligt vid Kristi andra ankomst, på dagen av de dödas allmänna
uppståndelse, för människor att kläda sig i en ren uppståndelsekropp,
som inte längre var hemvist för onda lustar. Apostel Paulus ord om de
dödas uppståndelse i det första brevet till korintierna talar inte om en
rengörande eld eller någon annan mekanism med vilken uppståndelse
kroppen skulle göras duglig för himmelen: ”Så är det ock med de dödas
uppståndelse: vad som bliver sått förgängligt, det uppstår oförgängligt;
vad som bliver sått i ringhet, det uppstår i härlighet” (1. Kor. 15:42−43).
Laurentius Olai talar om uppståndelsekroppen också i fol. 33v−34r,
men där följer han närmare apostelns ord.
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ligger med andra män, suomenkielinen käännös 1992: miesten kanssa
makaavat miehet.
fol. 18v, 7−8: wercklinghar [weeklingar] eller drenge skemare [drenge
skendare] / hekumoitsijat tai poikien pilaajat.
fol. 18v, 21: drenge skemare [drenge skendare] / poikien pilaajia.
Ks. selitystä kohtaan fol. 18r, 6−8.
fol. 20v, 14: fulla och rätta skeppå / täysi ja oikea mitta
Nykyisissä raamatunkäännöksissä kohdassa 5. Moos. 25:14−15 on käy
tetty sanaa eefa-mitta, joka tarkoittaa tilavuudeltaan 36,4 litran kuivien
aineiden vetomittaa. Skäppa on jo 1200-luvulla tunnettu vanha vilja
mitta, tilavuudeltaan 24,3−29,34 litraa.
fol. 22r, 5: otrogne / heikkouskoisista
SAOB: 1) (†) som icke tror l. som har svårt att tro ngn l. ngt, klentro
gen; tvivlande, skeptisk.
fol. 24v, 16−17: tÿ bliffuer han [dömd] som åfftast stadfäst [saker] medh
gruffueligha meen eedher / sillä hän saa [tuomionsa], hän, joka usein on
vahvistanut [asioita] kauhistuttavilla väärillä valoilla
Alkuperäinen teksti on ilmeisesti sisältänyt hakasulkeissa olevia sanoja
vastaavat sanat.
27r, 15−19: haffuer gudz barmhertigheet så beslutet att wår kråp schal bliffua
till Jordh ighen, ther hans element skola smällta aff hetta och all them [pro
slem] och orenligheet genom eeldh förtärdh warda / Jumala laupeudessaan
päättänyt, että ruumiimme tulee maaksi jälleen, jolloin sen osaset sulavat
kuumuudessa ja kaikki rumuus ja epäpuhtaus kuluu pois
Tässä on kiinnostava versio kiirastulesta. Nyt tuli ei puhdista sieluja
niihin mahdollisesti jäävistä epäpuhtauksista ennen taivaaseen pääsyä,
vaan maatumisen yhteydessä ruumis, joka maallisen elämän aikana on
pahuuden lähde, hajoaa osasiksi, jotka sulavat kuumuudessa ja puhdis
tuvat. Tällä tavalla Kristuksen toisessa tulemuksessa, kuolleiden ylei
sen ylösnousemuksen päivänä, ihmiset voivat pukeutua puhtaaseen
ylösnousemusruumiiseen, joka ei enää ole pahojen himojen tyyssija.
Apostoli Paavalin sanat kuolleiden ylösnousemuksesta ensimmäises
sä Korinttolaiskirjeessä eivät puhu puhdistavasta kuumuudesta tai
muusta mekanismista, jolla ylösnousemusruumista saadaan taivaaseen
kelpaava: ”Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä
kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähä
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fol. 31v, 8−9: effther han sielff kräftandes wille och förnidrade sigh sielff /
tahtoi tulla alemmaksi ja omasta tahdostaan alensi itsensä
Ordet kräfta betyder i äldre svenska vanligen samma som bekräfta, stad
fästa och stärka, men ska här tolkas som en pleonasm som anknyter till
ordet förnidra. Ordet hör till samma familj som orden kraft och kræft
som hänvisar till någonting som ligger lågt eller underjordiskt. Ordet
krypta har samma ursprung (Kalkar).
fol. 40v, 22−23: förbannath schall wara thin kårgh och öffuerleffuor / Kirottuja
ovat sinun korisi ja varastosi
fol. 44v, 5−6: wälsignat ähr theras kårgh och öffuerleffuor / siunattuja ovat
heidän korinsa ja varastonsa
Välsignelsen och förbannelsen finns i 5. Mos. 28:5 och 28:17. I nutida
svenska bibelöversättningar 5. Mos. 28: 5 och 17 används ordet baktråg i
stället för överlevor. Ordet öffuerleffuor lyder i Gustav Vasas bibel (1541)
offuerleeffuor. I Luthers bibel från 1534 lyder ordet (dein korb vnd dein)
vbriges. Den finska bibeln från år 1642 följde dessa översättningar: (coris
ja) tähtes. I de latinska biblarna från 1542 och 1554 (Lyon) heter det
reliquiæ. Jag har kommit fram till att i översättningen använda ordet
varasto, som motsvarar ordet store i King James engelska version.
fol 43v, 26−27: att wij som som gudz barn äro skåle wppenbaras / että meidät,
jotka olemme Jumalan lapsia, riisuttaisiin [synnistä]
FSLD Söderwall: apenbar, poenbar, opinbar, upinbar, vppenbar, ypin
bar &c.: 1) ohöljd; Söderwall suppl.: appenbar, vppenpar 4) öppet
(otäckt) hav. Jag har tolkat att det betyder att vi skulle avklädas från
synd och lagt till ordet [synnistä] till den finska översättningen. Det
är ju försyndelsen som klavbinder människor och med dem hela den
övriga skapelsen i träldom och vilken man här hoppas att bli fri från.
fol. 50r, 26: weklingh [pro weekling], drengeskennare [pro drenge skendare] /
hekumoitsija, poikien pilaaja
Se förklaringar till punkten fol. 18r, 6−8.
fol. 54v, 6−7: en twngh steen är icke gått att långt kasta − painavaa kiveä on
vaikea heittää pitkälle
Ordspråket var känt under senmedeltiden i Tyskland, Holland, Dan
mark och Sverige i olika versioner både på folkspråk och på latin. Se
Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi, Bd. 11, s. 136 där det finns många
variationer på olika språk från olika källor. Ordspråket har eventuellt
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pätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täyn
nä voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis.” (1.
Kor. 15:42−43.) Toisen kerran Laurentius Olai puhuu ylösnousemus
ruumiista fol. 33v−34r; nyt seuraten läheisemmin apostolin sanoja.
fol. 31v, 8−9: effther han sielff kräftandes wille och förnidrade sigh sielff /
tahtoi tulla alemmaksi ja omasta tahdostaan alensi itsensä
Vanhassa ruotsissa sana kräfta viittaa useimmiten vahvistamiseen (bek
räfta, stadfästa, stärka), mutta tässä se on tulkittava förnidra-sanaan liit
tyväksi pleonasmiksi. Sana on samaa perhettä niiden sanojen kraft ja
kræft kanssa, jotka viittaavat johonkin alhaalla tai maan alla olevaan.
Samaa perua on sana krypta (Kalkar).
fol. 40v, 22−23: förbannath schall wara thin kårgh och öffuerleffuor / Kirottuja
ovat sinun korisi ja varastosi
fol. 44v, 5−6: wälsignat ähr theras kårgh och öffuerleffuor / siunattuja ovat
heidän korinsa ja varastonsa
Siunaus ja kirous ovat raamatunkohdissa 5. Moos. 28:5 ja 28:17. Nykyi
sissä suomalaisissa raamatunkäännöksissä, käytetään sanaa taikinakau
kalo. Sana öffuerleffuor on Kustaa Vaasan raamatussa (1541) muodossa
offuerleeffuor. Lutherin vuoden 1534 raamatussa sana on (dein korb vnd
dein) vbriges. Näitä käännöksiä seurasi myös suomenkielinen raamattu
vuodelta 1642: (coris ja) tähtes. Vuoden 1542 ja 1554 Lyonin latinankie
lisissä raamatuissa termi on reliquiæ. Olen päätynyt käyttämään kään
nöksessäni sanaa varasto, joka vastaa King Jamesin englanninkielisen
version sanaa store.
fol 43v, 26−27: att wij som som gudz barn äro skåle wppenbaras / että meidät,
jotka olemme Jumalan lapsia, riisuttaisiin [synnistä]
FSLD Söderwall: apenbar, poenbar, opinbar, upinbar, vppenbar, ypin
bar &c.: 1) ohöljd; Söderwall suppl.: appenbar, vppenpar 4) öppet
(otäckt) hav. Olen lisännyt sanan [synnistä] suomennokseen, koska
juuri ihmisten synti on tekstin mukaan se, joka sitoo ihmiset ja heidän
mukanaan koko muun luomakunnan orjuuteen ja josta vapautumisen
toivosta tässä puhutaan.
fol. 50r, 26: weklingh [pro weekling], drengeskennare [pro drenge skendare] /
hekumoitsija, poikien pilaaja
Ks. selityksiä kohtaan fol. 18r, 6−8.
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tillkommit i samband med karlakarlars stenkastningstävlingar såsom
Kock (1891−1892, s. 358) konstaterar. Kocks tolkning får bekräftelse
från kusiner till detta ordspråk som indikerar att det inte lönar sig för
en klen människa att försöka kasta en tung sten: ”om man inte orkar
lyfta en sten, kan man inte heller kasta den” eller ”om man ger sig in
på att kasta en för tung sten, kan den dimpa ner på ens eget huvud”
(Thesaurus, s. 136). I det här textsammanhanget förefaller ordspråket
egendomligt. Ibland har man gett det betydelsen ”det är svårt att jaga
bort en tung sorg” som Kock antyder (ibid.), men den här betydelsen fö
refaller inte dess bättre passa i detta sammanhang. När texten handlar
om förlåtelse skulle ett annat ord för att kasta en sten passa bättre här:
”Vem kan kasta första stenen?” ( Jfr. Joh. 8:7: ”Den av er som är fri från
synd skall kasta första stenen på henne.”)

3.2 Biskopsmötet 1562 (fol. 57r−59v)
Bandets andra verk omfattar beslut av biskopsmötet som hölls i Stockholm 1562
vid tiden för St. Petri dag. Enligt titeln behandlade ärkebiskopen teologiska
frågor i närvaro av magister Martinus Helsingius och alla biskopar som hade
kommit till mötet.3 Martinus Helsingius (ca 1525−1568), på svenska Mårten
Helsing, var en inflytelserik sekreterare av Sveriges Erik XIV, som redan hade
varit i tjänst hos Gustav Vasa. Efter studier i Uppsala skrev Helsingius in sig till
sammans med Laurentius Olai Gestritius äldre bror Martinus Olai Gestritius
vid Königsbergs universitet. Därifrån flyttade båda männen till Wittenberg, där
de fick sina magisterexamina 1550. År 1552 följde de sina lärare David Chytraeus
till Rostocks universitet. På kungens kallelse återkom de 1554 till hemlandet, där
Helsingius som hade ett vackert rekommendationsbrev från Melanchthon med
sig4 genast fick en arbetsplats i kungens kansli. Gustav använde honom bland an
nat i viktiga diplomatiska ärenden. Helsingius var också en nära medhjälpare till
den nye kungen, Erik XIV. Vid sidan om sina andra viktiga sysslor besökte han

1561 Englands Elisabeth I för att få henne till gemål till Erik, men som bekant
blev det ingenting av detta frieri.
3

4
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En kopia av mötets beslut som gjorts på 1600-talet finns i Kungliga Biblioteket i Stockholm (Ha
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och vissa ordval i 1500- och 1600-talens versioner avviker från varandra.
Svalenius, 1987−1989, s. 204.
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fol. 54v, 6−7: en twngh steen är icke gått att långt kasta − painavaa kiveä on
vaikea heittää pitkälle
Sananlasku on tunnettu myöhäiskeskiajalla Saksassa, Hollannissa,
Tanskassa ja Ruotsissa sekä kansankielisinä että latinankielisinä ver
sioina. Ks. Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi, Bd. 11, s. 136, jossa on
erikielisiä variaatioita monista lähteistä. Tämä sananlasku on ilmeisesti
syntynyt miesten harrastamien kivenheittokilpailujen antamista virik
keistä, kuten Kock (1891−1892, s. 358) toteaa. Kockin tulkintaa vah
vistavat tämän sananlaskun serkut, joiden mukaan liian heiveröisen
ihmisen ei kannata ruveta painavaa kiveä heittämään: ”jos ei jaksa kiveä
nostaa, ei sitä pysty heittämäänkään” tai ”jos rupeaa heittämään liian
painavaa kiveä, se voi pudota omaan päähän” (Thesaurus, s. 136). Täs
sä tekstikontekstissa sananlasku vaikuttaa omituiselta. Joskus sanan
laskulle on annettu merkitys ”on vaikeaa karkottaa raskas suru”, kuten
Kock mainitsee (ibid.), mutta tämä merkitys ei tunnu yhtään sen sopi
vammalta tähän yhteyteen. Kun kerran puhe on anteeksi antamisesta,
tähän sopisi toisenlainen kiven heittämiseen liittyvä sana: ”Kuka voi
heittää ensimmäisen kiven?” (Vrt. Joh. 8:7: ”Se teistä, joka ei ole tehnyt
syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.”)

3.2 Vuoden 1562 piispainkokous (fol. 57r–59v)
Niteen toinen teos käsittää Tukholmassa vuonna 1562 Pietarin päivän aikaan
pidetyn piispainkokouksen päätökset. Otsikon tekstin mukaan arkkipiispa
käsitteli teologisia kysymyksiä Mestari Martinus Helsingiuksen sekä kaikkien
paikalle saapuneiden kristillisten piispojen läsnäollessa.3 Martinus Helsingius
(n. 1525−1568), ruotsiksi Mårten Helsing, oli Ruotsin Eerik XIV:n vaikutusval
tainen sihteeri, joka oli toiminut jo Kustaa Vaasan palveluksessa. Opiskeltuaan
Uppsalassa Helsingius kirjoittautui yhdessä Laurentius Olai Gestritiuksen van
hemman veljen Martinus Olai Gestritiuksen kanssa Königsbergin yliopistoon.
Sieltä molemmat siirtyivät Wittenbergiin, missä valmistuivat maistereiksi vuon
na 1550. Vuonna 1552 he seurasivat opettajaansa David Chytraeusta Rostockin
yliopistoon. Kuninkaan kutsusta he palasivat vuonna 1554 kotimaahan, jossa
Helsingius, jolla oli mukanaan Melanchthonilta saamansa kaunis suosituskirje,4
3

4

Kokouksen päätöksistä on 1600-luvulla tehty kopio Tukholman Kuninkaallisessa kirjastossa
(Hadorphska samlingen) ja se on painettu teoksessa Svenska riksdagsakter II, s. 59–62. 1500- ja
1600-luvun versioiden kieliasu ja jotkut sanavalinnatkin poikkeavat toisistaan.
Svalenius, 1987−1989, s. 204.
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Under 1562 var Helsingius verksam i hemlandet i viktiga ärenden i nära
samarbete med kung Erik (Svalenius, 1987−1989 och dess källor och litteratur).
Ärkebiskop var redan då Laurentius Petri Nericus (Nericius). Biskopsmötet
hölls enligt rubriken i Stockholm detta år vid tiden för St. Petri dag, vilket bety
der i slutet av juni.
För att förstå biskopsmötets beslut är det bra att hålla några saker i
minnet. Mötet var en fortsättning på de första riksdagarna eller herredagarna
under Erik XIV:s tid som samlades i Arboga i april 1561 och i Stockholm 1562.
Erik strävade efter att återta makten som hans far Gustav Vasa hade delat ut
till hertigarna till förmån för kungen, också i kyrkliga ärenden. Att biskopsmö
tets beslut förklarades gälla hela riket, speglar denna strävan. För det andra låter
formuleringen av besluten vid 1562 års biskopsmöte förstå att regenten och är
kebiskopen skulle ha varit eniga om frågorna och särskilt i rubriken fäster man
vikt vid ärkebiskopens auktoritet: ”Herr ärkebiskop behandlade följande teolo
giska frågor i närvaro av magister Mårten Helsing och samtliga kristliga bisko
par – – .” Formuleringen är såtillvida korrekt att ärkebiskopen fungerade som
mötets sammankallare, men å andra sidan syntes Laurentius Petris åsikter inte
fullt ut i besluten, utan hamnade i skymundan för Eriks idéer. På några ställen
vann emellertid ärkebiskopens åsikter över de konkurrerande åsikter som hyste
benägenhet för kalvinismen. Också Mårten Helsing var känd som motståndare
till kalvinismen. (Holmquist, 1933, s. 406.)
Laurentius och hans äldre bror Olaus Petri agerade aktivt för att för
verkliga reformationen i Sverige. Ett viktigt projekt var att åstadkomma bibeln
på folkmålet, och bröderna hade en central ställning i översättningsarbetet. Även
liturgiska reformer krävdes. Här ville Olaus och Laurentius inte bana väg för
radikala förändringar som några protestanter och särskilt Calvins anhängare
följde, utan ville också bevara gamla element. Det här syns klart till exempel
i Olaus Petris mässbok från 1531,5 samt i kyrkohandboken från år 1548,6 men
också i Laurentius Petris plan till kyrkoordningen 1561. Enligt Olaus och Lau
rentius Petri hade många saker med anknytning till liturgisk praxis kunnats
lämnas till lokala prästers övervägande, och i allmänhet skulle de ha tillåtit
mångformiga förfaringssätt. Erik XIV å sin sida skulle ha velat ha klara regler
och mer avklädd liturgi. Hans kyrkliga ståndpunkt har karakteriserats som en
melanchthonsk-humanistisk och antisakramental lutherdom (Holmquist, 1933,
5
6
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sai heti paikan kuninkaan kansliasta. Kustaa käytti häntä muun muassa tär
keisiin diplomaattisiin tehtäviin. Helsingius oli myös uuden kuninkaan, Eerik
XIV:n läheinen apulainen. Muiden huomattavien toimiensa ohella hän kävi
kosimassa Englannin Elisabet I:ä puolisoksi Eerikille vuonna 1561, mutta tästä
liitosta ei tunnetusti tullut mitään.
Vuoden 1562 aikana Helsingius toimi kotimaassa tärkeissä toimissa lähei
sessä yhteistyössä kuningas Eerikin kanssa (Svalenius, 1987−1989, ja siinä annetut
lähteet ja kirjallisuus). Arkkipiispana toimi tuolloin jo Laurentius Petri Nericus
(Nericius). Piispainkokous on pidetty otsikon mukaan Tukholmassa tuona vuonna
Pietarin päivän aikaan, mikä tarkoittaa kesäkuun loppua.
Piispainkokouksen päätösten ymmärtämiseksi on hyvä pitää mielessä
muutamia asioita. Kokous oli jatkoa Eerik XIV:n hallituskauden ensimmäisille
valtiopäiville eli herrainpäiville, jotka kokoontuivat Arbogassa huhtikuussa 1561
ja Tukholmassa 1562. Eerik pyrki peruuttamaan isänsä Kustaa Vaasan herttuoille
jakamaa valtaa takaisin kuninkaalle, myös kirkollisissa kysymyksissä. Se, että piis
painkokouksen päätösten ilmoitettiin koskevan koko valtakuntaa, heijastaa tätä
pyrkimystä. Toiseksi vuoden 1562 piispainkokouksen päätösten muotoilu antaa
ymmärtää, että hallitsija ja arkkipiispa olisivat olleet asioista yhtä mieltä, ja erityises
ti otsikossa paino pannaan arkkipiispan auktoriteetille: ”Herra arkkipiispa käsitteli
seuraavia teologisia asioita maisteri Martinus Helsingiuksen ja kaikkien kristillisten
piispojen läsnä ollessa – – .” Muotoilu on sikäli kohdallaan, että arkkipiispa toimi
kokouksen koollekutsujana, mutta toisaalta Laurentius Petrin näkemykset eivät
kaikilta osiltaan näkyneet päätöksissä, vaan joutuivat joissakin kohdissa syrjään Ee
rikin näkemysten tieltä. Joissakin kohdissa taas arkkipiispan näkemykset voittivat
kilpailevat kalvinilaisuuteen taipuvat katsomukset. Myös Martinus Helsingius tun
nettiin kalvinilaisuuden vastustajana. (Holmquist, 1933, s. 406.)
Laurentius ja hänen vanhempi veljensä Olaus Petri toimivat aktiivisesti
reformaation toteuttamiseksi Ruotsissa. Yksi tärkeä hanke oli saattaa raamattu
kansankielelle, ja käännöstyössä veljeksillä olikin keskeinen asema. Myös liturgiset
uudistukset olivat tarpeen. Tässä Olaus ja Laurentius eivät halunneet edetä sellais
ta jyrkkien muutosten tietä, jota jotkut protestantit ja varsinkin Calvinin seuraajat
noudattivat, vaan halusivat säilyttää myös vanhaa. Tämä näkyy selvästi esimerkiksi
Olaus Petrin messukirjasta vuodelta 1531,5 samoin kuin kirkkokäsikirjasta vuo
delta 1548,6 mutta myös Laurentius Petrin suunnitelmasta kirkkojärjestykseksi
5
6

Olen käyttänyt Suomen kansalliskirjaston kappaletta, joka on signumilla Rar. 26.
Olen käyttänyt Suomen kansalliskirjaston kappaletta, joka on signumilla H MS C.ö.V.9.
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s. 402). Kyrkoordningen utvecklades vidare och Laurentius Petri gav kungen en
korrigerad och kompletterad version i samband med 1562 års herredagar (Emil
Hildebrand, 1899, s. 62).
Vid riksdagen i Arboga 1561 hade Erik låtit förelägga prästerskapet
spörsmålet, om ej sakramentens elevation och tillbedjan, beläten, altare, mäss
kläder och användning av ljus vid gudstjänsten borde utelämnas eller ändras.
Prästernas svar hade överensstämt med Olaus och Laurentius Petris linje: eleva
tionen, mässkläderna och vaxljusen var enligt deras mening adiafora och kunde
överlämnas till kyrkoherdars övervägande. Tillbedjan, dvs. knäböjandet vid natt
varden måste behållas, emedan Herrens lekamen och blod var värda all ära och
vördnad. Beläten kunde vara kvar men fick inte tillbes. Ett altare behövdes i varje
kyrka men icke flera. (Holmquist, 1933, s. 402; Svenska riksdagsakter, II.)
Erik var emellertid inte nöjd med detta resultat i likhet med andra per
soner som hyste för strängare puritanism och kyrklig asketism, och vid 1562 års
riksdag i Stockholm strävade han efter att nå ännu större distans till den ka
tolska tidens praxis. Ett av dessa var åter elevationen av nattvardsämnen, men
man beslöt att inte ge upp denna. Orsaken var förmodligen att allmogen och
säkert också en del av prästerna var ovilliga att ge upp den. Till exempel i Eng
land utmynnade försöken att sluta med elevationen i början av reformationen till
våldsamma reaktioner från kyrkofolkets sida. I stället förbjöds nu i kyrkor andra
beläten än krucifixet och huvudaltarets tavla, och biskopar befalldes att strängt
bestraffa dem som tillät eller ville upprätthålla sådan avgudadyrkan i sina kyrkor,
som det hette.
Att fira mässan utan församlingsmedlemmar som deltog i nattvarden
förbjöds också. En av de katolska prästernas dagliga uppgifter var − och är fort
farande − att fira mässoffret antingen ensam eller i närvaro av församlingsborna
eller andra katoliker. Nu ville man bli av med denna praxis och åsikten att det var
fråga om offret i nattvarden.
De här frågorna syns i besluten av biskopsmötet som hölls samma år
i Stockholm som vi kan se i dokumentet. Däremot frågor gällande dopet, dvs.
exorcism och korstecknen, som riksdagen enligt Holmquist behandlade, syns
inte i våra dokument.
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vuodelta 1561. Olaus ja Laurentius Petrin mukaan monet liturgisiin käytäntöihin
liittyvät asiat olisi voitu jättää paikallisten pappien harkittaviksi, ja yleensäkin he
olisivat sallineet monimuotoisia käytäntöjä. Eerik XIV puolestaan olisi halunnut
selkeitä sääntöjä ja riisutumpaa liturgiaa. Hänen kantaansa kirkollisissa kysymyk
sissä on luonnehdittu melanchthonilais-humanistiseksi ja antisakramentaaliseksi
luterilaisuudeksi (Holmquist, 1933, s. 402). Kirkkojärjestyksen kehittäminen jat
kui ja Laurentius Petri jätti kuninkaalle korjaillun ja täydennetyn version myös
vuoden 1562 herrainpäivien yhteydessä (Emil Hildebrand, 1899, s. 62).
Arbogan valtiopäivillä 1561 Eerik oli antanut papiston pohdittavaksi
kysymyksen, eikö ehtoollisaineiden kohottamista ja palvontaa, kuvia, alttarei
ta tai messuvaatteiden ja kynttilöiden käyttöä tulisi jättää pois tai muuttaa.
Papiston vastaus oli noudattanut Olaus ja Laurentius Petrin linjaa: ehtool
lisaineiden kohottamisella, messuvaatteilla ja vahakynttilöillä ei ollut uskon
kannalta keskeistä merkitystä ja ne voitaisiin jättää harkinnan varaan. Ehtool
lisaineiden palvonta eli polvistuminen niiden edessä olisi säilytettävä, koska
Herran ruumis ja veri olivat kaiken kunnioituksen arvoisia. Kuvat voitaisiin
säilyttää, mutta niitä ei tullut palvoa tai rukoilla. Kaikissa kirkoissa tarvittiin
yksi alttari, ei enempää. (Holmquist, 1933, s. 402; Svenska riksdagsakter, II.)
Eerik ei kuitenkaan ollut tyytyväinen tähän tulokseen, kuten eivät muut
kaan suurempaan puritanismiin tai kirkolliseen karuuteen taipuvaiset henkilöt, ja
vuoden 1562 valtiopäivillä Tukholmassa hän pyrkikin saavuttamaan vielä suurem
man etäisyyden katolisen ajan käytäntöihin. Yksi näistä oli jälleen ehtoollisainei
den kohottaminen, mutta siitä ei kuitenkaan päätetty luopua. Syynä oli luultavasti
se, että rahvas ja varmasti osittain papistokin oli haluton luopumaan siitä. Esimer
kiksi Englannissa yritykset lopettaa ehtoollisaineiden kohottaminen johtivat refor
maation alkuvaiheissa väkivaltaisiin reaktioihin kirkkokansan taholta. Sen sijaan
nyt tuomittiin kirkoissa muut kuvat kuin ristiinnaulitun kuva ja pääalttarin taulu,
ja piispoille annettiin määräys rangaista ankarasti niitä, jotka sallivat tai halusivat
ylläpitää tuollaista epäjumalanpalvelusta seurakunnissaan, niin kuin sana kuului.
Myös messun viettäminen ilman ehtoolliselle osallistuvia seurakun
talaisia kiellettiin. Katolisten pappien tehtävänä nimittäin oli − ja on edelleen
− viettää joka päivä messu-uhria joko yksin tai seurakuntalaisten läsnä ollessa.
Tästä käytännöstä ja siitä ajatuksesta, että ehtoollisessa olisi ollut kysymys uh
rista, haluttiin nyt eroon.
Nämä asiat näkyvät samana vuonna Tukholmassa pidetyn piispainko
kouksen päätöksissä, kuten asiakirjasta näemme. Sen sijaan Holmquistin mai
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Vid Stockholms riksdag 1562 hade Erik XIV också via Mårten Helsing
frågat vad prästerskapet tyckte om möjligheten att ersätta nattvardsvinet med
någon annan dryck såsom vatten eller körsbärssaft. Det här var å andra sidan
förknippat med att det på den tiden i hovet fanns inflytelserika kalvinister såsom
Eriks lärare och förtrogne Dionysius Beurreus samt Eriks yngre brors, hertig
Karls, lärare Jan van Herboville. Dessa män tillsammans med sina själsfränder
såg i ersättandet av nattvardsvinet en metod att fjärma sig så långt bort som
möjligt från den katolska sakramentala nattvardsuppfattningen och tillbedjan av
Kristi blod i vin. Å andra sidan, när man nu hade börjat utdela nattvardsvin ock
så till församlingsmedlemmar som deltog i mässan och nattvarden − i motsats
till den katolska tiden då endast präster intog vin − kunde det någon gång hända
att det var svårt att få det till kyrkorna i tillräckliga mängder. Därför kunde man
se att frågan också hade en praktisk sida.
Prästerskapet höll sig emellertid till ärkebiskop Laurentius Petris åsikt:
endast vin borde användas; någonting annat skulle avvika från hur Kristus in
stallerade nattvarden (Holmquist, 1933, s. 406). Också det här beslutet tillkän
nagavs och utfärdades som order vid biskopsmötet 1562.
För att få komma till nattvarden måste man uppfylla vissa villkor som
angavs i paragraferna IV−VI: man måste känna till vissa huvudpunkter i kris
tendomen och man fick inte leva i grov offentlig synd. De som ville komma till
sakramentet men som inte kunde nöja sig med den allmänna syndabekännel
sen som sköttes från predikstolen borde inte förvägras privat bikt eller öronbikt.
Man hade alltså diskuterat om man borde göra avkall på den.
Biskopsmötets två sista paragrafer, XI och XII, gällde förargelseväckande
beteende. Dryckeslag, som sträckte sig från lördagskvällar till söndagsmorgnar och
som ordnades i synnerhet i samband med bröllop, utmynnade i alla slags stör
ningar ända upp till slagsmål och dråp. Till råga på allt kunde även präster delta i
sådant oväsen och i fullt berusat tillstånd komma för att ta hand om sina uppgifter
i kyrkan. Prästerna förbjöds att på något sätt ta sig an folk som kom till kyrkan i
berusat tillstånd: de skulle däremot sända tillbaka brudparet med sitt följe. Men
även prästerna skulle bete sig ordentligt. Om en präst blev ertappad för tjänsteut
övning i berusat tillstånd, skulle han fråndömas sitt ämbete och dess inkomster.
En nutida läsare kan lätt föreställa sig att bröllopet eller ingåendet av
äktenskapet blev inställt för den dagen då brudparet måste sändas tillbaka med
anledning av sitt berusade tillstånd. Det förhöll sig emellertid inte så. Närmare
om detta nedan i paragraf XI.
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nitsemia valtiopäivien käsittelemiä kasteeseen liittyviä asioita kuten eksorkismia
(pahojen henkien karkottamista) ja ristinmerkkien tekemistä ei piispainkoko
uksen asiakirjassa näy.
Tukholman valtiopäivillä 1562 Eerik XIV oli myös pyytänyt Martinus
Helsingiuksen välityksellä papiston mielipidettä siitä, voitiinko ehtoollisviini
korvata jollakin muulla juomalla kuten vedellä tai kirsikkamehulla. Toisaalta
tämä liittyi siihen, että hovissa oli siihen aikaan vaikutusvaltaisia kalvinilaisia
kuten Eerikin opettaja ja läheinen uskottu Dionysius Beurreus sekä Eerikin
nuorimman veljen Kaarle-herttuan opettaja Jan van Herboville. Nämä hengen
heimolaisineen näkivät ehtoollisviinin korvaamisessa keinon etääntyä mahdolli
simman kauaksi katolisesta sakramentaalisesta ehtoolliskäsityksestä ja Kristuk
sen veren palvomisesta viinissä. Toisaalta, kun nyt oli alettu jakaa ehtoollisviini
myös messuun ja ehtoolliseen osallistuville seurakuntalaisille sen sijaan, että
katolisena aikana viinin olivat nauttineet vain papit, kävi joskus niin, että sitä oli
vaikea saada kirkkoihin riittäviä määriä. Siksi kysymyksellä voitiin nähdä olevan
myös puhtaasti käytännöllinen puolensa.
Papisto kuitenkin pitäytyi arkkipiispa Laurentius Petrin näkemykses
sä: vain viiniä tuli käyttää; muu olisi ollut poikkeamista siitä kuinka Kristus oli
ehtoollisen asettanut (Holmquist, 1933, s. 406). Myös tämä päätös tehtiin tiettä
väksi ja annettiin noudatettavaksi piispainkokouksessa 1562.
Ehtoolliselle pääsemiseksi oli täytettävä tietyt ehdot, jotka mainittiin
kohdissa IV–VI: oli osattava tietyt kristinopin pääkohdat eikä saanut elää kar
keissa julkisynneissä. Niiltä, jotka halusivat mennä sakramentille mutta eivät voi
neet tyytyä yleiseen synnintunnustukseen, joka hoidettiin saarnastuolista, ei tullut
kieltää yksityistä eli korvarippiä. Tästäkin luopumisesta oli siis keskusteltu.
Piispainkokouksen kaksi viimeistä pykälää, kohdat XI ja XII, koskivat pa
hennusta herättävää käytöstä. Lauantai-illasta sunnuntaiaamuun asti kestävät ke
mut, joita järjestettiin varsinkin häiden yhteydessä, johtivat kaikenlaisiin häiriöihin
tappeluita ja tappoja myöten. Kaiken kukkuraksi papitkin saattoivat osallistua tuol
laiseen menoon ja tulla aamulla ympäri juovuksissa hoitamaan tehtäviään kirkkoon.
Pappeja kiellettiin millään tavalla palvelemasta humalassa kirkkoon tullutta väkeä;
heidän tuli vaikka lähettää morsiuspari saattueineen niine hyvineen takaisin. Mutta
myös heidän itsensä tuli käyttäytyä kunnolla. Jos pappi jäi kiinni viran hoidosta
juovuksissa, hänet tuli tuomita menettämään virkansa ja siihen kuuluneet tulot.
Nykyajan lukijalle voi helposti tulla mieleen, että häät tai avioliiton sol
miminen peruuntuivat siltä päivältä, kun morsiuspari saattueineen jouduttiin
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fol. 57v, 11−15: Accipite & comedite, non dixit, accipite & eleuate, non est
Sacramentum à Christo ita institutum, vt pro viuorum & mortuorum peccatis à
Ministro offeratur, vt papistæ cogitant & faciunt.
[Kristus ord lydde]: ”tag och ät” och inte: ”tag och höj”. Kristus inställde
inte sakramentet så att prästen skulle offra det för levande och döda
människors synder såsom papister tänker och gör.
fol. 57v, 15−16: Eij heller skall göras itt häffoffer här aff / Alttarin sakramentista
ei saa myöskään tehdä uhrilahjaa
Nyström, 1896: Häfoffer, en helig gåfva åt Herren, hans helgedom och
hans tjenare – – .
fol. 58v, 25 − fol. 59r, 8: § X
Saken som berördes i paragraf X, misshandel mot barn och särskilt
kvävande av spädbarn genom att ligga på dem när man sov i samma
säng, var enligt textens formulering ett allmänt problem. Så har det va
rit också senare. Till exempel i Karl XI:s kyrkoordning från 1686 (cap.
III, § XIII) heter det på följande sätt: ”Hafwande Quinnor / skola af
Prästerna förmanas / at tacka Gud för theras Lijfzfrucht / och befalla
then uti Gudz beskydd / med trogne Böner. The skole och flijteligen
warnas för then Wårdlösheet / igenom hwilken / undertijdhen af För
äldrarne sielfwe / undertijden af Ammorne / Barnen förquäftas. När
sådan olyckelig händelse sig tildrager / skola the bråtzlige stå Kyrkio
plicht / och Ammorne ther utom / af Werldzlige Domare / med hårdt
Straff beläggas / androm til warnagel.” (Kyrkio-Lag och Ordning, 1686,
s. 33−34.)
fol. 59r, 9−30: § XI
I paragraf XI talas om förargelseväckande beteende och supande sär
skilt i ”brudframöll” som vanligen firades om nätterna till söndagarna.
(Den nämnda institutionen ”brudframöll” innebar i princip ett kalas
under vilket man drack öl och ropade fram bruden för att få se hurudan
mö nu skulle giftas bort.) Enligt beslutet borde bröllopsfolket som kom
till kyrkan i berusat tillstånd på inget sätt betjänas utan sändas tillbaka
där de hade kommit ifrån. Detta medförde inte så tråkiga konsekvenser
för festfolket och inte heller för brudparet som en nutida läsare skulle
kunna föreställa sig. Kyrklig vigsel var vare sig då eller långt senare inte
nödvändig för att ingå äktenskap, fastän några svenska landslagar för
utsatte vigsel.
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lähettämään humalan takia ”niine hyvineen” takaisin. Näin ei kuitenkaan ollut
asian laita. Tästä tarkemmin alla pykälän XI kohdalla.
fol. 57v, 15−16: Eij heller skall göras itt häffoffer här aff / Alttarin sakramentista
ei saa myöskään tehdä uhrilahjaa
Nyström, 1896: Häfoffer, en helig gåfva åt Herren, hans helgedom och
hans tjenare – – .
fol. 58v, 25 − fol. 59r, 8: § X
Kohdassa X mainittu asia, lasten pahoinpitely ja erityisesti imeväisten
tukahduttaminen makaamalla heidän päällään nukuttaessa samassa
sängyssä, oli tekstin muotoilun perusteella selvästikin yleinen ongelma.
Näin on ollut myös myöhemmin. Esimerkiksi Kaarle XI:n kirkkojär
jestyksessä vuodelta 1686 kastetta koskevassa luvussa (luku III, § XIII)
varoitetaan erikseen vauvojen kuoliaaksi makaamisesta seuraavasti:
”Raskaat Waimot pitää Papeilda neuwottaman, että he kiittäwät Juma
lata Ruumiinsa hedelmän edestä, ja andawat sen Jumalan suojelukseen
uskollisilla Rukouksilla. Niitä pitää myös wiriästi neuwottaman siitä
Epä-huomiosta, jonga kautta toisinansa itse Wanhimmilda, toisinansa
Imettäjildä Lapset tukautetaan. Koska senkalttainen kowa Onni tapah
tuu, niin pitää syy-pään seisoman Kirkon-rangaistuksen, ja Imettäjät il
man sitä, maalliselda Tuomarilda kowalla rangaistuksella kuritettaman,
muille kartteeksi.” (Kirkko-orninki, 1686, s. 22−23.)
fol. 59r, 9−30: § XI
Kohdassa XI mainitaan paheksuttava käytös ja ryyppääminen erityi
sesti morsiamen esiinhuutokemuissa, joita vietettiin tavallisesti sun
nuntain vastaisina öinä. Päätöksen mukaan juovuksissa kirkkoon tu
levaa hääväkeä ei pitänyt mitenkään palvella, vaan lähettää heidät niine
hyvineen pois. Tällä ei kuitenkaan ollut niin ikäviä seurauksia juhlavä
elle ja varsinkaan tulevalle avioparille kuin nykylukija voisi ajatella. Kir
kollinen vihkiminen ei vielä silloin eikä pitkään aikaan sen jälkeenkään
ollut ollenkaan välttämätön avioliiton solmimisen kannalta, vaikka jois
sakin Ruotsin maakuntalaeissa vihkimistä edellytettiinkin.
Uskonpuhdistajien mielestä kirkollinen vihkiminen ei ollut
kovin merkityksellinen asia, koska Luther käsitti avioliiton maalli
seksi instituutioksi. Kirkollisten vihkimisten määrä laski Ruotsis
sa 1520−1540 luvuilla. Vuosina 1541−1571 kirkko pyrki lujittamaan
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Reformatorerna betraktade inte kyrklig vigsel som en särskilt
betydelsefull sak för Luther såg äktenskapet som en sekulär institution.
Antalet kyrkliga vigslar minskade i Sverige under 1520−1540 talen.
Åren 1541−1571 strävade kyrkan efter att fästa sin position när det gäl
ler kontroll av äktenskapen, men inte ens 1571 års kyrkoordning gjorde
vigseln obligatorisk. Visserligen rekommenderade kyrkoordningen vig
sel som förrättats av en präst, men konstaterade samtidigt att äkten
skapet var giltigt också framför Gud fastän vigseln inte hade ägt rum
bara de sekulära lagliga formerna fullgjorts (Kjöllerström, utg., 1971,
särskilt s. 120−121). Minimiförutsättningarna för ett lagligt äktenskap
som nämndes i kyrkoordningen var förlovning som ägt rum i närvaro av
vittnen och genom att överlämna de lagliga gåvorna samt könsumgänge
(sengelagh) (idem, s. 126). Ännu vid skiftet av 1500- och 1600-talen an
såg folket den kyrkliga vigseln till stor del juridiskt betydelselös vid
ingående av äktenskap (Knuutila, 1990, s. 63−85). Inom det katolska
området blev vigseln obligatorisk genom beslut av Trentos synod 1563.
Ett äktenskap skulle vara lagligt först efter en kyrklig vigsel (Carlsson,

1965, s. 103).
Kalas och supande som arrangerats av folket bildade ramen
till formerna för att ingå äktenskap som hade definierats i kung Kri
stoffers landslag från 1442. Lagen å sin sida sammanfattade hävdvunna
seder som hade varit i kraft redan under hedniska tider. Det var inte
ett under att prästerna mötte druckna människor i samband med äk
tenskapsceremonier. De medeltida lagarna förutsatte nämligen att man
alltid arrangerade ölgillen för att ta hand om vissa viktiga ärenden och
skiften i äktenskapsceremonierna. Redan förlovningen (tillfället där
äktenskapsöverenskommelsen beseglades) var ett i lagen föreskrivet öl
gille där fästmannen överlämnade de lagstadgade gåvorna till fästmöns
giftoman och andra släktingar och där man kom överens om hemgiften
(Carlsson, 1965, s. 49). Vid det här tillfället slog antingen fästmannen
och fästmön eller fästmannen och giftomannen också hand med varan
dra, vilket var en laglig förutsättning för att äktenskapskontraktet skulle
vinna laga kraft (idem, s. 59). Efter detta skulle man hos mannen börja
rusta för bröllop: brygga bröllopsöl och tillreda bröllopsmåltiden, för
som det hette i Gutalagen: ”Där den unge mannen är, där drickes bröl
lopet” (idem, s. 90). Före bröllopsfesten måste man emellertid avklara
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asemaansa avioliittojen solmimisen valvonnassa, mutta vuoden 1571
kirkkojärjestyskään ei tehnyt kirkollista vihkimistä pakolliseksi. Kirk
kojärjestyksessä kyllä suositeltiin papin suorittamaa vihkimistä, mutta
samalla todettiin, että avioliitto oli pätevä myös Jumalan edessä, vaikka
vihkimistä ei ollut suoritettu, kunhan avioliiton solmimisen maalliset
lailliset muodot oli täytetty (Kjöllerström, toim., 1971, erit. s. 120−121).
Kirkkojärjestyksen mainitsemat minimivaatimukset lailliselle aviolii
tolle olivat kihlaus, joka oli tapahtunut todistajien läsnä ollessa ja an
tamalla lakisääteiset lahjat, sekä sukupuoliyhteys (sengelagh) (sama, s.

126). Vielä 1500- ja 1600-lukujen taitteessa kansa piti suurelta osaltaan
kirkollista vihkimistä juridisesti merkityksettömänä toimenpiteenä
avioliiton solmimisessa (Knuutila, 1990, s. 63−85). Katolisella alueel
la kirkollinen vihkiminen tuli pakolliseksi Trenton kirkolliskokouksen
päätöksellä 1563. Avioliitosta tulisi lainvoimainen vasta kirkollisen vih
kimisen jälkeen. (Carlsson, 1965, s. 103).
Kansan järjestämät kemut ja ryyppääminen kehystivät avioliiton
solmimisen muotoja, jotka oli määritelty kuningas Kristofferin maanlais
sa vuodelta 1442. Laki puolestaan kiteytti osaltaan jo pakanallisena ai
kana käytössä olleita perinnäistapoja. Ei ollut ihme, että papit joutuivat
tekemisiin juovuksissa olevien ihmisten kanssa avioliittojen solmimisen
yhteydessä. Keskiaikaiset lait nimittäin edellyttivät, että järjestettiin aina
olutkestit tiettyjen avioliiton solmimiseen kuuluvien tärkeiden vaiheiden
hoitamiseksi. Jo kihlajaiset (avioliittosopimuksen vahvistamistilaisuus)
olivat laissa säädetyt olutkestit, jossa sulhanen luovutti lakisääteiset lahjat
morsiamen naittajalle ja muille sukulaisille ja joissa sovittiin myötäjäisistä
(Carlsson, 1965, s. 49). Tässä tilaisuudessa myös joko sulhanen ja morsian
tai sulhanen ja naittaja löivät kättä päälle, mikä oli laillisena edellytykse
nä sille, että avioliittosopimuksesta tuli lainvoimainen (sama, s. 59). Sen
jälkeen sulhasen kotona tuli alkaa hääoluen pano ja hääjuhlan valmistelu,
sillä kuten eräässäkin maakuntalaissa sanottiin: ”Häitä juodaan sulhasen
kotona” (Där den unge mannen är, där drickes bröllopet) (sama, s. 90). En
nen hääjuhlaa (bröllop) oli kuitenkin suoritettava lain määräämiä muo
dollisuuksia. Kun juhlavalmistelut oli tehty, sulhasen tuli seurueineen
hakea morsian tämän kotoa hääjuhlaan.
Juuri morsiamen kotona tapahtui varsinainen morsiamen luo
vuttaminen sulhaselle. Tästä aktista käytettiin termiä giftermål, joka
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formaliteter föreskrivna i lagen. När rustningarna var färdiga skulle
brudgummen med sitt följe hämta bruden till bröllopsfesten från hen
nes hem.
Det var just där, hemma hos bruden, som det egentliga över
lämnandet av bruden till brudgummen ägde rum. Den här akten kal�
lades giftermål, en term som nuförtiden betyder detsamma som äkten
skap men vilkens etymologi hänvisar till givande (giffua, gi(f)va, numera
ge). Överlämnandet av bruden skedde enligt lagens bestämmelser vid
ett ölgille (giftarölet) på bröllopsdagens morgon (idem, s. 91−92). Ef
ter att både de som hade kommit för att hämta bruden och de som
överlämnade henne hade utväxlat lejd, efter att vapen och sadlar hade
överlämnats till värden och fridlysningen hade utförts var det dags för
den första bägaren och den högtidliga ceremonin kunde påbörjas (idem,
s. 97). När sedan giftomannen efter ceremonin hade överlämnat bru
den till brudgummen återstod det för husbonden på gården att före
uppbrottet lämna tillbaka sadlarna och vapnen. Därvid tömdes ännu
en dryck, kallad vapendrycken, varefter gästerna var klara att ge sig iväg
från brudens hem (idem, s. 103).
Visbylagen från 1200−1300-talen saknade giftermålet, dvs. gif
tomannens överlämnande av bruden, och prästen hade fått giftoman
nens funktioner. Överlämnandet av bruden hade ersatts med vigsel.
Men inte heller här hade vigseln ekonomisk eller laglig verkan. Rätts
verkningarna trädde i kraft först efter sängledningen (Carlsson, 1965,
s. 108−109). Detsamma gällde normalpraxis vid vilken överlämnandet
skedde i brudens hem. Efter överlämnandet förde brudföljet bruden
till brudgummens hem till bröllopsfesten. Enligt lagen skulle brudpa
ret på bröllopsfestens kväll i närvaron av vittnen ledas till sängs, och
det var först efter detta som äktenskapet kunde vinna laga kraft (idem,
s. 49 & 104).
De fördömliga saker som biskopsmötet nämnde ägde rum
kring dessa lagstadgade ärenden. De ”otilbörlige brudframöll” (fol. 59r)
innebar en situation där folk började samlas kring brudens hem på
kvällen före överlämnandet av bruden. På den kvällen hade man redan
under hednisk tid arrangerat brudbad och mökvällar i vilka brudens
kvinnliga fränder och vänner deltog och vid vilka olika slags riter ge
nomfördes. Dessa dåtida möhippor var först bara för kvinnor, men se
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suomennetaan nykyisin sanoilla ”avioliitto” tai ”naimakauppa” mutta
jonka etymologia viittaa (morsiamen) antamiseen tai luovuttamiseen
(giffua, gi(f)va, nykyisin ge). Morsiamen luovuttaminen tapahtui lain
määräysten mukaan olutkesteissä (giftarölet) hääjuhlapäivän aamuna
(sama, s. 91−92). Hakijoiden ja luovuttajien molemminpuolisten tur
vatakuiden myöntämisen, aseiden ja satuloiden luovuttamisen isännän
haltuun sekä häärauhan julistamisen jälkeen juotiin ensimmäiset mal
jat ja juhlallinen seremonia voi alkaa (sama, s. 97). Kun naittaja oli sit
ten seremonian kuluttua luovuttanut morsiamen sulhaselle, tuli pois
lähdön aika. Isännän tuli luovuttaa hakijoille aseet ja satulat takaisin.
Sen yhteydessä tyhjennettiin vielä yksi lakisääteinen malja, asemalja
(vapendrycken), minkä jälkeen vieraat olivat valmiita ratsastamaan pois
morsiamen kodista (sama, s. 103).

1200−1300-luvuilta peräisin olevasta Visbyn laista giftermål eli
naittajan suorittama morsiamen luovutus puuttui kokonaan ja pappi oli
saanut naittajan funktiot. Morsiamen luovutus oli korvattu vihkimisel
lä. Mutta tässäkään ei vihkimisellä ollut taloudellisia eikä laillisia vaiku
tuksia. Oikeusvaikutukset tulivat voimaan vasta sänkyynjohdattamisen
jälkeen (Carlsson, 1965, s. 108−109). Sama päti normaalikäytäntöön,
jossa morsiamen luovuttaminen tapahtui morsiamen kotona. Luovut
tamisen jälkeen saattue vei morsiusparin sulhasen kotiin hääjuhlaan.
Lain mukaan hääjuhlan iltana morsiuspari tuli saattaa todistajien läs
nä ollessa sänkyyn, minkä jälkeen avioliitto vasta voi saada lainvoiman
(sama, s. 49 & 104).
Piispainkokouksen paheksumat asiat tapahtuivat näiden la
kisääteisten asioiden ympärillä. ”Sopimattomat morsiamen esiinhuu
tokemut” (otilbörlige brudframöll, fol. 59r) merkitsivät tilannetta, jossa
väki alkoi kokoontua morsiamen kodin tienoille morsiamen luovutusta
edeltävänä iltana. Tuona iltana oli jo pakanalliselta ajalta alkaen järjes
tetty morsiuskylpyjä ja morsiusiltoja, joissa suoritettiin erilaisia riittejä
ja joihin osallistui morsiamen naispuolisia sukulaisia ja ystävättäriä.
Nuo tuon ajan polttarit olivat alun perin vain naisten keskeisiä, mut
ta sitten niiden ohjelmaa laajennettiin tansseilla ja muulla ilonpidolla.
Morsiamen esiin huutaminen tarkoitti sitä, että kansa halusi näissä
juhlissa nähdä, millainen morsian nyt oli menevä miehelään. Ilonpito
paisui eri puolilla, myös esimerkiksi Saksassa, riehumiseksi ja väkival
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dan utvidgades deras program med dans och andra nöjen. Att framropa
bruden berodde på att man ville se hurudan brud nu skulle giftas bort.
Nöjen eskalerade på olika håll till bråk och våld, också till exempel i
Tyskland, varför myndigheterna försökte förbjuda dessa samkväm helt
och hållet (Carlsson, 1965, s. 131−).
När bröllopsfolk kom till kyrkan i berusat tillstånd hade det
bakom sig lördagskvällens och ‑nattens brudgille och söndagsmorgo
nens giftermålstillfälle. Avsikten var nu att göra en avstickare till kyrkan
för vigseln och sedan fortsätta till brudgummens hem, bröllopshuset,
där man skulle fira bröllopet och slutföra äktenskapsceremonin: leda
brudparet till sängs. Om vigseln emellertid inte ägde rum däremellan,
utgjorde det inget hinder för äktenskapet.
Såsom protokollet nämner kunde också prästerna delta med
folket i dessa samkväm. Å andra sidan väntade sig dock kyrkan att
prästerna skulle delta äktenskapsceremonierna, men inte i så världsliga
tecken. Kyrkoordningen år 1571 berättar om saken (kapitlet Ordning
om Echtenskapet, Kjöllerström, utg. s. 116−). Kyrkoordningen ger råd
om hur prästen kan delta i händelseförloppet och läsa olika böner och
välsignelser under olika skeden av äktenskapsprocessen och för brud
par i olika livssituationer. Kyrkoordningen beklagar firandet av mökväl
lar och att bröllopsfolk kommer druckna till kyrkan (idem, s. 123−124).
I brudhuset, dvs. vid tillfället då bruden överlämnades, behövdes inga
särskilda kyrkliga ceremonier, men om prästen ville, kunde han läsa en
viss kollektbön ur kyrkohandboken. Om prästen emellertid märkte att
man inte lyssnade på honom eller folket betedde sig illa, såsom ofta var
med druckna människor, var det enligt kyrkoordningens råd bättre att
lämna allt därhän och låta människor sköta sakerna sinsemellan i brud
huset (idem, s. 123−124). Kampen mot mökvällar och -kalas vann ingen
lätt seger: det var först 1686 års kyrkolag som uteslöt omnämnandet av
denna tråkiga institution (Carlsson, 1965, s. 284).
fol. 59r, 11−12: thett oChristeliga leffuerne och oskadeligh wäsendhe / siitä
epäkristillisestä elämästä ja sietämättömästä menosta
Ordet oskadeligh kan inte här betyda detsamma som nutida ordet
oskadlig. Ordet härstammar troligen från ordet skådha, och betyder så
lunda någonting som man inte kan skåda, tåla för ögonen. Varianten
från 1600-talet använder ordet oskickeliga (SRA I:2, s. 61), vilket bety
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laksi, minkä takia viranomaiset pyrkivät kieltämään nämä illanvietot
kokonaan (Carlsson, 1965, s. 131−).
Kun hääväki tuli sunnuntaina kirkkoon juovuksissa, sillä oli
takanaan lauantai-illan ja yön morsiuskemut sekä sunnuntai-aamun
morsiamen luovutus. Nyt oli tarkoitus pistäytyä kirkossa vihkitoimitusta
varten ja jatkaa sitten matkaa sulhasen kotiin, häätaloon, jossa odottivat
juhlat ja avioliiton solmimisseremonian saattaminen päätökseen: morsia
men ja sulhasen johdattaminen vuoteeseen. Jos vihkimistä ei tuossa välis
sä kuitenkaan tapahtunut, ei avioliiton solmiminen siitä kärsinyt.
Kuten piispainkokouksen pöytäkirja mainitsee, myös papit
saattoivat osallistua kansan ohella näihin kemuihin. Toisaalta pappien
odotettiinkin osallistuvan avioliiton solmimisseremonioihin, mutta ei
noin maallisissa merkeissä. Asiasta kertoo vuoden 1571 kirkkojärjestys
(luku Ordning om Echtenskapet, Kjöllerström, toim. s. 116−). Kirkkojär
jestyksessä annetaan ohjeita siitä, kuinka pappi voi osallistua tapahtu
mien kulkuun ja lukea erilaisia rukouksia ja siunauksia avioliiton solmi
misprosessin eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa oleville morsiuspareil
le. Kirkkojärjestyksessä valitetaan morsiusiltojen (möyeqwällar) viettoa
ja sitä, kuinka hääväki tulee kirkkoon humalassa (sama, s. 123−124).
Morsiustalossa (vthi brudahuset), eli morsiamen luovutustilaisuudessa
ei tarvittu erityisiä kirkollisia seremonioita, mutta jos pappi halusi, hän
voi lukea tietyn käsikirjassa olevan kollehtarukouksen. Jos kuitenkin
pappi huomasi, että häntä ei kuunneltu tai väki ei käyttäytynyt kun
nolla, kuten enimmäkseen oli asian laita humalassa olevien ihmisten ta
pauksessa, oli kirkkojärjestyksen ohjeen mukaan parempi jättää kaikki
sikseen ja antaa ihmisten hoitaa asiat keskenään morsiustalossa (sama,
s. 123−124). Morsiuskemujen vastainen taistelu ei saavuttanut helppoa
menestystä: vasta vuoden 1686 kirkkolaki jättää tämän ikävän instituu
tion mainitsematta (Carlsson, 1965, s. 284).
fol. 59r, 11−12: thett oChristeliga leffuerne och oskadeligh wäsendhe / siitä
epäkristillisestä elämästä ja sietämättömästä menosta
Sana oskadeligh ei voi tässä tarkoittaa samaa kuin nykyruotsin oskadlig
sillä silloin tätä menoa olisi pidetty vaarattomana. Pidän todennäköise
nä, että tässä käytetty sana johtuu sanasta skådha, katsoa, ja tarkoittaa
siis sellaista, mitä ei voi katsoa, sietää silmissään. 1600-luvun variantissa
tässä on sana oskickeliga (SRA, I:2, s. 61), mikä tarkoittaa sopimatonta.
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der otillbörlig. Jämför fol. 12r, 30, där formen ohörsamme bör tolkas som
plural form av ordet åhörsam.
fol. 59r, 16: the ridha och renna / väki karauttelee hevosillaan vimmatusti
edestakaisin
SAOB: rida och ränna: beteckning för hastigt l. våldsamt ridande l. för
(upprepat, hastigt) ridande fram och tillbaka o.d.

3.3 Själavårdsråd till biktfäder, formel till absolutionen och orden
som använts vid utdelningen av nattvarden (fol. 59v−62r)
Det tredje verket i manuskriptsammanställningen är anonymt och innehåller
råd om hur man skulle bemöta människor som kom till skriftermål. I slutet finns
formeln till absolution och ord som används vid utdelning av nattvarden.
I början konstaterar författaren att det finns två slags människor som
kommer till skriftermål. Han rör emellertid bara vid ett slag. Författaren bekla
gar att folkbildningen under den katolska tiden hade varit så oduglig att många
välvilliga människor inte ens kunde de tio buden och således inte kunde följa
dem. Många var också ovana vid studier och om de redan var ålderstigna skäm
des de att ens börja med dem.
Mötet mellan prästen och den som kom för att bikta sig har skrivits
i form av en exemplarisk dialog. När en person yttrade sin vilja att komma till
skriftermål frågade prästen om han eller hon kunde de tio buden. Om han eller
hon inte kunde dem, måste hans eller hennes samvete allvarligt väckas, prästen
måste hota med fördömelse och råda till botgöring. När människan hade kom
mit till syndamedvetande måste hon läras och tröstas med Guds nåd. Stilen är
densamma som i Laurentius Olai Gestritius katekes: först hotar man med la
gens tavlor och sedan smeker man med evangeliets honung.
Texten speglar beslutet av biskopsmötet 1562 enligt vilket öronbikt inte
skulle förbjudas. Prästen säger nämligen till den som kommit personligen för att
bikta sig: ”– – och på thet tw wppå sådana nådhe så mÿkit wijsare och säkrare
wara skall, så will jagh tigh i gudz ordh och afflösningh delachtigh göra genom
huilka nådhena them ellies genom Euangelij praedikan allom mennniskiom
praedikat och tillsagdt wardher, Tigh sÿnnerligh för tin person tilsacht och i
thenna stundh giffuin wardher” (fol. 61v, 10−16).
Vi kan också lägga märke till hur det var möjligt för biskopsmötet 1562
att förbjuda firandet av nattvarden om inga andra människor än prästen skulle
delta i den. Prästerna visste nämligen i förväg om församlingsborna skulle kom
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Vertaa fol. 12r, 30, jossa muoto ohörsamme on tulkittava merkitsemään
sanan åhörsam, kuuliainen, monikkoa.
fol. 59r, 16: the ridha och renna / väki karauttelee hevosillaan vimmatusti
edestakaisin
SAOB: rida och ränna: beteckning för hastigt l. våldsamt ridande l. för
(upprepat, hastigt) ridande fram och tillbaka o.d.

3.3 Sielunhoidollisia ohjeita rippi-isille, synninpäästön kaava
sekä ehtoollista jaettaessa käytettävät sanat (fol. 59v−62r)
Kolmas jakso on tuntemattoman kirjailijan ohje siitä, kuinka ripittäytymään tu
levia ihmisiä tuli kohdella. Saman kirjoituksen lopussa on synninpäästön kaava
ja ehtoollista jaettaessa käytettävät sanat.
Jakson aluksi kirjoittaja toteaa, että on olemassa kahdenlaisia ihmisiä,
jotka tulevat ripille. Hän kuitenkin koskettelee vain yhtä lajia. Kirjoittaja pahoit
telee sitä, että katolisena aikana kansansivistys oli ollut niin huonolla tolalla, että
monet hyväntahtoiset ihmiset eivät osanneet edes kymmentä käskyä eivätkä siis
voineet niitä noudattaa. Monet olivat myös tottumattomia opiskeluun ja mikäli
he olivat jo iäkkäitä, heitä hävetti alkaakaan opiskella.
Papin ja ripille tulijan kohtaaminen on kirjoitettu esimerkinomaisen
vuoropuhelun muotoon. Kun henkilö ilmaisi halunsa tulla ripittäytymään, pap
pi tiedusteli, osasiko henkilö kymmenen käskyä. Jos tämä ei niitä osannut, hä
nen omatuntonsa oli vakavasti herätettävä, uhattava kadotuksella ja neuvottava
parannukseen. Kun ihminen oli tullut synnin tuntoon, häntä oli opetettava ja
lohdutettava Jumalan armolla. Tyyli on sama kuin Laurentius Olai Gestritiuk
sen katekismuksessa, joka on käsikirjoitusjoukon ensimmäisenä: ensin uhataan
lain tauluilla ja sitten hivellään evankeliumin hunajalla.
Tekstissä heijastuu vuoden 1562 piispainkokouksen päätös, jonka mu
kaan korvarippiä ei tullut kieltää. Pappi nimittäin sanoo henkilökohtaisesti ri
pittäytymään tulleelle: ”Jotta voisit olla vielä varmempi hänen armostaan, minä
teen sinut osalliseksi Jumalan sanasta ja annan sinulle synninpäästön. Tavalli
sesti tämä tapahtuu, kun evankeliumia julistetaan kaikille yhteisesti ja kaikille
luvataan synninpäästö, mutta nyt erityisesti ja henkilökohtaisesti sinulle tällä
hetkellä.” (Fol. 61v, 10−16.)
Käsikirjoituksesta saamme myös tietää syyn siihen, kuinka 1562 piis
painkokouksessa oli mahdollista kieltää ehtoollisen vietto, mikäli ehtoolliselle
ei ollut muita tulijoita kuin pappi. Syy oli se, että papit tiesivät etukäteen, oliko
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ma till sakramentet, för vid den tiden skulle man anmäla sig till biktkyrkan och
nattvarden på förhand. De som kom längre ifrån inskrev sig till bikten redan på
lördagskvällen men de som bodde nära hann kanske göra det ännu på söndags
morgonen. Denna praxis syns ännu idag i termerna skrift och skriftermål som
betyder detsamma som bikt och i termen skriftefader som betyder detsamma som
biktfader.

3.4 Smädedikten (fol. 62v−65r)
Den fjärde texten är en anonym smädedikt om katoliker och katolsk tro. Dikten
riktar sig till ”Antikrists präst” och ger ironiska råd om hur han skulle sköta sitt
ämbete. Jag har översatt den i prosaform. Skriften har tillkommit mot slutet av

1500-talet, förmodligen mellan åren 1577 och 1580 (se om verkens datering ovan
i kapitel 1.4).
Författaren var rädd att den katolske prästen försökte omvända Sve
rige bort från tron representerad av apostel Paulus; påven betraktade han som
Antikrist och katolska präster var liksom ulvar i fårakläder, fastän de påstod att
den katolska kyrkan var den rätta kyrkan och att den apostoliska successionen
hade brutits i de protestantiska kyrkorna. Folket kände emellertid igen den rätta
rösten och gick inte till vargen. Författaren klandrade det Tridentinska konci
liet (1545−1563) och uppfattningen att man kunde komma till himmelen genom
egna goda gärningar. Denna åsikt gjorde Kristus och hans offer omotiverade.
Också katolska kyrkans sedvanor med sina offermässor, munkars och nunnors
sånger, vigvatten, knäböner och så vidare fick veta hut. Författaren såg att den
katolske prästen ogillade de lutherska prästernas äktenskap. Han berättade att
enligt den katolska kyrkan var fadderskap ett hinder för äktenskap fram till sjun
de leden, men konstaterade sarkastiskt att man kunde ge dispens från det genom
ersättning i form av pengar. Han hånade den katolska sedvanan att dyrka Kristi
lekamen (det helgade nattvardsbrödet) som hade ställts ut i monstransen. För
penningbegäret gav författaren rikligt klander till prästen och hela den katolska
kyrkan. Påvens bann kunde regna över en fattig människa när hon inte hade råd
att köpa avlater. Jungfru Marias dyrkan och bedjandet av helgonens förböner var
av ondo; likaledes fastor och askes.
De dåtida strids- och smädeskrifterna var vanligen mycket grova och
oförskämda, och även här kallas påvens kyrka Antikrists eller djävulens rike ”ty
ranni med eldgaffel (mijke)” (fol. 64r). De onda uttrycken är förståeliga för under
reformationstiden bannlyste kyrkosamfunden varandra också i de officiella do
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seurakuntalaisia tulossa ehtoolliselle, sillä tuohon aikaan oli voimassa käytäntö,
jonka mukaan rippikirkkoon ja ehtoolliselle ilmoittauduttiin etukäteen. Kauem
paa tulleet kirjoittautuivat ripille jo lauantai-iltana, mutta lähellä asuvat ehtivät
tehdä sen mahdollisesti vielä sunnuntai-aamuna.
Tämä ripille kirjoittautuminen näkyy käsikirjoituksen nimessä ”Huru
handlas skall medh fålck som wilia komma till schrifft”. Tämän voi kääntää suo
meksi ”Kuinka on kohdeltava ihmisiä, jotka haluavat tulla kirjoittautumaan
[ripille]”. Käsikirjoituksen nimessä ei mainita sanaa rippi laisinkaan, vaan siinä
käytetään sanoja komma till schrifft eli tulla kirjoittautumaan. Ruotsin sanat skrift
ja skriftermål tarkoittavat vielä nykyäänkin myös rippiä, ja rippi-isästä käytetään
sanan biktfader lisäksi sanaa skriftefader.

3.4 Pilkkaruno (fol. 62v−65r)
Neljäs teksti on tuntemattoman kirjailijan laatima pilkkaruno katolilaisista ja
katolisesta uskosta. Runossa puhutellaan ”Antikristuksen pappia” ja annetaan
ivalliseen sävyyn neuvoja siitä, kuinka hänen muka tuli työtään hoitaa. Olen
kääntänyt sen proosamuotoon. Kirjoitus on syntynyt 1500-luvun loppupuolella,
luultavasti vuosien 1577 ja 1580 välillä (ks. teosten ajoituksesta luku 1.4. yllä).
Kirjoittaja pelkäsi, että katolinen pappi yritti käännyttää Ruotsin pois
apostoli Paavalin edustamasta uskosta; paavi oli hänen mielestään Antikristus
ja katoliset papit olivat kuin susia lammasten vaatteissa, vaikka he väittivät,
että katolinen kirkko oli oikea kirkko ja että protestanttisissa kirkoissa aposto
linen seuraanto (suksessio) oli katkennut. Kansa kuitenkin tunnisti kirjoitta
jan mukaan oikean äänen eikä tullut suden luokse. Kirjoittaja moitti Trenton
kirkolliskokousta (1545−1563) ja sitä käsitystä, että omilla hyvillä teoilla voisi
päästä taivaaseen. Tällainen ajattelutapa teki Kristuksesta ja hänen kärsimyk
sistään virattomia. Myös katolisen kirkon tavat uhrimessuineen, munkkien ja
nunnien lauluineen, vihkivesineen, polvirukouksineen ja niin edelleen saivat
tietää huutia. Kirjoittaja katsoi, että katolinen pappi paheksui luterilaisten
pappien avioliittoja. Hän mainitsi sen, että katolisen kirkon mukaan kummius
oli esteenä avioitumiselle aina seitsemänteen polveen asti, mutta totesi sarkas
tisesti, että siitä voi myöntää erivapauksia rahallista korvausta vastaan. Hän
pilkkasi katolista tapaa palvoa Kristuksen ruumista (pyhitettyä ehtoollislei
pää), joka oli asetettu esille monstranssiin. Rahanahneudesta kirjoittaja antoi
papille ja koko katoliselle kirkolle runsaasti moitteita. Paavin pannat voivat
sataa köyhän niskaan, kun tällä ei ollut varaa ostaa aneita. Neitsyt Marian
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kumenten. Vår ekumeniska tid kan trösta sig med att enligt de nutida kyrkorna
är förbannelserna inte mera i kraft. I den gemensamma deklarationen om rätt
färdiggörelsen, som Lutherska världsförbundet och den romersk-katolska kyr
kan undertecknade i Augsburg år 1999, konstateras att de på 1500-talet yttrade
förbannelserna om rättfärdiggörelsen inte gäller de nuvarande kyrkorna.
fol. 64r, 8: öffuer gielde broo / yli rahasillan
fol. 64v, 16: och gielde broo / ja rahasiltaan
SAOB: Gield (gäll, gäld &c.): inkomster av prästerlig befattning, pas
torat.
Gäld (flera former inkl. gield): befalning, avläning, lön; sold; även avgift,
tribut; skatt.
fol. 64r, 18: läta sigh bådhe lijme och slå / antaa sekä piiskata että lyödä
itseään
SAOB: limme, lime (†) kvist, spö; särsk. använd(t) ss. straff- l. tukt
redskap.
fol. 64v, 22: ehuru bondens taska förebadhar / vaikka talonpojan tasku
kärsiikin
SAOB: förebada: slita ondt, lida, sota för ngt.
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kunnioitus ja pyhimysten esirukousten pyytäminen olivat pahasta; samoin
paastot ja askeesi.
Tähän aikaan kiista- ja pilkkakirjoitukset olivat yleensä hyvin karkeasa
naisia, ja tässäkin paavin kirkkoa sanotaan Antikristuksen eli paholaisen valta
kunnaksi, ”hirmuvallaksi hiilihankoineen” (fol. 64r). Pahat ilmaisut ovat ymmär
rettäviä, sillä reformaatioajan kirkkokunnat langettivat kirouksia toistensa päälle
myös virallisissa asiakirjoissa. Meidän ekumeenista aikaamme lohduttaa se, että
nykyiset kirkot eivät enää katso kirousten olevan voimassa. Vuonna 1999 Augs
burgissa allekirjoitetussa roomalaiskatolisen kirkon ja Luterilaisen maailmanlii
ton yhteisessä julistuksessa vanhurskauttamisopista todetaan, etteivät 1500-lu
vulla vanhurskauttamisopista lausutut oppituomiot koske nykyisiä kirkkoja.
fol. 64r, 8: öffuer gielde broo / yli rahasillan
fol. 64v, 16: och gielde broo / ja rahasiltaan
SAOB: Gield (gäll, gäld &c.): inkomster av prästerlig befattning, pas
torat.
Gäld (flera former inkl. gield): befalning, avläning, lön; sold; även avgift,
tribut; skatt.
fol. 64r, 18: läta sigh bådhe lijme och slå / antaa sekä piiskata että lyödä
itseään
SAOB: limme, lime (†) kvist, spö; särsk. använd(t) ss. straff- l. tukt
redskap.
fol. 64v, 22: ehuru bondens taska förebadhar / vaikka talonpojan tasku
kärsiikin
SAOB: förebada: slita ondt, lida, sota för ngt.
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3.5 Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor (fol. 66r−77v)
Det femte verket är Erik Falcks tröstbok till havande kvinnor. Enligt Collijn
(1927−1931) har ingen känt exemplar av detta bevarats. Collijn hade fått infor
mationen från Stiernmans Bibliotheca Svio-gothica, T. I (ms. U 191 Upps. UB),
som hade fått rubriken till Falcks bok från Fant, Annales, Suppl. III, s. 6. Infor
mationen om Falcks bok finns i Collijn (II, s. 324) i följande form:
”En tröstebok för hafwande qwinnor, huru de sig udi det kors, som
barnsbörden haffr [sic] med sig, trösta och hugswala måga utdragen aff scriff
tenen och förswenskat af Erico Falck Lincopensem. Holmiæ 1564 in 8.”
Erik Falck var förmodligen född på 1510-talet, han studerade i Witten
berg 1531−1532 och Frankfurt an der Oder 1538−1539 samt vann magistergraden
i Wittenberg 1542. Han nämns som Gustav Vasas hovpredikant 1543, och ut
nämndes till Söderköpings kyrkoherde senast år 1544. Sedan 1547 var han ordi
narius, eller såsom han titulerar sig själv i ett brev 1554, superintendent i Skara.
Därifrån förflyttade Gustav honom 1558 till biskop i Linköping, en befattning
Falk hade när han dog 1570.7
Bengt Hildebrand (1956, s. 122) nämner verket som en översättning.
Han baserar sin åsikt sannolikt på ovannämnda bibliografiska uppgifter hos
Collijn som inkluderar orden: ”– – utdragen aff scrifftenen och förswenskat af
Erico Falck – – .” I rubriken till vårt manuskript lyder orden i princip på samma
sätt. Orden kan förstås så att Falck först hade skrivit texten grundad på bibeln på
det dåtida kulturspråket latin och sedan översatt den till svenska. I själva verket
var formuleringen ett allmänt sätt att uttrycka att författaren grundade texten
på bibeln och skrev den på svenska. Nuförtiden brukar man vid böckernas ut
givning inte separat meddela på vilket språk författaren skrivit den, om boken
kommer ut på samma språk som den skrivits. Vid den tiden, och ännu ganska
mycket senare, var det vanligt att informera om detta om verket inte utgavs på
latin. I bakgrunden fanns tanken att författaren först hade skrivit verket på latin,
som var de bildade klassernas skriftspråk, och sedan översatt det till svenska.
Ett gott exempel från senare tider är Sigfrid Aronus Forsius. Av honom har till
exempel en likpredikan för en ung kvinna bevarats som han först hade hållit på
latin men som sedermera utgavs på svenska som uppbyggelse också till vidare
kretsar. Ett annat exempel är Forsius Physica som blev färdigt 1611 och som också
7

386

Information i äldre litteratur, enligt vilken Falck skulle ha varit Gustav Vasas lärare, stämmer inte
(Bengt Hildebrand, 1956, s. 119). Hildebrand betonar också att dödsåret var 1570 och inte 1569 som
det står på gravstenen (s. 121). Om Falck se närmare Kjöllerström, 1935 s. 40− & passim.
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3.5 Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)
Viides kirjoitus on Erik Falckin kirjoittama lohdutuskirjanen odottaville äideil
le. Collijnin (1927−1931) mukaan tästä ei ole säilynyt yhtään tunnettua kappa
letta. Collijn oli saanut tiedon Stiernmanin teoksesta Bibliotheca Svio-gothica, T.
I (ms U 191 Upps. UB), joka taas on saanut Falckin kirjan otsakkeen teoksesta
Fant, Annales, Suppl. III, s. 6. Falckin kirjan tiedot ovat Collijnilla (II, s. 324)
seuraavassa muodossa:
”En tröstebok för hafwande qwinnor, huru de sig udi det kors, som
barnsbörden haffr [sic] med sig, trösta och hugswala måga utdragen aff scriff
tenen och förswenskat af Erico Falck Lincopensem. Holmiæ 1564 in 8.”
Erik Falck syntyi oletettavasti 1510-luvulla, opiskeli Wittenbergissä

1531−1532 ja Frankfurt an der Oderissa 1538−1539 sekä saavutti maisterin arvon
Wittenbergissä 1542. Hänet mainitaan Kustaa Vaasan hovisaarnaajana 1543, ja
hän sai nimityksen Söderköpingin kirkkoherraksi viimeistään 1544. Vuodesta

1547 hän toimi Skaran ordinariuksena, tai kuten hän tituleeraa itseään eräässä
kirjeessään vuodelta 1554, superintendenttinä. Skarasta Kustaa siirsi hänet 1558
Linköpingin piispaksi, missä virassa Falck kuoli 1570.7
Bengt Hildebrand (1956, s. 122) mainitsee teoksen käännöksenä. Hän
perustaa arvionsa luultavasti Collijnin antamiin, yllä mainittuihin bibliografisiin
tietoihin, jotka sisältävät sanat ”– – utdragen aff scrifftenen och förswenskat af
Erico Falck – – .” Myös meidän käsikirjoituksemme otsikossa sanat kuuluvat pe
riaatteessa samalla tavalla. Sanathan voisi ymmärtää suomen kielellä ilmaistuna,
että Falck on kirjoittanut tekstin raamatun perustella (silloisella sivistyskielel
lä latinaksi) ja kääntänyt sen sitten ruotsiksi. Tosiasiassa mainittu muotoilu oli
yleinen tapa ilmaista, että kirjailija oli perustanut teoksensa raamatun sanaan
ja kirjoittanut sen ruotsiksi. Nykyään ei kirjojen ilmestyessä mainita erikseen
millä kielellä henkilö on sen kirjoittanut, mikäli teos ilmestyy samalla kielellä
kuin se oli kirjoitettukin. Tuohon aikaan, ja vielä aika paljon myöhemminkin oli
kuitenkin tapana ilmoittaa asiasta, mikäli kysymys ei ollut latinankielinen teos.
Taustalla on ollut ajatus, että henkilö on itse kirjoittanut teoksen ensin latinaksi,
joka oli sivistyneistön kirjakieli, ja sitten kääntänyt sen ruotsiksi. Hyvä esimerkki

7

Vanhemmassa kirjallisuudessa esiintyvä tieto, jonka mukaan Falck olisi ollut Kustaa Vaasan opetta
ja, ei pidä paikkaansa (Bengt Hildebrand, 1956, s. 119). Hildebrand myös painottaa, että kuolinvuosi
oli 1570 eikä hautakiveen merkitty 1569 (s. 121). Falckista tarkemmin, ks. Kjöllerström, 1935 s. 40− &
passim.
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har antagits vara en översättning. På Physicas manuskript i Stockholms Kungliga
bibliotek (Cod. Holm. D 76) har man skrivit rubriken: ”Physica, det är – – Na
turens konst. Af Latinet på Svenska tungomålet förfärdigat och uttolkat af Mag.
Sigfrido A. Forsio – – .” Denna rubrik hade skrivits av en okänd person för
den händelse att kung Gustav II Adolf skulle ha låtit trycka manuskriptet inom
kort. (Pipping, 1858, s. 90.) Forskning har emellertid visat att Physica inte är en
översättning utan ett självständigt verk. Rubrikens ord om Forsius uttolkning
”av latinet på svenska” är emellertid såtillvida på sin plats att Forsius skapade
ny svensk vetenskaplig terminologi när han författade verket. (Pursiainen, 1997,
kapitel 8 & Kiiskinen 2007, Ch. 8.) På motsvarande sätt utförde också andra
författare som använde folkspråket, ett pionjärarbete som är värt att nämnas.
I Falcks fall måste man också iaktta de ekonomiska aspekterna. Av tex
ten framgår att den å andra sidan riktade sig till kvinnor och denna publik, om
den överhuvudtaget kunde läsa, vanligen inte kunde latin. Å andra sidan riktade
sig boken säkerligen också till prästerna som borde kunna trösta kvinnor när
de led under sina kors. Falcks bok skulle ge lämpliga svenska ord för detta syfte.
Fastän Falck på ett par ställen säger att dödsfall var sällsynta var mödrars och
barns dödlighet ur vår synvinkel vanlig, och man kunde inte väl, om överhuvud
taget, lindra föderskornas smärta. Den livliga skildringen av lidanden ger anled
ning till att undra på hur nära håll Falck själv råkade se på sådana situationer.
I början av sin bok konstaterar Falck att Herren har för alla människor
stadgat sina prövningar enligt deras stånd och att korset för kvinnan i det äkta
ståndet är födandet av barn. Lidanden som är förknippade med detta är inte
bevis på Guds vrede utan faderlig tuktan från hans sida. Enligt Falck skulle män
niskan ha förtjänat helvetets evinnerliga smärta och eviga död tack vare synden
som kom till världen med Adam och Eva. Gud har emellertid i sin obegripliga
godhet ändrat dessa till timliga och måttliga straff: till exempel måste mannen
med vedermöda livnära sig och kvinnan måste med smärta föda sina barn (1.
Mos. 3:16−17). Födslosmärtorna är bara mild barmhärtighet i jämförelse med de
evinnerliga lidanden som hade varit kvinnans lott utan Guds nåde genom Jesus
Kristus.
Falck behandlar föderskans lidanden ur många synvinklar. Syftet med
alla dessa synvinklar är att handleda till större tro och förtröstan gentemot Gud
och att visa Guds allmakt, storhet och godhet och människans kraftlöshet, usel
het och syndighet. Falck tänker vidare att lidanden också väcker en större kärlek
gentemot barnet i modern: modern håller barnet dess kostbarare ju mer det har
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myöhemmiltä ajoilta on Sigfrid Aronus Forsius. Häneltä on säilynyt esimerkiksi
nuoren naisen ruumissaarna, jonka hän oli alun perin pitänyt latinaksi, mutta
joka sitten julkaistiin ruotsiksi, jotta se voisi olla rakennukseksi myös laajemmil
le piireille. Toinen esimerkki on Forsiuksen kirjoittama Physica, joka valmistui

1611 ja jota myös on arveltu käännökseksi. Tukholman kuninkaallisessa kirjas
tossa olevaan Physican käsikirjoitukseen (Cod. Holm. D 76) on liitetty otsikko:
”Physica, det är – – Naturens konst. Af Latinet på Svenska tungomålet förfärdi
gat och uttolkat af Mag. Sigfrido A. Forsio – – .” Tämän otsikon oli kirjoittanut
joku tuntematon henkilö siltä varalta, että kuningas Kustaa II Adolf olisi anta
nut painattaa käsikirjoituksen lähiaikoina. (Pipping, 1858, s. 90.) Tutkimus on
kuitenkin osoittanut, että Physica ei ole käännös vaan itsenäinen teos. Otsikon
maininta Forsiuksen tekemästä käännöstyöstä tai ”tulkitsemisesta ruotsiksi” on
kuitenkin sikäli paikallaan, että Forsius loi uutta ruotsinkielistä tieteellistä sa
nastoa teosta kirjoittaessaan. (Pursiainen, 1997, luku 8 & Kiiskinen 2007, Ch. 8.)
Vastaavasti muut kansankielellä kirjoittavat henkilöt tekivät noina aikoina pio
neerityötä, joka ansaitsi maininnan.
Falckin kirjan tapauksessa oli otettava huomioon myös kaupalliset nä
kökohdat. Kirjan tekstistä käy ilmi, että se oli toisaalta tarkoitettu naisväen luet
tavaksi, eikä tämä lukijakunta, jos ylipäänsä osasi lukea, yleensä osannut latinaa.
Toisaalta kirja oli varmastikin tarkoitettu myös papeille, joiden tuli osata lohdut
taa naisia näiden kärsiessä ristinsä alla. Falckin teoksen tarkoituksena oli antaa
sopivia ruotsin kielen sanoja tähän tarkoitukseen. Vaikka Falck sanoo parissakin
kohdassa kuolemantapausten olleen harvinaisia, niin meidän näkökulmastam
me äitien ja lasten kuolleisuus oli synnytysten yhteydessä yleistä eikä kipua voitu
lievittää kovinkaan hyvin, jos lainkaan. Falckin elävästä kärsimysten kuvauksesta
johtuu mieleen kysymys, kuinka läheltä hän itse oli joutunut seuraamaan tällai
sia tilanteita.
Falck toteaa kirjansa alussa, että Herra on säätänyt kaikille ihmisille
säätynsä mukaiset koettelemuksensa ja että aviosäätyyn astuneen naisen risti
nä on synnyttäminen. Tähän liittyvät kärsimykset eivät ole Jumalan vihan osoi
tuksia vaan hänen antamaansa isällistä kuritusta. Falckin mukaan ihminen olisi
Adamin ja Eevan mukana maailmaan tulleen synnin vuoksi ansainnut helvetin
ikuisen tuskan ja iankaikkisen kuoleman. Jumala on kuitenkin käsittämättömäs
sä hyvyydessään muuttanut nämä ajallisiksi ja kohtuullisiksi rangaistuksiksi: esi
merkiksi miehen on kovalla työllä hankittava ravintonsa ja naisen on puolestaan
kivulla synnytettävä lapsensa (1. Mos. 3:16−17). Synnytyskivut ovat kuitenkin
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kostat henne. Det här motsvarar enligt Falck hur Gud älskar människor genom
Jesus Kristus därför att vi har betalat honom gjutandet av hans blod. Om en
kvinna emellertid dör vid förlossning och inte får timlig glädje genom barnet
och det jordiska livet, blir hon ändå delaktig av de andliga, eviga och himmelska
fröjderna.
Till sist framställer Falck ett antal böner som en kvinna som lider av
födslosmärtor kan använda, och riktar några ord och gemensamma böner till
kvinnor som hjälper vid förlossningen. I dessa tillber man Gud för ett lyckligt
slutresultat, att modern ska bli befriad från sin börda och få ett friskt barn samt
att barnet efter födelsen ska bli döpt och delaktigt i det eviga livet.
fol. 74, 1−2: Tÿ så sägher gudh then Helge ande genom Propheten Esaj. Cap.
55 / Sillä Jumala Pyhä Henki sanoo profeetta Jesajan kautta (Jes. 55)
Orden finns i Jes. 65: 24.
fol. 76r, 24–25: medh itt warkunsamt anseende / säälien
FSLD: varkunna (Söderwall): hysa medömkan eller medlidande med,
varkunna sig öfver, förbarma sig öfver.
fol. 76v, 9: Käre Dannequinnor / Arvoisat naiset
SAOB: dannekvinna: hederlig &c.; kvinna av borgar- och bondeklas
serna; (gift) kvinna sådan hon bör vara; ärbar hustru, duktig husmoder.

390

3.5 Selityksiä: Erik Falckin lohdutuskirjanen odottaville äideille
(fol. 66r−77v)

pelkää lempeää laupeutta verrattuna iankaikkisiin kärsimyksiin, jotka olisivat
tulleet naisen osaksi ilman Jumalan armoa Jeesuksen Kristuksen kautta.
Falck käsittelee synnyttävän naisen kärsimyksiä monelta eri kannal
ta. Kaikkien näiden näkökohtien on tarkoitus opastaa suurempaan uskoon ja
luottamukseen Jumalaa kohtaan sekä näyttää Jumalan kaikkivaltius, suuruus ja
hyvyys ja ihmisen voimattomuus, surkeus ja syntisyys. Falck ajattelee lisäksi, että
kärsimykset herättävät äidissä suuremman rakkauden myös lastaan kohtaan: äiti
pitää lasta sitä kallisarvoisempana mitä enemmän tämä on hänelle maksanut.
Tämä vastaa Falckin mukaan sitä, kuinka Jumala rakastaa Jeesuksen Kristuksen
kautta ihmisiä siksi, että olemme maksaneet hänelle hänen verensä vuodattami
sen. Jos nainen kuitenkin kuolee synnytykseen eikä saa lapsesta ja maallisesta
elämästä koituvaa ajallista iloa, hän pääsee osalliseksi hengellisistä, ikuisista ja
taivaallisista iloista.
Lopuksi Falck esittää joukon rukouksia, joita synnytyskivuista kärsivä
nainen voi käyttää, ja osoittaa muutamia sanoja ja yhteisiä rukouksia synnytyk
sessä avustaville naisille. Näissä pyydetään Jumalalta onnellista lopputulosta,
äidin vapautumista taakastaan ja tervettä lasta sekä lisäksi sitä, että lapsi synnyt
tyään tulisi kastetuksi ja pääsisi osalliseksi ikuisesta elämästä.
fol. 74, 1−2: Tÿ så sägher gudh then Helge ande genom Propheten Esaj. Cap.
55 / Sillä Jumala Pyhä Henki sanoo profeetta Jesajan kautta (Jes. 55)
Sanat ovat Jes. 65: 24.
fol. 76r, 24–25: medh itt warkunsamt anseende / säälien
FSLD: varkunna (Söderwall): hysa medömkan eller medlidande med,
varkunna sig öfver, förbarma sig öfver.
fol. 76v, 9: Käre Dannequinnor / Arvoisat naiset
SAOB: dannekvinna: hederlig &c.; kvinna av borgar- och bondeklas
serna; (gift) kvinna sådan hon bör vara; ärbar hustru, duktig husmoder.
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Biblar / Raamatut
Biblar har omnämts indelad i grupper enligt språk i latinsk alfabetisk ordning
och inom dessa grupper i kronologisk ordning: Biblia anglice = bibeln på engel
ska; Biblia fennice = bibeln på finska; Biblia germanice = bibeln på tyska; Biblia
latine = bibeln på latin; Biblia svetice = bibeln på svenska.
Raamatut on mainittu kieliryhmittäin latinankielisessä aakkosjärjes
tyksessä ja näiden ryhmien sisällä aikajärjestyksessä: Biblia anglice = englannin
kielinen raamattu; Biblia fennice = suomenkielinen raamattu; Biblia germanice
= saksankielinen raamattu; Biblia latine = latinankielinen raamattu; Biblia sve
tice = ruotsinkielinen raamattu.
Biblia anglice. The Holy Bible Containing the Old and New Testaments. Trans
lated out of the original tongues and with the former translations di
ligently compared and revised. Authorized King James Version. The
World Publishing Company, Cleveland and New York (s.a.).
Biblia fennice. Biblia. Se on: coco pyhä Ramattu suomexi, Stockholmis, 1642.
Biblia fennice. Pyhä Raamattu, vuosien 1933 ja 1938 kirkolliskokousten hyväksy
mä laitos, Suomen kirkon sisälähetysseura, 1988.
Biblia fennice. Vanhan testamentin apokryfikirjat, vuonna 1938 pidetyn kirkol
liskokouksen käytäntöön ottama käännös, Kirjaneliö, Helsinki, 1976.
Biblia fennice. Pyhä Raamattu. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkollis
kokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos, Suomen pipli
aseura, 1992.
Biblia germanice. De Biblie: uth der uthlegginge M. Luthers yn dyth düdesche
uthgesettet, Lübeck, 1533.
Biblia germanice. Biblia: die Luther-Bibel von 1534, [Köln], Taschen, [2003].
Biblia graece et latine (Nestle). Novum testamentum graece et latine.
Utrumque textum cum apparatu critico imprimendum curavit † D.
Eberhard Nestle, novis curis elaboravit D. Erwin Nestle. 1. Auflage

1906, 16. Auflage 1954. Stuttgart, Privilegierte Württembergische
Bibelanstalt, 1954.
Biblia latine. Lyon 1542.
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Biblia latine. Lyon 1554.
Biblia latine. Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio. Sacrosancti oecumenici
concilii Vaticani II ratione habita. Iussu Pauli PP. VI recognita. Auc
toritate Ioannis Pauli PP: II Promulgata. Editio typica altera. Libreria
Editrice Vaticana, MCMXCVIII (1998).
Biblia svetice. Thet Nyia Testamentit på Swensko. 1526.
Biblia svetice. Thet Nyia Testamentet [Stockholm], [1549−] 1550.
Biblia svetice. Biblia, Thet är All then Helgha Scrifft på Swensko. Tryckt j Vp
sala 1541. (Gustav Vasas bibel.) Facsimile, Malmö, Kroon, 1960.
Biblia svetice. Nya Testamentet och Psaltaren. Enligt 1917 års översättning gillad
och stadfäst av konungen. De förenade bibelsällskapens edition, Stock
holm, 1917.
Biblia svetice. Bibeln: Bibelkommissionens översättning, Örebro, Libris, 2000.

Svenska mässböcker / Ruotsalaiset messukirjat
Then Swenska Messan epter som hon nw holles j Stockholm medh orsaker hwar
före hon så hallen wardher. Stockholm, 1531.
Messan på Swensko, förbettrat. Stockholm, 1548.
Then Swenska Mäszan, s.a., s.l., 12o. [1743]

Övrig litteratur / Muu kirjallisuus
Andrén, Åke (1999), Sveriges kyrkohistoria, 3. Reformationstid, Verbum, Stock
holm, 1999, 360 s.
Arffman, Kaarlo, (2002), ”Ruotsin kirkko reformaation murroksessa”, Suomen
kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, 89–91/ 1999–2001 (2002).
Carlsson, Lizzie, (1965), ”Jag giver dig min dotter”. Trolovning och äktenskap i den
svenska kvinnans äldre historia, (Skrifter utgivna av Institutet för rätts
historisk forskning, Serien I, Rätthistoriskt bibliotek, 8. bandet), Stock
holm, 1965.
Collijn, Isak, (1927−1931), Sveriges bibliografi intill år 1600, II, 1530−1582, Upp
sala, 1927−1931.
Dahlgren, F.A., Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska
språket från och med 1500-talets andra årtionde, Lund, C.W.K. Gleerups
Förlag, 1914–1916.
FSLD = Fornsvensk lexikalisk databas, http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/
sisältää hakuteokset / inkluderar uppslagsböcker K.F. Söderwall, Ord
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bok öfwer svenska medeltids-språket (1884−1973) och/ja C.J. Schlyter,
Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar (1877).
Hall, B. Rud., (1944), Till Gefle läroverks historia 1557−1850. Urkunders samlade
och kommenterade av B. Rud. Hall, (Årsböcker i svensk undervisnings
historia, 68/69), Stockholm, 1944.
Hellström, Gunnar, (1951), Stockholms stads herdaminne från reformationen intill
tillkomsten av Stockholms stift. Biografisk matrikel, (Monografier utgivna
av Stockhoms kommunalförvaltning), Stocholm, 1951.
Hildebrand, Bengt, (1956), ”Falck, Erik”, Svenskt biografiskt lexicon, 15, Stock
holm, 1956, s. 119−121.
Holmquist, Hjalmar, (1933), Svenska kyrkans historia III:1, Reformationstidevar
vet 1521−1611, Stockholm, 1933.
Kalkar, Otto, (Kalkar), Ordbog til det ældre danske sprog (1300−1700), http://
www.hist.uib.no/kalkar/.
Kiiskinen, Terhi, (2007), Sigfridus Aronus Forsius. Astronomer and Philosopher
of Nature, (European Studies in the History of Science and Ideas, 15),
Frankfurt am Main, Peter Lang , 2007.
Kirkko-orninki [1686]. [kopiokirja kuninkaallisia asetuksia]
Kjöllerström, Sven, (1935), Striden kring kalvinismen i Sverige under Erik XIV,
(Lunds universitets årsskrift, ny följd, första avdelningen, XXXI:2),
Lund, 1935, s. I−XX, 1−280.
Kjöllerström, Sven, (1952), Biskopstillsättningar i Sverige 1531−1951, (Studia Theo
logica Lundensia, 2 / Lunds Universitets Årsskrift. N.F. Avd. 1. Bd. 48.
Nr. 5), CWK Gleerup, Lund, 1952.
Kjöllerström, Sven (ed.), (1971), Den svenska kyrkoordningen 1571 jämte studier
kring tillkomst, innehåll och omvändning, Lund, Håkan Ohlssons Förlag,

1971.
Knuutila, Jyrki, (1990), Avioliitto oikeudellisena ja kirkollisena instituutiona Suomes
sa vuoteen 1629 (Äktenskap som juridisk och kyrklig institution i Finland
intill 1629), (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, 151 / Finska
kyrkohistoriska samfundets handlingar, 151), Helsinki, 1990.
Kock, Axel & Petersens Carl af (1889−1894), Östnordiska och latinska medeltids
ordspråk. Peder Låles ordspråk och en motsvarande svensk samling, utgiv
na för ”Samfund til Udgivelse af Gammel Nordisk Litteratur”, I, texter
med inledning utgivna av Acel Kock och Carl af Petersens, København,

1889−1894.
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Kock, Axel (1891−1892), Östnordiska och latinska medeltidsordspråk. Peder Låles ord
språk och en motsvarande svensk samling, utgivna för ”Samfund til Udgivelse
af Gammel Nordisk Litteratur”, II, kommentar av Acel Kock, København,

1891−1892.
Kyrkio-Lag och Ordning, som then Stormächtigste Konung och Herre / Herr
CARL then Elofte / Sweriges / Göthes och Wändes Konung / &c. Åhr

1686. hafwer låtit författa / och Åhr 1687. af Trycket utgå och publi
cera. Jemte ther til hörige Stadgar. Stockholm / Tryckt af Johan Georg
Eberdt. [1687]
Larsson, Lars-Olof, (2005), Arvet efter Gustav Vasa. En berättelse om fyra kung
ar och ett rike, Prisma, Stockholm, andra upplagan, 2006.
Nyström, Erik, (1896), Biblisk ordbok för hemmet och skolan, fjärde, omarbetade
upplagan, P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm, 1896. Elektroniska ut
gåvan http://runeberg.org/biblobok/.
Ordbok över svenska språket, utg. Av Svenska Akademien, Lund, 1898–. Se även
/ ks. myös SAOB.
Pipping, Fredrik Wilhelm, (1858), ”Historiska bidrag till Finlands calendariogra
fi”, Första Stycket, Finska Vetenskaps-Societeten meddeladt d. 12 April

1858. Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk, utgifna av Finska
Vetenskaps-Societeten, Första Häftet, p. 1−140, Helsingfors, 1858.
Pursiainen, Terhi (1997), Sigfridus Aronus Forsius. Pohjoismaisen renessanssin
astronomi ja luonnonfilosofi. Tutkielma Forsiuksen luonnonfilosofisista kat
somuksista, lähteistä ja vaikutteista, diss., (Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Toimituksia, 674), SKS, Helsinki, 1997.
SAOB = Svenska Akademiens ordbok i elektronisk form.
Sinnemäki, Jussi, (1943), Ukkosenjyrinän poika. Kulttuuri- ja kirkkohistorial
linen elämänkuvaus pastori G.A.K[leofas] Hymander-Hyvämäestä,
Otava, Helsinki, 1943.
Skoglund, Lars-Olof, (1985−1987), ”Martinus Olai Gestritius”, Svenskt biogra
fiskt lexicon, 25, Stockholm, 1985−1987, s. 230−233.
SRA I:2 = Hildebrand, Emil, (1899), Svenska riksdagsakter jämte andra hand
lingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet

1521−1712, II 1561−1592, med understöd af statsmedel utgifven af
Kongl. Riksarkivet genom Emil Hildebrand, Stockholm, 1899.
Svalenius, Ivan (1987−1989), ”Mårten Helsing”, Svenskt biografiskt lexicon, 26,
Stockholm, 1987−1989, s. 204−206.
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Tarvainen, Olavi, (1951), Savolainen sielunpaimen, WSOY, Helsinki, 1951.
Thesaurus proverbiorum medii aevi / Lexikon der Sprichwörter des romanischgermanischen Mittelalters, Bd. 11, begründet Samuel Singer, hrsg. vom
Kuratorium Singer der Schweizerischen Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften, Walter de Gruyter, Berlin, 2001.
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Registret har inte inkluderats bibliska personer.
Hakemistoon ei ole otettu raamatun henkilöitä.

Abraham Andreae Angermannus
(ca/n. 1540−1607) 348, 349
Aho, Juhani (f./s. Johannes l. Han
nes Brofeldt; 1861−1921) 18,
19, 20, 21
Andrén, Åke 26, 27
Anselm av Canterbury / Canter

Christina av Holstein-Gottorp /
Holstein-Gottorpilainen
(1573−1625) 32, 33
Chytraeus, David (1530−1600) 364,
365
Collijn, Isak (1875−1949) 12, 14, 386,
387

burylainen (1033/4−1109)

Dacke, Nils (d./k. 1543) 28, 31

352, 353

Elisabeth I av England / Englannin

Arffman, Kaarlo 26, 27
Arndt, Johan (1555−1621) 20, 23
Augustinus (Aurelius Augustinus)

kuningatar 364, 367
Eerik (1533−1577) kruununprinssi
ja kuningas Eerik XIV

(354−430) 70, 71, 108, 109,

30−33, 348, 349, 364, 365,

242, 243

366, 367, 368, 369, 370, 371

Barck, Johan (d./k. 1690) 22, 23, 25
Boije, Carl Gustav (1697−1769) 16,
17, 20, 23
Brask, Hans (1464−1538) 26, 29
Beurreus, Dionysius (1500−1567)
370, 371
Brentz, Johann ( Johannes Brentius;
1499−1570) 22, 23
Brofeldt, släkten / suku 18−23
Calvin, Jean (1509−1564) 366, 367
Carlsson, Lizzie 374, 375, 376, 377,
378, 379
Chemnitz, Martin (Martinus
Chemnitius; 1522−1586)
22, 23

Erik (1533−1577) kronprins och
kung Erik XIV 30−33, 348,
349, 364, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 371
Falck, Erik (ca/n. 1510−1570) 12, 14,
298, 299, 386−
Fant, Eric Michael (1754−1817) 386,
387
Filip den Ädelmodige av Hessen
(1504−1567) 32, 33
Filip Jalomielinen (1504−1567),
Hessenin maakreivi 32, 33
Forsius, Sigfrid Aronus (ca/n.
1560−1624) 386, 389, 390
Gregorius 108, 109
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Gregorius XIII 24, 27
Gustav I Vasa (1496−1560) 26−31,
40, 41, 182, 183, 348, 349,

Kaarle (1550−1611) herttua ja
kuningas Kaarle IX 30−35,
350, 351, 370, 371

358, 359, 364, 365, 366, 367,

Kaarle XI (1655−1697) 372, 373

386, 387

Kalkar, Otto 362, 363

Gustav II Adolf (1594−1632) 388,
389
Hellström, Gunnar 348, 349
Helsing, Mårten (Martinus Hel
singius, ca/n. 1525−1568)

Karin Månsdotter (1550−1612) 32,
33
Karl (1550−1611) hertig och kung
Karl IX 30−35, 350, 351,
370, 371

12, 13, 264, 265, 364, 365,

Karl XI (1655−1697) 372, 373

366, 367

Katarina Jagellonica (1526−1583) 24,

Herboville, Jan van 370, 371
Herbst, Johannes (fl. 1570) 24, 25,
32, 35, 286, 287
Hildebrand, Bengt 14, 15, 368, 369,
370, 371, 386, 387
Holmquist, Hjalmar 348, 349, 366,
367, 368, 369, 370, 371

25, 30, 32, 33
Kjöllerström, Sven 348, 349, 374,
375, 378, 379, 386, 387
Knuutila, Jyrki 374, 375
Kock, Axel 364, 365
Kustaa I Vaasa (1496−1560) 26−31,
40, 41, 182, 183, 348, 349,

Hymander, släkten/suku 16−23

358, 359, 364, 365, 366, 367,

Hymander, Gottlieb Aron Kleofas;

386, 387

från slutet av / loppuvuo

Laurentius Andreae (ca

desta 1918 Hyvämäki se/ks.

1470/80−1552) 28−31, 40,

Hyvämäki, Kleofas

41

Hyvämäki, Edit (f./s. Nordström,
d./k. 1955) 10, 11, 14, 16, 17,
Hyvämäki, Kleofas (1874−1931) 10,
11, 14, 15, 16

Laurentius Nicolai Norvegus (Lau
rits Nielssen; 1538−1622)
32, 33
Laurentius Olai Gestritius (Gestri

Johan (1537−1592) hertig och kung

cius, f. före / s. ennen 1530,

Johan III 24, 25, 27, 30−35,

d./k. 1565) 12, 13, 24, 25, 34,

348, 349

35, 44, 45, 348−, 364, 365,

Juhana (1537−1592) herttua ja ku
ningas Juhana III 24, 25, 27,
30−35, 348, 349
Kaarina Maununtytär (1550−1612)
32, 33
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380, 381
Laurentius Petri Nericus
(1499−1573) 28−31, 40, 41,
348, 349, 350, 351, 366, 367,
368, 369, 370, 371

5 Personregister / henkilöhakemisto

Luther, Martin (1483−1546) 40, 41,
374, 375
Magnus (1542−1595) hertig av

Sinnemäki, Jussi (1895−1958) 16,
17, 19
Skoglund, Lars-Olof 350, 351

Östergötland / Itä-Götan

Snabb, Gustav (1668−1711) 22, 23

maan herttua 30, 31, 33

Snellman, Karolina Fredrika Emelie

Maria av Pfalz / Pfalzilainen
(1561−1589) 32, 33
Martinus Helsingius, se /ks. Hel
sing, Mårten
Martinus Olai Gestritius (d. 1585)
348, 349, 350, 351, 364, 365
Melanchthon, Philipp (1497−1560)
364, 365
Neunbohm, Gustava Karolina
Lovisa (f./s. 1800) 16, 19

(1836−1899) 18, 21
Spegel, Haquin (1645−1714) 22, 25
Stein, Christian Gottlieb Daniel
(1771−1830) 20, 23
Stiernman, Anders Anton von
(1695−1765) 386, 387
Sturm, Christoph Christian
(1740−1786) 22, 23
Svalenius, Ivan 366, 367
Söderwall, K.F. 362, 363, 390, 391

Nordström, Agda 16, 17

Tarvainen, Olavi 18, 19, 21

Nordström, Gustaf Oskar Theodor

Tawaststjerna, Karl A. (1860−1898)

(1830−1910) 14, 16, 17

20, 21

Nordström, Väinö 16, 17

Tiihonen, Wiktor (Wihtori) 14, 17

Norman, Georg (d./k. 1553) 30, 31

Wallenius, Johan (ca./n. 1736−1809)

Nyström, Erik 372, 373
Olaus Petri (1493−1552) 26−31, 40,
41, 366, 367, 368, 369

22, 25
Wemanus-Lamberg [?], Paavali
Johannes 20, 23

Oxenius, Johannes (d./k. 1720) 22,
23
Petrus Magni (d./k. 1534) 28, 31
Pipping, Fredrik Wilhelm
(1783−1868) 388, 389
Possevino, Antonio (1533/4−1611)
24, 25, 27, 32, 33, 286, 287
Prückner, Andreas (f./s. 1610) 22, 23
Pyhy, Conrad von (d./k. 1553)
Ruotsalainen, Paavo (1777−1852)
10, 11, 18, 19
Sigismund III Vasa (1566−1632)
30−32, 33

399

