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Suomen Smmnlltaitolllll-opettajille.
Tässä, rakkaat ystawät, saatte nyt ope-

tuslirjan, josta Ala-osaston Kirjan lopulla
mainitsin muutamalla sanalla. Wähä-ar-
woinen on tosin tämä kirja näöltään, w»an
koetelkaat seurata sen osoituksia, niin tulette
ehkä toista ajattelemaan sen sisällyksestä.
Suomennettu on se Englannin sunnuntai-
koulun mainiosta oPetuskirjasta.,Hueßti<)N3
on ttw ?irßt-01288 Look tor tde Hzs ok
?«Äolierß", jolla niin lukemattomia sun»
nuutaikoulu-opettajia Englannissa un wal-
mistunut ja waurastunutkallista wirkaans»
toimittamaan, ja tuhannen tuhansia köyhiä
lapsukaisia heidän kauttansa tullut saatetuksi
Jumalan Pyhän sanan ensimmäiseen yksin-
kertaiseen käsitykseen. Tuntein tänkaltaisen
«petuskirjan suuresti tarpeelliseksi meidän
Suomen maamme sunnuntaikouluille, en
epäillyt ruweta työhön, Maikka Englannin
kieli oli minulle wieras ja monet wirka»
toimet esteenä. Siunatkoon Herra kirjan
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käsissänne, että tulisitte taitamiksi ruokki-
maan hänen karitsoitansa sanan selwällä
ruualla, ettekä uupuisi waikean mutta kal-
liin suillanne toimittamisessa.

Edellä kaikkia waroittaisin minä Teitä
tätä kirjaa niin käyttämästä, että siitä, ru-
peaisitte kohdastaan oppilaitanne kysele-
mään. Perin wastoin tulee Teidän ennen
koulua ottaa kirja käsiinne ja sen turmissa
kokea päästä opittawan luennon selwään
ymmärrykseen sekä miten sana siinä olisi
kysymysten kautta lapsille selitettawä. Tätä
waroittaa Englanninkin sunnuntaikoulu-
yhtiö opettajillensa, etteiwat sninlaan kuu-
lussa kyselisi kirja kädessä ja niin tätä kir-
jaa „kästkirj»na" käyttäisi, waan ennemmin
oikeana „opetus- ja walmistuskirjan»".
Mutta niinkuin Englannin sunnuntaikoulu
on präntistä toimittanut kirjan wähän-ko-
koisena, että se mukawasti sopisi opettajata
seuraamaan rullillapa lämmenessäli, niin
olen minäki samoin tehnyt, että kirja olisi
teillä apuna kun muisti pettää, ja että «ui-
sitte muutamalla silmäyksellä mieleenne juh-
datta» oikean kysymyksen, knn sitä cperoitte.
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Toiseksi, pankaa mieleenne, että kaikkine
kysymykset, jotka tässä kirjassa löytywiit
präntättyinä harwennetuilla kirjai-
milla, owat senkaltaisia, joihin ei omi-
tuista wllstausta luennon tekstissä löydy,
Sentähden on wastauslin samanlaisilla
kirjaimilla tähän präntätty: mutta
muistakaa, ett'ette sitä wastaust» aiwan
ilman neuwomista lapsilta waadi. Niin
löytyy esimerkiksi ensimmäisen lauseen kysy-
myksissä (ensimmäisessä luennossa) tämä
kysymys: Mitä se on: rawinnut? ja
myöskin: Kenen kautta on Jumala
sinua joka päiwä rawinnut? Näi-
hin kysymyksiin ei löydy wastaawlltll sa-
na» tekstin lauseessa, mutta opettajan
awulla woidlllln niihin kuitenki siitä saada
wastaus. Auttakaa tässä «ikein ja toi-
mellisesti.

Kolmanneksi, katsokaa mitä lnnkin luen-
non lopulla sanotaan koko luennon
opettaman. Wasta silloin, kuin itse täy-
sin ymmärrätte näiden päätöskappalten tar-
peellisuuden ja arwon, wasta silloin kuin
woitte näyttää, miten nämä kalliit totuu-
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det syntymät ja seuraamat luennon lau-
seista, wasta silloin olette Te päässeet luen-
non perille ja woitte oikein »sottaa ja oh-
jata oppilaitanne koko luennon läpi sekä
laske» sen päätotuudet uppilaitteune mie-
leen. Rukoilkaa, pyytäkää, anokaa sitä Her-
ralta, joka kaikki kaikissa waituttaa ja jolta
kaikki hym» ja täydellinen lahja tulee. Matth.
7: 9—ll, Kuopiossa, Kesäkuulla 1874.

A. G. Bolg.



AysymyKslllAla-ssaston KirMM.
1 Luento.

1. Jumala on minua rawinnut
päiwä päiwältä.

Mitä on Jumala tehnyt sinulle? Mitii
fe on: „rawinnut"? (Se on: anta-
nut rawinnon), Milloin on Jumala
sinua rawinnut? Kenen sanot rawinneen
itseäsi? Kenen kautta on Jumala si-
nua joka päiwä lllwinnut? (Wan-
hempaini kautta).

2. Minä en woi nähdä Jumalaa.
Jumala näkee minun.

Kuka ei woi nähdä Jumalaa? Ketä et
woi nähdä? Mitä et sano woiwasi tehdä?
Miks'et woi nähdä Jumalaa? (Ju-
mala «n henki). Mutta näkeekö Jumala
sinun?

3. Jumala näkee minun jakaikki
mitä minä teen.

Kuka näkee sinun? Ketä sanot Jumalan
näkemän (Kenen näkee Jumala) ? Mitä nä-
kee Jumala enempät»? Mitä sanot Juma-
lan näkewän? Mitä tarkoitat sillä,
että sanot lumlllllnniikewän sinun
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ja kaikki mitä sinä teet? (Sitä, että
hän tietää kaikki minun kohtani).

4, Jos minä salaan itseni, niin
näkee tumminki Jumala minun.

Milloin sanot Jumalan näkemän sinun?
Mitä tahdot sanoa sillä salaami-
sella? (Näkösältä poismenemistä,
lhmyy mistä). Kuka näkee sinun säläs-
säkin? Kenen näkee Jumala maikka säläs-
säkin?

5. Jumala ei ole nytkään kaukana.
Kuka ei «le kaukana? Milloin ei ole Ju-

mala kaukana? Mitä sillä tahdot sa-
noa, ettei hän ole kaulana? (Sitä,
että hän on läsnä). Onko muulluinli,
paitsi tällä hetkellä, Jumala läsnä?

6, Ei yksikään ihminen woi tehdä
mitä Jumala tekee.

Mitä ei woi hksilään ihminen tehdä?
Sano minulle jotakin, mitä Ju-
mala on tehnyt, eikä muu kukaan
woi tehdä? (Taiwaan ja maan ja mit»
niissä un). Kuka ei woi näitä tehdä?

Mitil tämä luento opettaa:
Jumala antaa meille rawintom-

me (1). Jumal» tietää kaikki koh-
tamme (2, 3,) Me emme woi salata
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itsiämme Jumalalta (4), Jumala
on joka paikassa läsnä (5), Jumala
«n kaiktiwaltias (6).

2 Luento.

1. Kaikki ihmiset tekewät syntiä.
Walehteleminen on syntiä.

Mitä tekewät kaikki ihmiset? Mitä «n
tehdä syntiä? (Se on: tehdä mitä
Jumala kieltää, taikka jättää teke-
mättä mitä Inmala käskee). Kutka
tekewät syntiä? Sano jotakin, joka on syn-
tiä! Mitä Jumala sanoo walehtele-
misesta? (Sanani. 12: 22; Ephes. 4: 25).

2. Ei yksikään woi sanoa sitä,
ettei hänellä ole syntiä.

Mitä ei yksikään woi sanoa? Miks' ei
yksikään woi sanoa että hän on
synnittä? (Rom. 3: 23; 1 loh. I: 8).

3. Kaikki, jotka syntiä tekewät,
käywät wääiää tietä.

Kutka käywät wäärää tietä? Kuinka
monta «n wäärällä tiellä? Millaisella tiellä
owat ne, jotka syntiä tekewät?
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4. Jos minä teen pahaa, niin
woin ehkä kuolla minun syntiini.

Mikä se on „pahaa tehdä"? (Se
«n: tehdä wääriu, eli olla tottele-
maton Jumalalle). Miten woi käydä
sinun, jos pahaa teet? Miten käypi niiden,
jotka syntiinsä kuolemat?

5. Älä anna minun tehdä syntiä
niissäkään mitä minä puhun taikka
teen.

Mitä ei sinun pitäisi tekemän? Kenen
ei pitäisi syntiä tekemän? Missä ei pitäisi
sinun syntiä tekemän?

6. Alä anna minun enään käydä
synnin tiellä.

Mitä ei sinun enllän pitäisi tehdä?
Millä tiellä ei pitäisi enään käydä? Ke-
nen ei pitäisi enään synnin tiellä käydä?
Minkä tähden ei pitäisi synnin
tiellä käydä? (Sillä se wiepi tur-
mioon ja kadotukseen. Matth. 7: 13).

Mitä töniä luento opettaa:
Kaikki owat syntistä (I, 2). Synnin tiellä

on paha loppu (3—6).
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3 Luento.
I. Älä astu pahan pojan Polulle.

Kenen polulle ei pidä sinun astua?
Mitä tarkoitat ..Pahalla pojalla"?
(Pahankurista lasta). Mitäs sillä
astumalla hänenpolullensa? (Sitä.
että rumeta häntä seuraamaan, teke-
mään uiinkuin hän tekee). Kenen ei
pidä astua pahan pojan polulle?

2. Pahalla tiellä on paha loppu.
Millä on paha loppu? Mit» tietä tar-

koitat sinä pahalla tiellä? Mihin wiepi
paha tie? Mikä paha loppu ou pa-
halla tiellä?

3. Oi! jospa käwisin Jumalan
tietä.

Mitä tietä sinun pitäisi käydä? Ia
millä tiellä Pysyä? Mikä on käydä eli
waeltllll Jumalan tietä? (Se on:
olla Jumalalle kuuliainen ja ra-
kastaa häntä). Kenen pitää käymän Ju-
malan tietä?

4. Omat tiemme oivat synnin teitä.
Mitkä tiet owat synnin teitä? Mitä

tarkoitetaan sanoilla „omat tiet"?
(Jumalatonta elämää, jossa waan
teemme mitä itse haluamme). Mitäs
sanot niistä omista teistämme?
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5. Synnin tie ei wie Jumalan luo.
Mikä tie ei wie Jumalan luu? Kenen

luo ei synnin tie wie? (Rom. 6: 23).
6. Seuratkaamme Jumalamme

lakia.
Kenen lakia pitää meidän seuraaman?

Mitti se on, seurata Jumalan lakia?
(Se on: olla kuuliainen Jumalan
laille). Kenen tulee olla Jumalan laille
kuuliainen? Miksi kutsumme tässä luma-
lllta? Miksi on hän Jumalamme?
(Hän un meidät luonutkin).

Mitä tämä luento opettaa:
Paeta pitää pahasta seurasta, eikä tehdä

pahan jälkeen (l). Synnin tiet owat jätet»
täwät; Jumalan tielle astuttawa (2—6).

4 Luento.
1. Tee mitä sinulle käsketään, waan

älä tee syntiä.
Mitä pitää sinun tekemän? Mitä ei Pidä

sinun tekemän? Kenen ei pidä syntiä tele-
män?

2. Jos minua käsketään tahi pyy-
detään syntiä tekemään, niin en sitä
sittenkään saa tehdä.
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Mitä ei pidä sinun tekemän? Kenen ei
pidä tekemän syntiä? Mutta jos käsketään
tahi pyydetään eli houkutellaan, mitenkä
sitte?Miks'et tekis sitä? (Sanani. 1:10).

3, En tiedä sanoa päiwää, jona
kuolen.

MM °n kuolla? Milloin kuolet? Mitä
et tiedä sanoa kuolemastas?

4. Sinun pitää kuolla, ja kuolla
pitää kaikkein ihmisten.

Kenen sanot kuolewan? Kenenkä wielä?
Kuinka monta heistä kuolemat? Miksi
kaikkein ihmisten pitää kuoleman?
(Rom. 5: 12).

5. Sinä taikka minä woimme
kuolla jo tänä päiwänä.

Knka woipi kuolla jo tänäkin päiwänä?
Mikä woipi meille tapahtua tänä päi-
wänä? Milloin on meidän kuoleminen?
Mitäs tästä tulis oppia? (Matth.
24: 44).

6. Jos syntiini kuolen, niin en
pääse Jumalan tykö.

Kenen tykö et Pääse, jos syntiisi kuolet?
Mikä estää silloin sinua pääsemästä Ju-
malan tykö?
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Mitä tämä luento «pett»»:
Meidän ei pidä koskaan syntiä tekemän

(1, 2). Kaikkein täytyy kuolla (3, 4, 5).
Emme pääse taiwa»sen, jos syntiimme kuo-
lemme (6).

5 Luento.
1. Jumala on tehnyt meidät ja

kaikki mitä me näemme.
Kuka on tehnyt meidät? Kenen on Ju-

mala tehnyt? Mitä munta on Jumala teh-
nyt? Kuka on tehnyt kaikki mitä me nä-
emme?

2, Hän on tehnyt auringon jakuun.
Mitä tässä mainitset eli luettelet Juma-

lan luotuin seassa? Mitä on Jumala teh-
nyt? Kuka on tehnyt auringon? Kuka kuun?

3. Meri on hänen, sillä hän
teki sen.

Kuka teki meren? Mitä teki Jumala?
Kenen on meri? Miksi meri on Jumalan?

4. Maa on myös hänen tekonsa.
Mitä tässä sanot Jumalan tekemäksi?

Kenen tekemä on myöskin maa? Mitä
tarkoitat, kun sanot myös maata
Jumalan tekemäksi? (Sitä, että Ju-
mala sen teki).
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5. Jumalassa me elämme ja lii-
kumme.

Mitä sanot meidän tekemämme? Kenessä
meidän elämämme? Kenessä liikkumamme?
Mitäs tahdot tälläsllN°a?(lumllla
ylläpitää sekä holhoo meitä).

6. Hän teki meidät rakastamaan
ja pelkäämään häntä.

Missä tarkoituksessa Jumala meidät teki?
Missä ensiksi? Missä toiseksi? Ketä meidän
piti rakastaman ja pelkäämäu? Mitä piti
meidän tekemän? Miksi piti meidän rakas-
taman sekä Pelkäämän Jumalaa?

Mitä tiima luent» opettaa:

Jumala on tehnyt kaikki Juma-
lassa on elomme pohja j» warjelus (5).
Jumala loi meidät rakastamaan ja pelkää-
mään häntä (6).

6 Luento.
1. Jumala on hywä kaikkia koh-

taan.
Kuk» on hywä kaikkia lohtaan? Mitä

sanot tässä Jumalasta? Ket» lohtaan on
Jumala hywä? Mitä sillä tarkoitat,
että sanot Jumalan olewan hywän
kaikkia kohtaan? (Sitä, ettei Jumala
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suo pahllll kelienkään, waan tahtoisi
auttaa kaikkia). Miten on Jumala hywä
sinua lohtaan?

2. Hän warjelee meitä pahasta.
Kuka tahtoo wllljella meitä? Mistä tah-

too Jumala warjella meitä? Ketä tahtoo
Jumala warjella pahasta? Mitä tahtoo
Jumala tehdä meille? Mitä tarkoitat
tässä sanalla „paha"?

3. Hän turwllll meitä yön pimey-
dessä.

Mitä sanot Jumalan tekemän? Ketä tur-
maa Jumala? Mitä tässä tnrwaami-
sellaymmärretään? (Suojelemista,
h olho omista). Milloin tässä sanot Ju-
malan turw»aw»n meitä? Mitä tästä
nyt tulisi oppia? (Tuimaamalln Ju-
malaan eikä pelkurina olemaan).

4. Hän on antanut meille kaikki
mitä meillä on.

Mitä on Jumala tehnyt? Kuka on an-
tanut meille kaikki mitä meillä on? Mitä
«n Jumala antanut meille? San oppa
jotaki, mitä Jumala on antanut
meille!

5. Hän antaa auringon nousta.
Kuka tekee, että aurinko nousee? Mitä

tekee Jumala? Mitä antaa Jumala »urin-
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gon tehdä? Sanoppll wllhäkään, miksi
antaa Jumala auringon nousta!

6. Hän lähettää säteensä hywää
Vaikuttamaan.

Minkä lähettää Jumala? Kuka lähettää
sateen? Mitä wartm lähettää Jumala sä-
teensä? Minkä lähettää Jumala hywäll wai-
kutiamaan? Mitä hywää wailutta-
malln lähettää Jumal'» säteensä?
(Kostuttamaan maata ja telemaan
sen hedelmälliseksi). les. 55: 10.

Mitä t»m» luento «peltoa:
Jumala on hywä kaikkia kohtaan (1).

Hän warjelee meitä pahasta (2). Hän suo-
jelee ja holhoo meitä (3). Hän antaa
meille kaikkea hywää (4), Otin antaa siu-
nauksensa ulottua kaikille (5, S). Match.
5: 45.

7 Luento.
I. Opi tuntemaan Herraa Ju-

malaa!
Mitä pitää sinun tekemän? Kenen pitää

tunteman Herraa Jumalaa? Ketä pitää
sinun tunteman? Mitä se on, tuta Her-
r»a Jumalaa? (Se on, tuta häntä
siksi kuin hän «n, sekä itsessänsä
että meitä kohtaan). Mistä setieto
saadaan?
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2. Ei ole kukaan Jumala, paitsi
Herra ainoastansa.

Millä nimellä tässä nimitämme Juma-
laa? Onko ketään muut» Jumalaa Paitsi
Herra? Mitä kailki muut jumalat
omat, joita mailmllssll Palmellaan?
(Epäjumalia). ler. 10: 15.

3. Herra Jumala on kaikkein ku-
ningas.

Kuka on kaikkein kuningas? Miksi sanot
Jumalaa? Kenen hän on kuningas? Mitä
sillä tarkoitetaan, kun sanotaan Ju-
malala kaikkein kuninkaaksi? (Sitä,
että hän kaikki hallitsee ja holhoo).

4. Hän on laupias, hywä ja
wiisas.

Kuka on laupias, hywä ja wiisns? Mil-
laiseksi sanot Jumalaa ensiksi? Toiseksi?
Kolmanneksi?

5. Hän on pyhä, wanhurskas ja
wakaa.

Millaiseksi sanot Jumalaa? Kuka «n
pyhä? Wauhurskas? Wakaa? Mitä se on:
„Pyhä"? (Hywää rakastama, pahaa
wihllllwa). Ps. 5:5;Piet. 1:15. Mitä se
on: „Wanhurskas"? (Kullenki töit-
tensä jälkeen nntawll). Nom. 2: 8;
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Gal. s: 7. Mitä se on: „Waka»"?
Että hän Pitää sanansa (lupauk-
sensa ja uhkauksensa). Ps. 33:4; Matth.
24: 35.

6. Rakastakaamme häntä kaikkina
M-päiwinämme.

Ketä tnlee meidän rakastaa? Kenen tulee
rakastaa Jumalaa? Koska tulee meidän
Jumalaa rakastaa? Miksi tulee mei-
dän Jumalaa rakastaa? (Katso 4ja
5 kappaletta.)

Mit» tämä luento opettaa:
Meidän pitää tunteman Jumalaa siksi,

luin hän on, sekä itsessänsä että meitä koh-
taan (1, 4, 5). Uksi un ainoa, totinen,
elämä Jumala (2). Hän on kaikkein hal-
litsija (3). Häntä tulee meidän rakastaa
kaikesta sydämestämme (6).

8 Luento.
1. Jumala on tässä tälläkin het-kellä, ja näkee meidät kokonansa.

Kukl>. on tässä tälläkin hetkellä? Missä
sanot, cttä Jumala on tällä hetkellä? Ke-
nen näkee Jumala? Milloin näkee Jumala
meidät? Miksi sanot Inmalon «le-
wan täällä nytkin? (Sillä hän on

2
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aina läsnä joka Paikassa), Mitä
tarkoitetaan sanoessa, että Jumala
näkee meidät kolonansa? (Sitä, että
hän tietää kaikki ajatuksemme, sa-namme ja työmme).

2. Gi kukaan ole koskaan nähnyt
Jumalaa.

Mitä sanot ettei kukaan ole koskaan teh-
nyt? Ketä el kukaan ole koskaan nähnyt?
Mitenkäs wuimme mitään tietää
Jumalasta? (Hänen sanainsa jäte-
loinsa kautta. loh. 1: 18).

3. Jumala näkee meidät koko
päiwän.

Kuka näkee meidät koko päiwän? Kenen
näkee Jumala? Milloin sanot Jumalan
näkemän meidät?

4. Jumala näkee meidät wielä
pimeässäkin.

Sanoit Jumalan näkemän meidät koko
päiwän: Milloin näkee Jumala wieläkin
meidät? Mitä Pimeällä tarkoitat? Kuka
näkee meidät yötä, pciiwäa? Mitä sillä
tarkoitetaan, kun sanotaan ett» Ju-
mala näkee meidät yötä, päiwää?
(Katso 1 iappal.)

5. Hän tietää mitä minulla on
mielessä.
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Mitä sanot Jumalan tietämän? Kuka
tietää mitä sinulla on mielessäsi?

6. Hän kuulee kaikki mitä minä
sanon.

Kuka kuulee kaikki mitä sanot? Mitä
kuulee Jumala?

Mitä täin» luento opettaa:
Jumal» on läsnä joka paikassa joka

hetki (1). Ei kukaan meistä ole Jumalaa
nähnyt (2). Jumala näkee meidät ja tietää
mitä meissä on (3—B).

9 Luento.
1. Jumalan sana on totuus.

Kenenkä sana on totuus? Mitä sanot
totuudeksi? Missä kirjassa löytyy Ju-
malan sana? Miksi sanotaan Raa-
mattua Jumalan sanaksi? (2 Piet,
I: 21).

2. Lue Jumalan sanaa ahkerasti.
Mitä pitää sinun lukeman? Mitenkä pi-

tää sinun lukeman Jumalan sanaa? Ke-
nen pitää tarkasti lukeman Jumalan sa-
naa? Mitä Pitää sinun tekemän?

3. Se on paras kirja mikä meillä
olla taitaa.
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Mikä on paras kirja kaikista kirjoista?
Mitä sanot Raamatusta? Minkälaiseksi kir-
jaksi sanot Raamattua? Miksi Raamattu on
paras kirja?

4. Koe lukea sitä hywin tarkasti.
Mitä pitää sinun kokeman? Mitä pitää

kokeman ja pyytämän lukea hywin tarkasti?
Miten pitää sinun pyytämän lukea Raa-
mattua? Kenen pitää pyytämän lule» Raa-
mattua hywin tarkasti?

5. Se tekee wnsaaksi ja hywälsi.
Mikä tekee wnsaaksi ja hywälsi? Ketä

tekee Raamattu wnsaaksi ja hywälsi? (Har-
rasta lukiatansa). Minkälaiseksi tekee
Raamattu lullansa ensiksi? Minkälaiseksi
toiseksi?

6. Huomaa mitä Jumala sanoo
sinulle.

Kula puhuttelee sinua sanassansa? Ketä
puhuttelee Jumala sanassansa? Mitenkä Pu-huttelee Jumala sinua? Mikä on huo-
mata mitä Jumala sanoo? (Kunlla.
ja kätkeä sana sydämeen; Luull. 11:
28). Kenen pitää huomaaman mitä Ju-
mala sanoo?

7. Kuule Hänen sanansa ja tot-
tele sitä.
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Kenen sanaa pitää sinunkuuleman? Mitä
pitää sinun tekemän? Mitä mielii, paitsi
kuuleman? Kuuleeko se Jumalan sanaa oi-
kein, joka ei anna sille sijaa sydämessänsä?
Matth. 7: 26; lak. 1: 23.

Mitä tiima luento «pett»»:
Jumalan sana on totuus. Jumalan sana

löytyy Raamatussa (1). Se on paras kir-
joista (3). Meidän pitää lukeman sitä tar-
kasti (2, 4). Se tekee wiisaaksi ja hywäksi
(5). Meidän pitää ottaman sanasta waari
ja totteleman sitä (L, 7),

10 Luento.
1. Älä turhaan lausu Jumalan

nimeä.
Mitä sinun ei pidä tekemän? Mitä et

saa turhaan lausua? Miten Jumalan
nimeä turhaan lausutaan? (Siten,
että keweämielisesti ja ilman sydä-
men nöyryyttä Jumalan sanaa kuul-
laan taikka Jumalan nimeä paatu-
neella mielellä kielellänsä kanne-
taan).

2. Älä puhu walhetta milloinkaan.
Kenen ei pidä walhetta puhuman? Mitä

sinun ei pidä tekemän? Milloin et saa pu-
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Hu» walhetta? Miks'et saa puhua w»l°
hett»? (Jumala on totuuden Ju-
mal», perkele un walheen isä).

3. Pysy lujana totuudessa.
Missä pitää sinun pysymän? Mitä pitää

sinun puhuman? Kenen pitää totuu-
dessa pysymän ja tott» puhuman?
Milloin pitää sitä tekemän?

4. Tottele niitä, jotka owat pantu
sinun ylitses.

Mitä pitää sinun tekemän? Ket» pitää
sinun totteleman? Kutk» uw»t pantu
sinun ylitses? (Wauhemmllt, isäntä-
wäki, opettajat, esiwalta). Kenen pi-
tää niitä totteleman?

5. Emme saa ottaa sitä, mikä ei
ole omaa.

Mitä emme s»» tehdä? Mitä emme sa»
ottaa? Knlll ei saa ottaa? Mitä toisen
oman ottaminen un? Mitä Jumalasanoo w»r»st»misest»?

6. Meidän pitää oleman suosiolli-
set kaikkia kohtaan.

Ketä loht»»n Pitää meidän oleman suu»
siulliset? Kenen pitää uleman suusiullisen?
Mitä pitää meidän uleman?
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Mitä tiima luento optttim:
Siinä kielletään: Turhaan lausu-

masta Jumalan nimeä (1), Walhetta pu-
humasta (2). Toisen «maa ottamasta eli
waiastamasta (5).

Siinä käsketään: Totuutta aina pu-
humaan (3). Tottelemaan wanhempia ja
kaikkia, jotka omat pantu meidän ylitsemme
(4). Astawällisiä olemaan kaikkia koh-
taan (6).

Il Luento.
1, Hywä poika ja hywä tyttö pel-

kääwät Jumalaa.
Mitä tekee hywä poika ja hywä tyttö?

Mikä on peljätä Jumalaa? (Häntä
peljätä on: ettemme pahoita häntä;
»iw»n niinkuinhywä lapsi pyytää
karttaa hymnin wanhempainsa pa-
hoittamista).

2. Jumala kuulee minua, kun
minä häntä rukoilen.

Kuka kuulee sinua, kun sinä häntä ru-
koilet? Mitä tekee Jumala, tun rukoilet
hantll? Ketä kuulee Jumal»? Mitä on
rukoilla? (Ps. 123).

3. Hän sanoo: Minä rakastan
niitä, jotka minua rakastamat'.
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Kuka sanoo rakastamansa niitä, jotka
häntä rakastamat? Mitä sanoo Jumala?
Ketä rakastaa Jumala? Ketä pitää si-
nun rakastaman? Miksi pitää sinun
rakastaman Jumalaa?

4. Jotka häntä etsiwät, ne löy-
täwät hänen.

Kenen sanot löytämän Jumalan? Mitä
on etsiä Jumalaa? Mitä tahtoo sesanoa: löytää Jumalan? Mitä pitää
sinun tekemän, että löytäisit Jumalan?

5. Hän tahtoo olla meidän Ju-
malamme nyt ja aina ijankaillisesti.

Mitä sanot Jumalan tahtoman olla?
Mitä niillä sanoilla tarkoitetaan:
„Olla Jumalamme"? Kuinka lau-
man tahtoo hän olla Jumalamme?
Mitkä lapset saamat marinaan us-
koa ja sanoa, että Jumala tahtoo
olla alati heidän Jumalansa?

Mitä tämä luento opettaa:
Hywä lapsi pelkää Jumalaa (1), Ju-

mala luulee rukouksesi (2). Jumala rakas-
ta» niitä, jotka häntä rakastamat (3). Ju-
malan awun ja siunauksen löytämät ne,
jotka häntä etsiwät (4, 5).
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12 Luento.
1. Meidän kaikkein pitää kuolla.

Kenen pitää kuolla? Mitä meille on
tapahtuma? Kuinka monen meistä pitää
kuolla? Minkätähden pitää kaikkein
kuoleman? (Rom. 5: 12).

2. Me woimme tuolla millä het-
kellä hywänsä.

Milloinka woimme kuolla? Kuk» woipi
kuolla millä hetkellä hywänsä?

3. Sielumme ei kuole ruumiin
kanssa.

Mikä on ruumiillemme tapahtuw»? MW
osa meistä ei kuole? Mitä sielusta sanot?

4. Jos minä kuolen syntiin, niin
joutuu sieluni helwettiin.

Mitenkä laypi sinun, jos syntiisi kuolet?
Mihin joutuu sielus, jos syntiin kuolet?
Mikä helwettl °n?

5. Sieluni elää ijäisesti.
Mikä elää ijäisesti? Kuinka kauwan sielu

elää?

Mitä tämä luento «pettll»:

Meidän pitää kuolla (1). Kuolomme
hetki on tietämätön (2). Sielu ei koskaan
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kuole (3, 5), Jotka syntiin kuolemat, owat
ijanlaikkisesti kadutetut (4), (P s, 9: 17),

13 Luento.
1, Jumala on sanonut ettei yksi-

kään ihminen ole hywä.
Kuka on sanonut ettei yksikään ihminen

ole hywä? Missä on Jumala uiin
sanonut? (Ps. 14: 3). Mitä on Jumala
sanonut? Mitä tässä ymmärretään
„hywällä"? (Synnitöntä, ilman syn-
tiä olewata).

2. Meidän sydämemme on paha.
Minkä sanot pahaksi? Mitä tarkoitat

sydämellä? (Sielumme sisustaa,
mistä himomme, halumme ja tar-
koituksemme tulewat). Kenen sydän
on paha?Mitii sanot sydämestämme? Mitä
„pahllllll" tahdot sanoa? Miten un
Herra siis opettanut meitä rukoile-
maan? (5, 6, ? rukous).

3. Me emme rakasta Jumalaa
kaikesta sielustamme.

Kuka ei rakasta Jumalaa kaikesta sie-
lusta? Mitä emme tee? Ketä emme ra-
kasta koko sielullamme? Millä emme Ju-
malaa rakasta?



23

4. Monasti olen minä tehnyt
mitä Jumala on kieltänyt.

Mitii olet monasti tehnyt? Missä on
Jumala sanonut mitä sinun ei pidä
tekemän? Kenen sanot tehneen mitä lu°
malll on kieltänyt? Minkälaisia lapsi»
neowat, jotka tekewät mitä Jumala
heitä kieltää tekemästä?

5. En ole minä tehnyt mitä Ju-
mala on käskenyt tehdä.

Mitä et ole tehnyt? Kuka ei ole tehnyt
mitä Jumala on käskenyt tehdä? Sano
jotaki, mitä Herra on käskenyt si-nun tehdä!

6. Minä tiedän tehneeni paljo
pahaa.

Mitä sanot tietäwäs? Mitä olet tehnyt?
Kuka on tehnyt paljo paha»?

7. Herra sanoo: »palaja pois pa-
hasta!"

Mitä sanoo Herra? Kelle sanoo hän:palaja pahasta? Mistä pitää sinun pala-
jaman? Kenen pitää palnjaman pa°
h as ta (kääntymän)? Mitä on palata
eli kääntyä pahasta?
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Wtä tiima luento opettaa:
Kaikki olemme me syntisiä (1). Se on

nähtäwä sydämemme tilasta (2, 3) sekä
tottelemattomuudestamme häntä ja hänen
lakiansa kohtaan (4, 5, 6), Kaikkein on ka-
tuminen (kääntyminen, palajaminen) (7).

14 Luento.
1. Minun Pitää kaikesta sydämes-

täni luopuman pois synnistä.
Mitä pitää sinun tekemän? Mistä luo-

puman pois? Mikä synti on? Miksi
pitää sinun synnistä kääntymän?
(Luukk. 13: 3). Miten pitää meidän
kääntymän? Mitä ymmärrät sydä-
mellä? (13 Luennon 2 lause).

2. Jumala auttaa minua käänty-
mään synnistä, kun häntä rukoilen.

Kuka auttaa sinua synnistä kääntymään?
Ketä auttaa Jumala siihen, jos häntä ru-
koilee? Mihin tahtoo hän sinua auttaa?
Mitä Pitää sinun tekemän, että Jumala
sinua auttaisi kääntymään synnistä?

3. Rukoilkaamme apua Herralta,
silla hän ainoasti woipi auttaa.

Mitä on meidän tehtäwä? Kenen pitää
rukoileman? Ketä pitää rukoiltaman? Mitä
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häneltä pitää rukoiltaman? Miksi Pi-
tää Herralta rukoiltaman hänen
apuansa?

4. Herra, pyhi pois minun syn-
tini ja auta minua!

Mitä näillä sanoilla rukoilet? Kenelle on
tämä rukous tarpeellinen? Mitä pyydät
tässä Herraa tekemään? Mitä ensiksi? Mitä
toiseksi? Mitä on „pyhkiä Pois"? (Ot-
taa Pois welka, antaa anteeksi).

5. Pyhitä minua, Poikas tähden!
Miksi soisit tulemasi? Kuka soisi tule-

mansa Pyhäksi? Kuka woipi pyhäksi
tehdä (pyhittää) sinun? Mitä tulis
sinun rutoilla Jumalaa tekemään? Kenen
tähden pyhittämään? Jos rukoilet Ju-
malaa pyhittämään sinua hänenPoikansa tähden, niin tiedätkö war-
maan Jumalan sinua kuuleman?
(Joh, 16: 28).

Mitii tämil luent» opettaa:
Meidän pitää katuman syntejämme, kai-kesta sydämestämme (I). Jumala auttaa

niitä, jotka häntä Kristuksen nimeen ru-koilemat (2, 5). Rukoilkaamme apua,
anteeksi antamista, pyhittämistä (3, 4, 5).
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15 Luento.
1. Jumala on rakkaus. Hän lä-

hetti Putkansa meitä Vapahtamaan.
Kuka on rakkaus? Mitä on Jumala?

Miten on Jumala osoittanut rak-
kauttansa? (loh. 3: 16). Kenen lähetti
Jumala? Mitä warten lähetti Jumal»
Poikansa? Ketä wapllhtamaan lähetti Ju-
mala Poikansa? Mistä meitä wapahtamaan
tuli Jumalan poika? Mistä tuli hän
tänne? Mitä warten sanoo hänitse
tulleensa alas taiwaasta? (Luukt.
19: 10).

2. Herra lesus on JumalanPoika.
Millä nimellä tässä mainitset Jumalan

poikaa? Miksi sanot Herraalesusta? Miksi
kutsut häntä Herraksi? Miksi kut-
sutaan hän lesus? (Matth. I: 2l).

3. Hän oli kuuliainen Jumalan
laille.

Kuka oli kuuliainen Jumalan laille?
Kenen laille oli lesus Kristus kuuliainen?
Mitä teki hän? Mitä on olla kuuliai-
nen Jumalan laille? (Matth. 22:
37—40).

4. Hän antoi henkensä, wapah-
taaksensa kadotettuja.
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Kuka antoi henkensä? Mitä teli lesus?
Minkä antoi hän? Miten antoi hiin
henkensä? Kenen tähden (kenen edestä)
»ntoi hän henkensä? Ketä kadotetuilla
ymmärretään?

5. Hän woipi wllpahtaa meidät.
Knka woipi Vapahtaa meidät? Mitä

woipi lesus tehdä? Ketä woipi lesus wll-
pahtaa?

6. Hän on waftahtllwa kaikkia,
jotka tulewat Jumalan tykö hänen
kauttansa.

Ketä wapahtllll lesus? Mitä tekee hän?
Kuinka monta wllpahtaa hän? Mitä tu-
lee meidän tehdä, jos tahdomme »vapaiksi
päästä? Kenen tykö pitää meidän tuleman?
Mitä on tulla Jumalan tykö? Miten
woimme tulla Jumalan tykö?

Mitä tämä luento opettaa:
Jumala on rakkaus. Jumala julistaa

rakkauttansa siinä, että hän lähetti Poi-kansa meitä wapllhtamlllln (I, 2). Kristus
täytti Jumalan lain syntisten hywäksi ja
kuoli heidän edestänsä (3, 4). Kristus wa-
pahwa kaikkia, jotka tahtowat tullll »vapah-
detuiksi hauen kauttansa (5, 6).
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1« Luento.
I. Jumalan Poika nousi kuol-

leista.
Kuka nousi kuolleista? Kuka on Juma-

lan Poika? Mitä sanot hänestä? Mitä hänteki? Mistä hän nousi? Minä Päiwänä
wiilossa nousi lesus kuolleista?
Mikä on ensimmäinen päiw» wii-
lossa? Miksi pitäwät kristityt tätci
ensimmäistä päiwää wiilossa py-
häpäiwänänsä (Saubatinans»)?

2. Hän on astunut ylös tai-waasen.
Kuka on astunut ylös taiwllllsen? Mihin

on hän astunut ylös? Mitä ymmär-
retään taiwaasen astumisella; j»
miksi lesus taiwaasen astui? (I«h.
14: 2; Hebr. ?: 25).

3. Hän on tulewa wiimeisenä
päiwänä.

Milloinka Jumalan Poika on tulewa jäl-
leen? Minä päiwänä on hän tulew»? Kula
on tulewa wiimeisenä päiwänä? Mi-
tenkä «n hän tulewa; ja mitä Mar-
ten? (Matth. 25: 81-46).

4. Hän on silloin kutsuwa meitä
haudoistamme.
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Kuka «n kutsuwll meitä? Mitä on hän
tekewä? Mistä on hän kutsuwll meitä?
Mitä ymmärretään hlludallll? Ketä
on hän kutsuwll? Milloinka, on hän kut-
suwll meitä haudoistamme?

5. Jotka Jumalaarakastawat, saa-
wat elää hänen kanssansa.

Kutka saawat elää Jumalan kanssa?
Kutka illkllstllwllt Jumalaa? Mitä sanot
uiistä, jotka Jumalaa rMstllwllt? Missä
saawat he elää hänen kanssansa?
Kuinka kauwan saawat he elää hä-
nen lllNssllNsll?

6. Jotka syntiä rakastamat suos-
taan helwettiin.

Kutka syöstaän helwettiin? Mitä ne ra-
kastllwat? Mitä on synti? Miten käypi
niiden, jotka syntiä rakastamat? Kuka
woipi wllpllhtlla ja «arjella helwe-
tistä?

7. Oi Herra, tee minua soweliaaksi
elämään sinun kanssasi!

Kuka woipi tehdä meitä soweliaiksi elä-
mään Jumalan kanssa? Mitä woipi Ju-
mal» tehdä? Mitä «n 0111 l sowelills
elämään lunilllan kllnssa? Jos tui-
wot päästä elämään hänen kans»

3
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sansll, mitä pitää sinun rukoileman
häntä sinulle tekemään?

Mitä tämä luento opettaa:
Kristus on nousnut kuolleista (1). Hän

on astunut taiwllllsen (2). Hän on tulewa
jälleen (3). Hän un kutsuwa kuolleet hau-
doistansa (4). Hän on ottawa wanhurs-
laat taiwaasen (5), Hän on syöksewä ju-
malattomat helwettiin (6), Rukoilkaamme
että soweliailsi tulisimme elämään Juma-
lan kanssa (7).

1? Luento.
1. Pidä Herran päiwä pyhänä.

Mitä päiwää pitää sinun pyhänä pitä-
män? Mitä pitää sinun tekemän? Kenen
pitää pitämän Herran päiwää pyhänä?
Millaisena pitää sinun pitämän Herran
päiwä?Mikä p äiwä wilkossa on Her-
ran päiwä? Mitä on pitäciHerran
Päiwää pyhänä?

2. Herran paiwänä ei pidä sinun
tekemän työtä eikä etsimän turhaa
huwitusta.

Milloinka ei pidä tekemän työtä eikä
huwituksia etsimän? Mitä ei pidä Herran
Päiwänci tekemän? Kenenkä ei pidä Herran
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päiwanä tekemän työtä eikä huwituksta
pyytämän?Miks'eipidä työskennellä
eikä itsiänsä huwitell» Herran
päiwänä?

3. Se on se päiwä, jonka Herra
tehnyt on.

4. Meidän tulee iloita siitä.
Mistä päiwästä tässä puhutaan? Mitä

siitä päiwästä sanotaan? Mitä tahtoose sanoa: Herra on sen tehnyt?
Millä mielellä tulee meidän sitä päiwäa
kohdata?

5, Meidän tulee etsiä sielumme
lepoa Jumalassa.

Miten tulee meidän etsiä sielumme lepoa
Jumalassa? Mitä pitää meidän tekemän?
Mitä tahtoo se sanoa, etsiä sielun
lepoa Jumalassa?Kenen pitää etsimän
sielun lepoa Jumalassa? Milloin warsinki?

Mitä tämll luent» opettaa:
Herran päiwä on pyhänä pidettäwä (1).

Mitä emme saa Herran päiwän» tehdä (2).
Miksi Herran päiwä «n luetww» ja miten
käytettiiwä (3, 4, 5).
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18 Luento.
Kristus herättää lesken pojan.

lesus tuli Nain'in kaupunkiin, ja
monta tuli hänen kanssansa. Kun
hän nyt lähestyi kaupungin porttia,
tuli häntä wastaan miehiä, joilla
oli muassaan yhden nuorukaisen ruu-
mis. Tämä nuorukainen oli äitinsä
ainoa poika; ja he meniwcit häntä
hautaamaan.

Kuka tuli Nain'in kaupunkiin? Kuka
oli lesus?Miksi kutsuttiin häntä
„lesus"? Missä waelsi lesus? Mihin
kaupunkiin hän tuli? Missä on Nain'in
kaupunki? (Galilean maakunnassa,
ei kaukana Kapernaumista). Oliko muita-
kin lesuksen kanssa? Kenen kanssa tuli
monta seurassa? Minne tultiin? Ketä tuli
lesusta wastaan, kun hlln tuli Nain'iin?
Missä paikoin tuliwat he wastaan? MM
olinäillä miehillä muassa? Kenenkä ruumis
oli miehillä muassa? Mitä aikoiwat miehet
tehdä lesken pojalle?

Ia äiti, joka saattoi ainoan poi-
kansa ruumista, itki paljo. Ia Herra
katsahii häneen, ja armahti häntä,
ja sanoi: „Alä itke!"
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Mitä teki leski? Kenen ruumista hiin
saattoi? Mitä aikoiwat miehet tehdä kuol-
leelle? Miltä tuntui se leskelle? Miksi hän
itki? Kula katsahti tämän lesli-raukan puo-
leen? Keneen katsahti lesus? Oliko siinä
kyllä, että lesus katsahti häneen? Mitä
wielä teki lesus? Ketä armahti hän? Mitä
sanoi hän leskelle? Kuka sanoi:„Älci itke?"

Herra meni paarien luotsi, laski
kätensä niiden päälle ja sanoi kuol-
leelle: Mouse ylös!"

Kun lesus oli sanonut leskelle: „nlä
itke"; mitä hän sitten teki? Mitä pää-
ret ow»t? (Telat, joilla kuolleit-
ten ruumiita kannetaan hautaan.
Ruumiin arkkuja ei pidetty siihen
aikaan). Knka astui paarien luo? Mitä
lesus sitten teki? Kenelle sanoi hän sa-
nansa? Mitä lesus sanoi kuolleelle? Ke-
nen kuolleen ruumiille sanoi hän:
„Nouse ylös"?

Niin kuollut tuli henkiin, ja nousi
istuallensa; ja puhui ja teki äitinsä
iloiseksi, joka niin paljo oli itkenyt.
Ia tämä otti ainoan rakkaan poi-
kansa ja wei hänen ilolla kotiinsa.

Kun lesuskäski kuolleen ruumiin nousta,
niin mitä tapahtui? Kuka herätti kuol-
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leen elämään? Kenen herätti lesus elä-
mään? Kun kuollut oli henkiin tullut, mitä
teki hän: ensiksi? toiseksi? Kenelle puhui
hän? Mitä hän oli tehnyt? Miksi oli äiti
paljo itkenyt? Kuka oli nyt iloisena? Mitä
teki äiti Pojallensa, joka nyt oli elämään
wiiwonnut? Minne wei äiti hänen? Ke»
nen wei hän kotiinsa? Mitä tästä pojasta
tässä sanotaan: ensiksi? toiseksi? Kun äiti
wei ainoau rallaan poikansa kotiin, millä
mielellä teki hän sen?

lesus on käskewä meidän kaikkein
nousta elämään Viimeisenä päi-
wänä, Oi, jospa silloin ilolla koh-
taisimme häntä ja saisimme ijäti olla
Herran kanssa!

Kuka on käskemä meidän kaikkein nousta
elämään? Mitä on lesus tekewä? Mitä on
lesus käskemä meidän tehdä? Monenko
meistä on lesus käskewä nousta elämään?
Milloinka lesus on käslewä meitä nouse-
maan ja elämään? Kutka owat »viimei-
senä Päiwänä nonsewat elämään? Kuka on
silloin kohtaawa meitä? Miten olis rukoil-
tawa saada häntä kohdata? Kenen kanssa
olla saada olis rukoiltawa? Kutka, sa-
noo Raamattu, saawat kohdat»
häntä ilolla? Kutka saamat olla
ijäti hänen kanssansa taiwaassa?
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19 Luento.
Sadanpäämiehen palwelio parattu.

Mikä nimi on tällä luennolla? Kuka
tulee paratuksi? Kenen Palmella tulee pa-
ratuksi? Mikä «Vadanpllämies on?
(Sadan sotamiehen päällikkö).

Rikas mies tuli lesuksen tykö ja
rukoili häntä tulla parantamaan köy-
hää miestä, joka oli rikkaan miehen
palwelia. Ia lesus sanoi: „minä
tahdon tulla ja parantaa hänen".

Kuka tuli lesuksen tykö? Kenen tykö tuli
rikas mies? Miksi tuli hän lesuksen tykö?
Mitä rukoili hän lesusta tekemään? Mitä
löyhää miestä parantamaan Pyysi rikas
mies lesusta? Ketä palweli tämä löyhä
mies? Miksi sanotaan sitä, jok» toista pal-
melee? Kuka sanoi: „Minä tahdon tulla ja
parantaa hänen"? Ketä lupasi lesus pa-
rantaa? Mitä tässä on parantami-
sella ymmarrettciwä?

Rikas mies ei ollut ylpeä, waan
nöyrä, ja tunsi sydämessänsä kuinka
hywä lesus oli. Ia hän sanoi, että
jos waan lesus sanoisi sanan, maikka
ei hän tulisikaan miesparan luo, niin
mies kuitenki paranisi.
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Mitä sanotaan tästä rikkaasta miehestä?
Kenen edessä oli httn nöyrä? Mitä tunsi
hiin sydämessänsä? Mitä Pyysi hän lesusta
tekemään? Mitä uskoi hän lesnksen woi-
wan waikuttaa paljaalla sanallansa? Kenen
sanalla uskoi hän palweliansa Paianewan?

Ia lesus sanoi sanan ja teki hä-
nen terweeksi. Ia rikas mies jaköyhä
mies iloitsiwat suuresti, että lesus
oli niin armelias heitä kohtaan.

Mitä lesus teki? Mitä teki hän sanal-
lansa? Kenen teki lesns terweeksi? Kuka
teki köyhän Palwelicm terweeksi? Kutka ihas-
tuiwat suuresti? Kuka oli ollut armelias
heitä kohtaan? Miten oli hän ollut
armelias heitä kohtaan?

Rukoile waan lesusta, sekä ter-
roennä että sairaana ollessasi; ja ole
armelias niitä kohtaan, jotka waiwaa
kärsimät.

Ketä pitää sinun rukoileman? Kenen pi-
tää lesusta rukoileman? Milloin Pitää si-
nun lesusta rukoileman? Minkälaisen pitää
sinun oleman? Ketä kohtaan pitää sinun
warsinki oleman armelias? Mitkä paikat
tässä luennossa näyttämät meille,
kuinka meidän pitää olla hywän-
tahtoisia muita ihmisiä kohtaan?
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20 Luento.
Tukeista miehistä.

Kaksi miestä istut tien warrella
kerjäämässä, sillä he oliwat sokeat,
eiwätkä nähneet tehdä työtä. Ia heille
sanottiin, että lesus lähestyi. Ia he
huusiwat, sanoen: Moi Herra, ar-
mahda meitä!"

Kenestä tässä luetaan? Mitä ne miehet
oliwat? Montako sokeaa siinä oli? Miss»
ne oliwat? Mitä wasten ne tienwariella
istuiwat? Miksi he lerjäsiwät? Mitä eiwät
woineet tehdä? Kutka eiwät nähneet tehdä
työtä? Mitä näille sokeille sanottiin? Ke-
nen sanottiin lähestymän? Mitä sokeat
huusiwat lesukselle, miten he sanoiwat?
Miksi he lesusta sanoiwat?

Niin ne, jotka siinä läsnä oliwat,
kielsiwät heitä huutamasta. Mutta
he huusiwat sitä enemmän: „Woi
Herra, armahda meitä!"

Kutka kielsiwät sokeita miehiä huuta-
masta? Kelle sanoiwat ihmiset, etteiwät
huutaisi niin kowasti? Missä oli se ihmis-joukko? Mitä sanoi kansa sokeille? Mitäs
teliwät nyt sokeat miehet? Mitä he huusi-
wat wielä enemmän? Kutka huusiwat:
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„Herra, almaholl meitä" ? Ketä lukoiliwat
armahtamaan heitä? Mitä he pyysiwät
Heilalta?

Ia Jesus seisahtui ja kutsui heitä
tykönsä. Ia he meniwät hänen ty-
könsä. Ia hän sanoi: „Mitä tah-
dotte, että minä tekisin teille?" Ia
he sanoiwat: „Herra, awaa meidän
silmämme!"

Mitä teki lesus? Ketä kutsui hän? Mi-
hin kutsui hän heitä? Mitä teliwät sokeat
miehet? Kenen tykö he meniwät? Mitä ky-
syi nyt lesus heiltä? Miulä «»«tauksen an-
toiwat he hänelle? Mitä pyysiwät he häntä
tekemään heille? Kutka pyysiwät Hellaa
»waamaau heidän silmänsä? Montako so-
keaa siinä nyt oli? Missä oliwllt siis sokeat
miehet?

Niin lesuZ armahti heitä ja awafi
sokeain miesparkain silmät. Ia he
tuliwat hywin iloisiksi, nähdessänsä
Heiran lesuksen, joka oli tehnyt hei-
dät näkemiksi.

Kuka armahti kahta sokeaa miestä? Ke-
nelle lesus lllmahtawaisuuttansll osoitti?
Mitä lesus heille «soitti? Mitä teli hän
näille sokeille miehille? Mitä tarkoite-
taan sillä, kun sanotaan, että hän
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llwllsi heidän silmänsä? Mitä henyt
woiwat tehdä? Ketä he llltseliwot? Mitä
tämä katseleminen wllikutti heissä? Miksi
tuliwat he hhwin iloisiksi? Mitä hhwää
oli lesus heille tehnyt?

O Herra, awaa minun sieluni
silmät, ja anna minun tuta ja ra-
kastaa sinun poikaasi lesusta Kris-
tusta !

Mitä on rukoilla? Ketä tulee si-
nun rukoilla? Mitä tulee sinun rukoilla
Herraa tekemään? Mitä sillä tahdo-
taan sanoa, kun sanotaan sielun
silmät tulleen arvatuiksi? Ketä soisit
tuntemasi ja rakastamasi? Kerro wielä sa-
mat rukouksen sanat.

21 Luento
lefus taypi meren päällä.

Koska ehtoo tuli, jättiwät ne,
jotka Kristuksen kanssa oliwat, hänen
maalle, ja läksiwät merelle haahdesfa.

Ia oli jo lähes pimeä. Ia meri
nousi ja tuuli puhalsi kowasti.

Kutka oliwat Kristuksen kanssa? (Ope-
tuslapset), Milloin jättiwät he hänen?
Miksi he jättiwät hänen? (Hänen omasta
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käskystänsä. Mark. 6: 45), Mihin he
jättiwät hänen? Mihinkä he läksiwät? Mi-
ten he merelle meniwät? Kutka meniwät
haahdessa merelle?

Mikä aika päiwiist» on ehtoo? Mitä ta-
pahtui koska jo lähes pimeä oli? Mikä
nousi? Mikä Puhalsi? Miten puhalsi tuuli?

Ia he näkiwät kaikki lesuksen kä-
welewän meren päällä ja lähenewän
haahtea; ja he pelkäsiwät suuresti.

Kuka näki lesuksenkäymän meren päällä?
Kenen he näkiwät? Mitä he näkiwät le-
suksen tekewän? Missä käwi lesus? Minne
läheni hän? Mitä tämä kaikki wailutti
niissä, jotka näkiwät lesuksen käwelewän
merellä?

Ia hän sanoi heille: „Alkää peljätkö,
minä se olen". Ia Pietari sanoi:
„Herra, jos sinä se olet, niin käske
minun tulla tykösi weden päällä".
Ia hän sanoi: „Tule!"

Kuka puhui niille, jotka hallhdessll oli-
wat? Mitä sanoi lesus heille? Mistä ei-
wät omin woiminsa woineet päästä? Mitä
lesus teki päästääksensä heitä pelwosta?
Sanoppll joku nimeltänsä, joka haahdessa
«li! Mikä Pietari oli? Kenelle puhui
Pietari? Mitä sanoi Pietari? Millä nimellä
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Pietari puhutteli lesusta? Mitä pyysi hän
Herraa telemaau? Miten pyysi hän saada
tulla lesuksen luo? Minkä w listauksen an-
toi lesus Pietarille? Missä Pietari oli kun
hän puhui lesukselle? Missä oli lesus kun
Pietari puhui hänelle? Mitä piti nyt Pie-
tarin tekemän?

Ia Pietan astui alas haahdesta,
mennäksensä lesuksen tykö. Ia kun
hän näki meren nouseman ja tunsi
tuulen puhaltaman, peljästyi hän
ylen suuresti. Ia niin rupesi hän wa-
joomaan ja huusi: „Herra, auta mi-
nua!"

Kenen käski lesus tulla tykönsä meren
päällä? Mitä nyt Pietari teki? Mistä as-
tui Pietari alas? Millä tarkoituksella astui
Pietari alas haahdesta? Minkä Pietari
tässä näli? Minkä Pietari tässä tunsi?
Kun hän nyt näki meren nouseman ja tunsituulen puhaltaman, mille se tuntui hänestä?
Mitä peljästyi hän? Miten käwi Pietarin,
kun hän peljästyi? Miten huusi hän? Ket»
pyysi hän awuksensll? Mitä pyysi hän Her-
ran tekemään hänelle?

Ia lesus ojensi kätensä, ja tarttui
häneen ja auttoi häntä. Sitten meni
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lesus hciahteen, ja kaikki ihastuiwat
suuresti nähdessänsä hänen.

Kuka pyysi Herraa auttamaan häntä?
Mitä teki nyt lesus: ensiksi? toiseksi? kol-
manneksi? Keneen tarttui lesus? Kenenkä
hän auttoi? Mihin meni nyt lesus? Mitkä
oliwat haahdessll? Mitä sanotaan nyt nii-
den tunteneen sydämessänsä, kun saiwat
nähdä hänen? Miksi tnliwat he iloisiksi?
Kenen näkemisestä he niin suuresti ihas-
tuiwat?

Rukoilkoon kukin meistä kohdas-
tansa: „Herra auta minua!" Sillä ei
kukaan muu kuin lesus Kristus woi
auttaa ja «arjella sielujamme.

Kenen Pitää rukoileman? Mitä pitää mei-
dän tekemän? Kuinka pitää kunkin meistä
sanoa rukouksessansa Herralle? Miksi pitää
sinunrukoilla lesnstaKristusta sinu» aut-
tamaan? Mistä woipi lesus Kristus sinua
auttaa? Mitä tarkoitat sillä, että sanot le-
suksen »varjeleman sielusi?Kuka ainoastansa
woipi auttaa ja warjella sielusi? Mitä ei
woi kukaan mun, kuin Herra lesus, tehdä?

Mistä tässä luennossa olet lukenut? Kuk»
käwi meren Päällä? Kut» muukin wiclä



43

koetteli käydä meren päällä? Mitä koetteli
Pietari tehdä? Miten käwi Pietarin? Miks'ei
Pietari woinut käydä meren Päällä, waikk»
lesus käski hänen käydä? Mitä Pietari
teki, kun rupesi wajoomaan? Mikä oli hänen
rukouksensa? Olemmeko me syntiset missään
waarass»? Kuka woipi meitä wapahtaa?
Mitä pitää meidän tekemän, että tulisimme
»vapahdetuiksi? Mikä rukous sopii kul-
lekin meistä? („Herra, auta mi-
nua!")

22 Luento.
2pit»lisesta miehestä.

Iksi mies, jolla oli pahoja paisu-
mia ja haawoja yli koko ruumiin,
tuli lesuksen tykö. Hän lankesi kas-
vioillensa ja sanoi: „Herra, jos
sinä tahdot, niin sinä woit minun
terweeksi tehdä. Oi, tee se mi-
nulle!"

Kuka tuli lesuksen tykö? Miten sen mies-
raukan tila oli? Kenen tykö hän tuli? Mitä
teli mies? Miten nimitti hän lesusta?
Mitä sanoi hän lesuksen woiwan tehdä?
Kenen uskoi hän woiwan tehdä häntä ter«
weeksi? Mitä hän nyt pyysi lesukselta?
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Ia lesus armahti mies-parkaa ia
sanoi: „Minä tahdon; ole terwe!"la
hän tuli kohta terweeksi.

Kuka armahti mies-parkaa? Ketä »imllhti
lesus? Mitä sanoi lesus hänelle? Mitä
tapahtui, kun lesus oli sanonut miehelle:
„Ole terwe?" Kuinka pian tuli hän ter-
weeksi? Miten lesus moi hauen näinkohta
parantaa?

Kuinka hywä eikö lesus ollut ja
kuinka laupias tätä mies-parkaa koh-
taan! Ia eikö hän ole wielä nytkin,
niinkuin ennenkin, yhtä hywä jayhtä
laupias myös sinua kohtaan?

Kuka oli hywä mies-parla» kohtaan?
Mitä wielä sanot lesuksen olleen? Kenelle
oli lesus hywä ja laupias? Kenelle muulle
on hän nytkin hywä ja laupias? Miten on
lesus sinulle hywä ja laupias? Mistä tau-
dista tahtoo hän sinua auttaa, jos häntä
rukoilet? Milloinka hän hywyytensä ja lau-
piutensa sinulle näyttää? Kuka sinulle on
hywä ja laupias?

Rakasta häntä kaikkina sinun päi-
winäsi. Oi, rakasta häntä jo! Hän
ei käännä itseänsä Pois turwatto-
masta lapsukaisesta. Hän ei käännä
itseänsä pois sinusta.
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Kenen pitää rakastaman lesusta? Ketä
pitää sinun rakastaman? Kosla pitää sinun
lesusta rakastaman? Kuinka kauwan? Joko
nytkin? Miksi tulee sinun rakastaa lesusta?
Kenestä hän ei käänny Pois? Tahtooko hän
kääntyä sinustakaan?

O, Herra lesus! auta minua syn-
neistäni ja tee minusta hywä lapsi.

Ketä rukoilet tässä? Mitä rukoilet hä-
neltä: ensiksi? toiseksi? Mistä rukoilet Her-
raa sinua auttamaan? Mitä rukoilet hänen
sinnst» tekemään?

Mistä tässä luennossa on luettaman»?
Minkälainen spitalinen «li? (Katso
3 Mos. K. 13 Luk,) Mitä teki tämä spi-
talinen mies päästäksensä terwceksi? Mitä
lesus teki hänelle? Mitä woimme tästä ker-
tomnksesta tuta lesuksesta?Kelle muulle
on lesus osoittanut laupeutta?
Mitenkä on hän osoittanut hywyyt-
tänslllllftsulaisille?Mitä tulee lap-
sukaisten jälleen osoittaa lesuk-
selle? Miten pitää lasten rakkaut-
tansa osoittaman lesukselle?

<
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Kysymyksiä
Pillu-lapsen nlloutsiin.

Namulla.

O, Herra! siunaa minua tänä päi-
wänä, ota waari minusta ja Var-
jele minua kaikesta synnistä, lesuk-sen Kristuksen kautta. Amen.

Ketä sinä rukoilet? Mitä rukoilet Her-
raa tekemään? Ketä rukoilet Herraa siunaa-
maan? Mitä wielä rukoilet Herraa teke-
mään? Ketä rukoilet «aaria ottamaan si-
nusta? Kenestä pyydät Herraa waaria ot-
tamaan? Mitäs wielä rukoilet Herraa Ju-
malaa tekemään? Ketä rukoilet warjele-
maan sinua? Mistä rukoilet Jumalaa si-
nua warjelemaan? Kenen tähden eli kenen
kautta tätä kaikkia rukoilet? Mitä sanot
sanalla: Amen? (Niin, niin! Niin se ta-
pahtukoon! Niin minäuskon; Niin
olet luwannut, Herra!)
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Ehtoolla.
O, Jumala! katsahda minun puo-

leeni tänä yönä, ja anna minulle
anteeksi kaikki minun syntini, ja tee
minusta hywä lapsi, lesuksen Kris-
tuksen kautta. Amen.

Ket» rukoilet katsahtamaan sinun puo-
leesi? Mitci rukoilet Jumalaa tekemään?
Mitä wielä rukoilet? Ketä rukoilet anteeksi
antamaan syntejäsi? Mitä rukoilet Juma-
laa anteeksi antamaan? Kenen syntejä an-
teeksi antamaan? Kuinka monta sinun syn-
tiäsi? Mitä rnkoilet Jumalaa tekemään si-
nusta? Ketä rukoilet tekemään sinusta hy°
wää lasta? Minkälaiseksi pyydät tull» teh-
dyksi? Kenen tähden näitä pyydät ja ru-
koilet?

Namulla sekä ehtoolla.
O, Herra! Sinä olet suuri ja ar-

mollinen! Kuule pientä lapsi-rauk-
kaa, jokarukoilee sinua lesuksenKris-
tuksen tähden.

Kuka «n suuri ja armollinen? Mitä «n
Herra: ensiksi? toiseksi? Kuka tahtoo kuulla
pienen lapsen rukouksia? Ketä tahtoo Iu«
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mala kuulla? Kenen tähden tahtoo Jumala
luulla sinua?

Minä olen syntiä tehnyt: anna
anteeksi minulle, ja auta etten enään
niin tekisi! Anna minun kaswaa tai-
tawaksi ja hywäksi.

Kuka on syntiä tehnyt? Mitä olet sinä teh-
nyt? Ketä rukoilet anteeksi antamaan? Ke-
nelle rukoilet Jumalaa antamaan anteeksi?
Mitä muutakin rukoilet siinä siwussa? Mitä
ei pidä sinun enään tekemän? Kuka Pyytää
kaswaa taitamaksi ja hywäksi? Minkälaiseksi
pyydät sinä kaswaa: ensiksi? toiseksi?

Siunaa kaikkia omaisiani. Pidä
huolta minusta joka hetki. Ia kun
minä kuolen, niin anna minun sie-
luni päästä sinun tykösi ijankaikki-
sesti elämään! Amen.

Mitä rukoilet Jumalaa tekemään? Ketä
soisit Jumalan siunaaman? Ketä rukoilet
sinusta huolta pitämään? Mitä rukoilet
Jumalaa tekemään sinnlle? Kenestä rukoi-
let Jumalaa huolta pitämään? Milloin?
Milloin pyydät päästä sen Jumalan tykö?
Kenen kanssa rukoilet ollakscs ijankaikkisesti?
Minkä osan sinna pyydät jo kuoleman het-
kellä päästä olemaan Jumalan tykönä?
Kuinka tauwllksi?
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Muualle rumetessa.
Laupias Jumala! siunaa kaikki,

mitä minulle ruuaksi ja juomaksi an-
nat, lesuksenKristuksen kautta, Amen.

Ketä tässä rukoilet? Miksi sanot Juma-
laa? Mitä „laupillllllll" ymmärretään?
Ketä rukoilet siunaamaan ruokasi ja juo-
masi? Mitä pyydät Jumalaa tekemään?
Kuka antaa sinulle ruokasi j» juomasi?
Mitä autan Jumala sinulle?Kenen tähden
rukoilet tätä siunausta?

Muuan jälkeen.

Ota kiitokseni mastaan, O Herra!
lesuksen Kristuksen kautta, kaikesta
rawinnosta, minkä olet minulle an-
tanut! Amen,

Mitä rukoilet Herraa ottamaan wastaan?
Mitä kiitoksia pyydät Herraa wastalln-
ottamlllln? Kenen kautta kannat nämät kii-
tokset Jumalan eteen? Mistä kiität Her-
raa? Kuka on antanut sinulle kaiken ra-
winnon? Mitä on Jumal» antanut? Ke-
nelle antanut?
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