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Raamatun sanoja
sekä

Uskonopin pää-lauseita,
opetettawia enemmän edistyneille oppilaille

Piplillhistorian kertomuksia piiättiiissll.

Jokainen lasten opettaja, joka pipliahistoriaa opettaissa
pyytää toden perää opettaa lapsiansa, ja saattaa heidän sielut»
lensa kaikkea sitä hywää, mitä siitä syntyä woi, tulee pian ym»
märtämään, kuinka kaiketi tarpeellista sekä hyödyllistä on, aina
ja aina jokaisen kertomuksen lopulla johdattaa lasten mieleen ja
sydämeen, mitä tämä kertomus opettaa ja sanoo meille, minkä
neuwon ja ohjauksen me uskollemme ja elämällemme siitä wuimme
saada. Nämä tämänkaltaiset loppu-lauseet, sanotut yksinkertai-
silla sanoilla, owat juuri ne jotka pipliahistorian opetukselle an-
tamat pää-arwonsll ja siunauksensa. Mutta niitä jakuissa tulee
meidän olla warsinki tarkat sekä warowaiset. Wähäki liikaa
taikka takaperäsi» lausuttua tässä, pilaa koko opetuksen hyödyn
ja hywän. Lapsi tarwitsee ikäänkuin yhdessä sanassa kuulla
kaikki, mitä tästä on opittawaa; mutta pilliä, sinne ja tänne
Mntywiä mietteitä ja puheita ei hän kuultele ensinkään, ja jos
hän niitä kuultelee, ei hän hyödy niistä wähääkään. Sentäh-
den pyytäisin teitä, rakkaat opettajat, ensimmäisessä eli oikein
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sanoen ensikertaisessapipliahistorian opettamisessa, loska wielii
on pysyttäwä suusanallisen kertomuksen kannalla, ei ensinkään pyr-
kimään eli kiirehtimään näitä lopullisia päätös-lauseita heille ja-
kamaan. Wasta-alkawaiset, pienet oppilaat eiwät niitä pyydä
eiwätkä kaipaa. Kertomus on heille kelpaawa opetus itsessänsä,
eikä tarwitse mitään lisäystä. Mitä he tarwitsewat, se on sitä,
että päästä kertomuksen selwllän ja tarkkaan käsitykseen; johon
juuri teidän tulee auttaa heitä kaikella wäellä ja woimalla: ku-
mien näyttämällä, kysymällä, selittämällä y. m. Mutta jota
edemmäs ehditte opettamisessanne, jota enämmin saatte siirtyä pip-
liahistorian opettamiseen tarkemmalla kannalla, oppikirjanki amul-
la, sitä likemmäs lähenee tarwe myöskin tarkemmin sanoa, mitä
kukin kertomus pääasiallisesti tahtoo meille sanoa ja
opettaa ymmärtämään. Tässä nyt omat raamatun omat
sanat ja lauseet parahimmat kaikista. Enkä luulisi yhdenkään opet-
tajan määrin tekemän, joka,kunkin kertomuksen kuullusteltna näiltä
enämmin edistyneiltä oppilaisiltansa, neuwoo ja teroittaa hei-
dän mieleensä, sanasta sanaan, jonku raamatun-lauseen, joka si-
sältää tämän kertomuksen pää-sisustan sekä tarkoituksen. Hywä
on, jos opettaja omilla sanoillansa woipi näyttää, miten ker-
tomuksen loppu-lauseeksi tämä taikka tämä raamatunsana sopii,
mutta ainakin, luulisin lapsille hyödylliseksi kuulla ja oppia ker-
tomuksensa päättämään näillä raamatun sanoilla, joita tässä
allapäin olen luetellut, sekä erityisiin pipliahistorian kertomuk-
siin kuulumiksi osoittanut. Ottakaa! ne, rakkaat opettajat, hy-
wäksenne, ja jos paremmin sopimia sanoja raamatusta johtuu
mieleenne; niin opettakaa niitä; jos ei, niin näitä. Mutta äl-
kää jättäkö senkaltaisia lauseita opettamata, ne omat lapsille
hyödyllisempi» ja tarpeellisempia, kuin kukaties: woitte arwella>
laan. Miten pienoisille, alkamille oppilaille wirrenmärsy pa-
remmin sopii kertomuksen päätökseksi, kuin raamatun sana, siitä
olen aikonut wastaedes sanoa jonku sanan, wieläpä kulatiesi
luetellakin niitä tähän tarpeesen sopiwimpia. Waan tässä nyt
seuraa luettelo raamatun sanoista sekä uskonopin lauseista, joil-



la sopii enemmän edistyneitä oppilaita, pipliahistorian lopulli-
sessa opettamisessa, opettaa, sekä heitä niin katekismuksen tai<
dolliseen oppimiseen »valmistaa.

Wllnha Testamentti.
1. Maailman luominen.

1. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on
Jumalan sanalla »valmistettu, ja että kaikki kuin me näemme,
ne owllt tyhjästä tehdyt. Hebr. 11, 3.

2. Herran sanalla owllt taiwaat tehdyt ja kaikki heidän
joukkonsa hänen suunsa hengellä. Sillä koska hän sanoo, niin

se tapahtuu: jos hän käskee niin se on tehty. Ps. 33, 6 ja 9.
3. Ennenkuin wuoret olit, eli maa ja maailma luotiin,

olet sinä, Jumala, ijankaittisesta ijankaikkisesta ijankaikkiseen.
Ps. 90, 2.

4. Meidän Jumalamme on taiwaissa; mitä ikänään hän
tahtoo, sen hän tekee. Ps. 115, 3.

5. Herra, sinä olet mahdollinen saamaan ylistyksen ja
kunnian ja »voiman; sillä sinä olet kaikki luonut ja sinun tah-
dostas ne owllt ja luodut oivat. Ilm. 4, 11.

6. Jumalan kansalla on wielä lepo tarjona. Sillä joka
hänen lepoonsa jo tullut on, se lepää töistänsä, niinkuin Iu»
malaki töistänsä. Hebr. 4,9, 10.

„Minä uskon Jumalan Päälle, Isän kaikkiwaltiaan,
taiwaan ja maan luojan." (1. Päiikappale.)

2. Ihmisen luominen.
1. Herra, sinä asetit ihmisen sinun läsitelois herraksi:

kaikki olet sinä hänen jalkaiusa ala heittänyt. Ps. 8,7,
2. Joka alusta ihmisen teli, mieheksi ja waimoksi hän

heidän teki. Matth. 19, 4.
3. Jumala on tehnyt kaiken ihmisten sukukunnan yh-

destä »verestä kaiken maan piirin päälle asumaan. Ap. T. 17, 26.
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4. Sen, joka woittaa, annan minä elämän puusta syödä,
joka keskellä Jumalan paratiisia on. Ilm. 2, 7.

4. Syntiin lanteeminen.
1. Joka syntiä tekee, hän on perkeleestä; sillä perkele te<

lee syntiä alnsta. 1 loh. 3, 8.
2. Ihden ihmisen kautta on synti maailmaan tullut, ja

synnin lautta kuolema, ja niin on kuolema tullut laittein ih«
misten päälle, että taitti owat syntiä tehneet. Rom. 5, 12.

3. Ne owat laitti poikenneet pois, ja laitti owat lelwot»
tomat: ei ole ylsilään jota hywää tekee, ei ainoakaan. Ps. 14, 3.

5. Kain ja Abel.
1. Uskon kautta uhrais Abel suuremman uhrin luma»

lalle luin Kain, jonka kautta hän sai todistuksen että hän oli
wanhurskas. Hebr. 11, 4.

2. Kelpaako Herralle paremmin polttouhri ja uhri, kuin
että sinä kuulisit Herran äänen? Katso, kuuliaisuus on pa<
rempi kuin uhri, ja totella parempi kuin oinasten lihawuus.
1 Sam. 15, 22.

3. Jos joku sanoo: minä rakastan Jumalala, ja nuhaa
weljeänsä, se on walehtelia; Sillä jota ei rakasta »veljeänsä,
jonka hän näkee, kuinka hän taitaa Jumalala rakastaa, jota ci
hän näe. 1 loh. 4, 20.

4. Jokainen jota weljeänsä wihaa, hän on murhaaja;
Ia te tiedätte, ettei yhdessäkään murhaajassa ole ijantaittinen
elämä pysywä. 1 loh. 3, 15.

6. Vedenpaisumus.
1. Niinkuin Noan ajat olit, niin pitää myös Ihmisen

pojan tulemus oleman. Matth. 23, 38.
2. Sillä te wisusti itse tiedätte, että Herran päiwii on

tulewa niinkuin waras yöllä. 1 Thess. 5, 2.
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3. Walwolaat siis sillä ette tiedä, millä hetkellä teidän
Herranne on tulema. Matth. 24, 42.

4. Ei Herra wiiwytä lupaustansa, niinluin muutamat
sen wiipywän luulemat, waan hän on meidän kanssamme lärsi«
wäinen, ja ei tahdo, että jonkun pitäis hukkuman, waan että
jokainen itsensä parannukseen kiiäntiiis. 2 Piet. 3, 9.

?. Babelin torni.
1. Pitllkäät teitänne liinticisti nöyryyteen; sillä Jumala

«n ylpeitä wastaan, mutta nöyrille antaa hän armon. 1 Piet. 5,5.

8. Abraham.
1. Uskon kautta tuli Abraham kuuliaiseksi, kosla hän

kutsuttiin menemään siihen maahan, jonka hän oli periwä, j»
hän meni, eikä tietänyt kuhunka hän tulewa oli. Hebr. 8, 11.

2. Abraham uskoi Jumalan, ja se luettiin hänelle wan<
hurskaudeksi. Rom. 4, 3.

3. Niinkuin Abraham oli Jumalan uskonut, ja se on
luettu hänelle wanhurskaudeksi, niin te myös tiedätte, että jotka
uskossa owat, ne owat Abrahamin lapset. Niin tulemat kaikki
ne, jotka uskossa owat, siunatuksi sen uslowaisen Abrahamin
kanssa. Gal. 3,6, ?, 9.

4. Ilman uskota on mahdotoin kelwata Jumalalle.
Hebr. 11, 6.

5. Ei Kristuksessa- lesuksessa ympärileikkaus eikä esi»
nahka'mitään kelpaa, waan usko joka rakkauden kautta työtä
tekee.' Gal. 5, 6.

9. Sodoma ja Gomorra.
1, Ole wiatoin ja pidä sinuas oikein; sillä senkaltaiset

wiimein menestywät. Mutta wäärät pitää ynnä hukkuman;
ja jumalattomat pitää wiimein häwitettämän. Ps. 37, 3?.

2. Alkalit eksykö: Ei Jumala anna itsiänsä pilkata; Sillä
mitä ihminen tylwää sitä hän myös niittää. Joka lihassansa lyl«
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wää, se lihastansa turmeluksen niittää; mutta joka hengessä
lylwää sehengestä ijankaiktisen elämän niittää. Gal. 6,7, 8.

IU. Ismael.
1. Abrahamilla oli kaksi poikaa: yksi palkkawaimosta ja

yksi wapaasta. Mutta joka palkkawaimosta oli, se oli lihan
jälkeen syntynyt; ja joka wapaasta oli, se oli lupauksen kautta.
Mutta niinkuin se silloin, joka lihan jälkeen syntynyt oli, wai-
nois sitä, joka Hengen jälkeen syntynyt oli, niin se nytkin ta-
pahtuu. Mutta mitä raamattu sanoo? Aja palkkawaimo
poikinensa pois; sillä ei Palkkawaimon pojan pidä perimän wa«
paan pojan kanssa. Niin me siis olemme, rakkaat weljet, ei
palkkawaimon pojat, waan wapaan. Gal. 4: 22, 23, 29, 30, 31.

11. Kuinka Isak piti uhrattaman.
1. Uskon kautta uhrasi Abraham Isakin, koska hän kiu-

sattiin, ja uhraisi ainokaisensa, koska hän jo oli lupaukset saa»
nut: Jolle sanottu oli: „Isakissa kutsutaan sinulle siemen."
Ia ajatteli, että Jumala woi kuolluistakin herättää; josta hän
myös hänen niinkuin esikuwassa takasin sai. Hcb. 11:17—19.

2. Autuas on se mies, joka kiusauksen kärsii; sillä koska
hän koeteltu on, niin hänen pitää elämän kruunun saaman,
jonka Herra niille luwannut on, jotka häntä rakastamat. lak.
1: 12.

3. Jumala on uskollinen, joka ei salli teitä kiusattua
ylitse teidän »voimanne, waan hän tekee myös kiusauksesta lo-
pun, että te sen woisitte karsia. 1 Kor. 10: 13.

12. Isak ia Rebekka.
1. Huoneet ja tawarat peritään Vanhemmilta; waan

toimellinen waimo tulee Herralta. Sanani. 19: 14.
2. Joka naittaa, se tekee hywin, ainoasti että se Her-rassa tapahtuu. 1 Kor. 7: 38.
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13. Isat fiunllll lapsiansa.
1. Ottakaa waari, ettei joku Jumalan armosta tulisi

pois, ettei joskus kaswais joku karwas juuri jotakuta »vasta»
hakoisuutta tekemään, ja monta senkautta tulisi saastutetuksi;
ettei joku olisi huorintekiä eli jumalaloin niinkuin Esau, joka
yhden atrian tähden myi pois esikoisuutensa oikeuden. Hebr.
12: 15, 16.

2. Niin ei se nyt ole sen, joka tahtoo, eikä sen, joka
juoksee, wllnn sen joka armahtaa, nimittäin Jumalan. Nom.
9: 16.

14. Jakobin waellus ja uni.
1. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minun. Joko

minä istun eli nousen, niin sinä sen tiedät: sinä ymmärrät
taampaa minun ajatukseni. Joko minä käyn eli makaan, niin
sinä olet minun kanssani ja näet kaikki minun tieni. Ps. 139,1, 2.

2. Joka korkeimman warjeluksessa istuu, ja Kalkkimai-
llaan marjossa oleskelee, hän sanoo Herralle: minun Jumalani,
johonka minä uskallan. Ps. 91, 1, 2.

3. Minä makaan ja lepään juuri rauhassa; sillä sinä,
Herra, yksinäs autat minua turmassa asumaan, Ps. 4, 9.

15. Jakobin naimiset.
1. Rakkaat weljeni, pitäkäät se sulana riemuna, koska te

moninaisiin kiusauksiin tankealle. lak. 1, 2.
2. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän myös rankaisee;

mutta jokaista poikaa hän pieksää, kuin hän korjaa. Hebr. 12,6.
3. Isännät, se kuin oikeus ja kohtuus on, niin osotta«

laat palwelioille, tietäen, että teilläkin on Herra taiwaissa.
Kol. 4, 1.

16. Jakobin paluu syntymii-sioillenfa.
1. Tutki minua Jumala, ja koettele minun sydämeni;

kiusaa minua ja ymmärrä, kuinka minä ajattelen. Ia katsos,
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jos minä pahalla tiellä lienen, niin saata minua ijanlaikkiselle
tielle. Ps. 139, 23, 24.

2. Olkaat keskenänne ystciwälliset ja laupiaat, ja anteeksi
antakaat toinen toisellenne, niinkuin Jumal» teillekin Kristuk-
sen kautta anteeksi antanut on.

17. Jakobin pojat myöwiit weljensii losepin.
1, Leppyinen sydän on ruumiin elämä; waan kateus on

märkä luissa. Sananl. 14, 30.
2. Se on armo, jos joku omantuntonsa tähden luma-

lan tykö waiwaa kärsii ja syyttömästi kärsii. 1 Piet. 2, 19.
3. Herra tekee pakanain neuwot tyhjäksi. Ps. 33, 10.

18. losepin eliimiinwaiheet Egyptissä.
1. Kaikkena sinun elinaikanas pidä Jumala silmäis edes-

sä ja sydämessäs, ja karta, ettes mihinkään syntiin mielisty, ja
Jumalan käskyä wastaan tee. Tob. 4, 6.

2. Kuka on, joka taitaa teitä wahingoittaa, jos te hy-
wää pyydätle. Ia jos te wielä oikeuden tähden kärsitte, niin
te kuitenkin autuaat olette. 1 Piet. 3, 13, 14.

3. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssas; älä har-
haele, sillä minä olen sinun lumalas: minä wahwistan sinua,
minä autan myös sinua, ja tuen myös sinua minun Vanhurs-
kauteni oikialla kädellä. les. 41, 10.

4. Wanhurskaalle tapahtuu paljo pahaa; mutta Herra
hänen niistä kaikista päästää. Ps. 34, 20.

o. Me tiedämme niille, jotka Jumalalarakastamat, kaikki
kappaleet ynnä parhaaksi kääntymän. Rom. 8, 28.

6. Anna ties Herran haltuun, ja toiwo hänen päällen-
sä; kyllä hän sen tekee. Ps. 37, 5.

19. losepin weljet matkustawat katowuosien
pakolla Egyptiin.

1. Että se on oikein Jumalan edessä niitä taas waiwa»
ta, jotka teitä waiwaawat. 2 Thess. 1, 6.
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2. Murhe ja waiwa tunkin ihmisen päälle, joka pahaa
tekee. Rom. 2, 9.

20. losepin weljein toinen matkustus Egyptiin.
1. Kuhunka minä menen sinun hengestns? Ia kuhunka

minä sinun kaswois edestä pakenen? Jos minä astuisin ylös
taiwaaseen, niin sinä siellä olet; jos minä wuoteeni helwetissä
rakentaisin, katso, sinä myös siellä olet. Ps. 138, 9.

2. Jos sinun weljes rikkoo sinua mustaan, niin nuhtele
häntä; ja jos hän itsensä parantaa, niin anna hänelle anteeksi.
Luut. 17, 3.

3. Älä sen syntiä soimaa, joka hänensä parantaa; mutta
muista, että me kaikki wielä nyt olemme wialliset. Syr. 8, 6.

21. Jakob muuttaa sutuinensa Egyptiin.
1. Herra tietää hurskasten Päiwät; ja heidän perimi-

sensä pysyy ijanklliMsesti. Ei he tule häpiciän pahalla ajalla;
ja tiälkäwuosina Pitää heillä kyllä oleman. Ps. 18, 19.

2. Joka kiitosta uhraa, se ylistää minua; ja siinä on
se tie, että minä osutan hänelle Jumalan autuuden. Ps. 50, 23.

3. Nämät kaikki owat uskossa kuolleet, ja eiwät ole niis-
tä lupauksista saaneet, maan ainoastansa taampana nähneet,
ja kuitenkin niihin turwanneet, ja hywin tydyit ja tunnustit,
että he wieraat ja muukalaiset maan päällä olit. Hebr. 11,13.

22. Moses.
1. Elämän ja hywän työn olet sinä minulle osottanut;

ja sinun katsomises minun henkeni kätkee. Job. 10, 12.
2. Uskon kautta Moses, koska hän jo suureksi tuli; kielsi

kutsuttaa itsensä Faraon tyttären pojaksi. Ia walitsi paljo pa»
remmatsi kärsiä waiwaa Jumalan joukon kanssa, kuin ajallis-
ta tarwetta synnissä nautita. Ia luki suuremmaksi rikkaudeksi
pilkan, kuin Egyptin tawarat; sillä hän katsoi palkan maksoa.
Hebr. 11, 24, 25.
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3. Tydy minun armooni, sillä minun woimani on hei»
loissa wäkewä. Koska minä heikko olen, niin minä wäle-
wäkin olen. 2 Kor. 9, 10.

4. Se mies on siunattu, joka Herraan luottaa; ja Herra
on hänen turmansa. ler. 17, ?.

5. Jokainen pysyköön siinä kutsumisessa, johonka hän
kutsuttu on. 1 Kor. 7, 20.

23. Moses ja Farao. Lähtö Egyptistä.
1. Sinun kowuudes ja katumattoman sydämes jälkeen,

kartutat sinä wihan itselles unhan päiwänä, loska Jumalan oi»
lia tuomio ilmaantuu. Rom. 2, 5.

2. Hirmuinen on langeta eläwän Jumalan käsiin. Hebr.
10, 31.

3. Herra on se autuas ja ainoa waltias, kuningasten
kuningas ja kaikkein herrain herra. 1 Tim. 6, 15.

4. Maan kuninkaat hankitsewat heilansa, ja päämiehet
neuwoa pitämät Herraa ja hänen woideltuansa ivastaan. Ps. 2, 2.

5. Ei kuningasta auta hänen suuri wäkensä; eilä san-
kari wapahdeta suurella woimallansa. Ps. 33, 16.

6. Awukses huuda minua hädässäs, niin minä tahdon
auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua. Ps. 50,15.

7. Uskon kautta käwit ne punaisen meren läwitse niin-
luin luiwaa maata myöden, jota myös Egyptiläiset koettelit
ja uppoisit. Hebr. 11, 29.

8. Meidän pääsiäislampaamme on meidän edestämme
uhrattu, joka on Kristns. 1 Kor. 5, 7.

9. Ette ole katoowaisella hopialla eli kullalla lunastetut
teidän turhasta menostanne, jonka te isäin säädystä saitte,
waan kalliilla Kristuksen merellä, niinkuin wiattoman ja puh»
taan karitsan. 1 Piet. 1, 18, 19.

24. Israelin tansa erämaassa. Lain julistus.
1. Ei ihminen elä ainoasti leimasta, mutta jokaisesta

sanasta, kuin Jumalan suusta lähtee. Matth. 4, 4.
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2. ÄMiit siis surulliset olko, sanoden: mitä me syömme,
taikka mitä me juomme, eli millä me meitämme werhoitamme?
Sillä kaikkia näitä pakanat etsiwät: sillä teidän taiwaallinen
isänne kyllä tietää teidän kaikkia näitä tarwitsewan. Matth.
6, 31, 32.

3. lesus sanoi: Minä olen elämän leipä. Teidän isänne
söit mannaa kormessa ja kuolit. Tämä on se leipä joka tai-
waastll tuli alas; ja joka siitä syö, ei hänen pidä kuoleman.
Minä olen se elämä leipä, joka taiwaasta tuli alas. Se kuin
tästä leimasta syö, hän elää ijankaikkisesti; ja se leipä, jonka
minä annan, on minun lihani, jonka minun pitää antaman
maailman elämän edestä. loh. 6, 48, 49, 50, 51.

4. Aksi on lain antaja, joka moi wapahtaa ja kadottaa.
lak. 4, 4.

5. Koska pakanat, joilla ei lakia ole, tekemät luonnos-
tansa sitä, luin laki anoo, niin he, maikka ei heillä lakia ole,
omat itse heillensä laki: Että he osottawat lain työn oleman
kirjoitetun heidän sydämihiusä, ja niin heidän omatuntonsa ynnä
todistaa, ja heidän ajatuksensa keskenänsä itse Päällensä kanta-
mat eli myös heitänsä syyttömäksi tekemät. Rom. 14, 15.

6. Kirottu olkoon joka ei kaikkia näitä lain sanoja täytä,
että hän niiden jälkeen tekis. 5 Mos. 27, 26.

Jumalan Kymmenen Käskysanaa.

1. Minä olen Herra sinun lumalas'. Ei sinun
pidä muita lumalita pitämän minun edessäni.

2. Ei sinun pidä turhaan lausuman sinun Henas'
lumalas' nimeä: sillä ei Herra pidä sitä raukaisematta,
joka Hänen nimensä turhaan lausuu.

3. Muista lepopäiwää, ettäs sen pyhittäisit.
4. Sinun pitää kunnioittaman isääs' ja äitiäs', et-

täs menestyisit ja kauwan eläisit maan päällä,
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5. Ei sinun pidä tappaman.
6. Ei sinun pidä huorin tekemän.
7. Ei sinun pidä warastaman.
8. Ei sinun pidä wäärää todistusta sanoman sinun

lähimmäistäs wastaan.
9. Ei sinun Pidä pyytämän sinun lähimmäises'

huonetta.
10. Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäises'

emäntää, eikä hänen palweliatanfa, eikä piikaansa, eikä
karjaansa, eikä juhtaansa, taikka muuta, mikä hänen oman-
sa on.

Minä Herra sinun lumalas' olen kiiwas Jumala,
joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle, kolmanteen
ja neljänteen polween, jotka minua wihaawat; ja teen lau-
piuuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastawat ja pi-
täwät minun käskyni.

25. Moses kuolee. Hänen siansa perillinen losua.
1. Muistakaat teiden opettajitanne, jotka teille Juma-

lan sanaa puhuneet owat; joiden uskoa te seuratkaa, ja otta»
laa waari, millinen loppu heidän menollansa oli. Hebr. 13, 7.

2. Mutta opettajat paistamat mintuin taiwaan kirkkaus,
ja jotka monta opettamat wauhurskauteen, niinkuin tähdet alati
ja ijankaiMsesti. Dan. 12, 3.

'3. Siksi minä sen pidän, ettei tämän nykyisen ajan wai-
wat ole sen kunnian wertaa, kuin meille ilmoitetaan. Rom. 8,18.

4. Uskon kautta Jerikon muurit lankeisit, koska niitä
seitsemän päiwää käytiin ympäri. Hebr. 11, 30.

5. Pitäkäämme horjumatoin toiwon-tunnustus: Sillä se
on uskollinen, joka ne lupais. Hebr. 10, 23.
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26. Israelin Tuomarit. Simson.
1. Herra,! eikö sinun silmäs katso uskoa? Sinä lyöt

heitä, ja ei he tunne tipua; sinä waiwaat heitä, mutta ei he
tahdo kuritusta »vastaanottaa. Heillä on kowcmpi laswo kuin
kiwi, ja ci he tahdo käätä hellänsä. ler. 5, 2.

2. Ei ole Herralle työläs auttaa monen kautta elikkä
harwoin. 1 Sam. 14, 6.

3. Wiisaus on parempi kuin wäkewyys. Saarn. 9,16.

27. Ruth.
1. Lapsukaiseni, älkäämme rakastako sanalla eli kielellä,

waan työllä ja totuudella. 1 loh. 3, 18.
2. Joka köyhää armahtaa, hän lainaa Herralle, joka hä'<

nm hywän työnsä hänelle jälleen maksama on. Sananl. 19,17.
28. Eli ja Samuel.

1. Tämä on se turma, kuin meillä on häneen, että jos
me jotakin anomme hänen tahtonsa jälkeen, niin hän meitä
kuulee. 1 loh, 5, 14.

2. Joka witsaansa säästää, hän wihaa lastansa; maan
joka häntä rakastaa, hän aikanansa sitä lurittaa. Sananl. 13, 24.

29. Samuel ja Saul.
1. Älkäät uskaltako päämiehiin: ihmiset he omat, ei he

woi mitään auttaa. Ps. 146, 3.
2. Se mies on siunattu, joka luottaa Herraan; ja Herra

vn hänen turmansa. Her. 17, 6.
3. Jotka minua kunnioitsewat, niitä minä tahdon kun-

nioittaa: maan jotka minua katsomat ylön, ne pitää latsotta»
man ylön. 1 Sam. 2, 30.

30. Dawid paimeneenll.
1. Ne alimmaisesta sumusta ja ylönkatsotut mailmassa

on Jumala walinnut: ja ne kulu ei mitään ole, että hän ne,
jotka jotakin omat, turhaksi tekisi. 1 Kor. 2, 28.
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2. Joka aletaan, se ensisti tulee ylpiälsi; ja ylpeys on
aina lankeemuksen edellä. Sanani. 16, 18.

3. Woitto tulee Herralta. Sanani. 21, 31.

31 Tllwid wllinottuna.
1. Herran pelko on kuritus wiisauteen; jakunnian edellä

käy nöyryys. Sanani. 15, 33.
2. Joka itse kostaa, hänelle Herra jälleen kostaa, ja hän

pitää myös hänen syntinsä hänelle. Syr. 28, 1.
3. Pelkää Herraa ja kuningasta; ja älä sekoita sinuas

kapinan-nostajitten kanssa. Sanani. 24, 21.
4. Rakastakaa »vihollisianne, siunatkaa niitä, jotka teitä sa»

dllttawat; tehkäät niille hywin, jotka teitä wihaawat. Matth. 5,44.
5. Älä iloitse wihamiehes wahingosta, ja älköön sinun

sydämes riemuitko hänen onnettomuudestansa. Sananl. 24,17.

32. Tawid kuninkaana.
1. Voimalliset on hän (Herra) kukistanut istuimelta,

ja korotti nöyrät. Luukk. 1, 52.

33. Dawidin rikos ja rangaistus.
1. Walwokaat ja rukoilkaat, ettette kiusaukseen lankeaisi.

Matth. 26, 41.
2. Wanhurskas on Herra kaikissa teissänsä ja laupias

kaikissa töissänsä. Ps. 145, 17.
3. Awiokäsky pitää kunniallisesti kaikkein seassa pidet-

tämän ja awiowuodet saastatoinna; mutta huoriutekiät ja sa«
lawuoteiset Jumala tuomitsee. Hebr. 13, 4.

34. Dawid ja Absalon.
1. Joka Herraa pelkää, se kunnioittaa myös isäänsä ja

palwelee wanhempitansa, ja pitää heitä herranansa. Syr. 3, 8.
2. Joka waiwaa isäänsä ja ajaa ulos äitinsä, hän on

häfteemätön ja kirottu lapsi. Sananl. 19, 26.
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3. Jos minä pahaa teen, niin sinä kohta hawaitset, ja
et jätä pahaa tekoani rankaisemata. Job. 10, 14.

4. Autuaat omat ne kuolleet jotka Herrassa kuolewat täs«
tälähin. Jaa, Henki sanoo: heidän pitää lepäämän heidän
töistänsä; sillä heidän tekonsa noudattamat heitä. Ilm. 14,13.

35. Salomo.
1. Herran pelko on wiisauden alku; se on hywä ym«

märrys kaikille, jotka sen tekemät; hänen kiitoksensa Pyysyy,
ijankaikkisesti. Ps. 111, 10.

2. Kuinka ihanat owat sinun asuinsias, Herra Sebaot!
Minun sieluni Mwöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin, mi»
nun ruumiini ja sieluni iloitsee elämässä Jumalassa. Ps. 84, 2, 3.

36. Israelin waltllkunnan jako.
1. Suloinen wastaus hillitsee wihan, mutta kowa san»

saattaa mielen karwaaksi. Sanani. 15, 1.

37. Israelin waltakunnan tukistus.
1. Sinä Herra olet Israelin toiwo. Kaikki jotka sinun

hylkäämät, Pitää häpiään tuleman. ler. 17, 13.

38. ludnn waltllkunnan wiimeiset kuninlllllt.
1. Herra sinä olet hurskas ja kaikki sinun työs owat

oikiat. Tob. 3, 2.

39. ludnn wllltllkunnau tukistus.
1. Minun kansani on turmeltu, ettei heillä ole ymmär»

rystä. Että sinä hylkäisit ymmärryksen, tahdon minä myös
sinun hyljätä. Hos. 4, 6.

40. Profetat.
1. Uskokaat Herran teidän Jumalanne päälle, niin te

olette hywässä turmassa, ja uskokaat hänen profetausa niin te
menestytte. 2 Aikak. 20, 20.
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2. Ei yksikään profetia ole wielä ihmisen tahdosta tuo«
tu edes; Maan Pyhät Jumalan ihmiset owat puhuneet waiku-
tetut Pyhältä Hengeltä. 2 Piet. 1, 21.

41. Prsfeta Elias.
1. Minä Herra, se on minun nimeni: en minä anna

toiselle kunniatani, enkä ylistystäni epäjumalille. les. 42, 8,
2. Hämettään kaikki jotka kuwia palwelewat ja kerskaa-

mat heitänsä epäjumalista Ps. 97, 7.
3. Totisesti, totisesti sanon minä teille: joka kätkee mi-

nun sanani, ei hänen pitä näkemän kuolemat» ijankaikisesti.
loh. 8, 51.

42, Profeta Elisa.
1. Onko Herralle jotakin mahdotointa? 1 Mos. 18,14.
2. Ei Herra katso ylön orpoin rukousta, eikä lestein

walitusta. Syr. 35, 17.
3. Joka rahaa rakastaa ei se ole synnitöin, ja joka la«

toowaista etsii, sen täytyy ynnä hukkua. Syr. 31, 5.

43. Profeta Jona.
1. Jumala tahtoo kaikkia ihmisiä nutuiksi, ja että he to-

tuuden tuntoon tulisit. 1 Tim. 2, 4.
2. Niniwen miehet pitää nouseman tuomiolle tämän su-

mun kanssa, ja hänen tuomitseman; sillä he paransit heitänsä
Jonaksen saarnasta: ja katso tässä on enämpi kuin Jonas.
Matth. 12, 41.

44, Tobias.
1. Wiisas poika on isänsä ilo; mutta hullu poika on

kiltillensä murheeksi.
2. - Joka Jumalaa palwelee se kiusauksen jälkeen lohdute-

taan. Tob. 3, 22.
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45. Job.
1. Ei yksikään eläwä ole waka sinun edessäs. Pf. 143, 2.
2. En minä tiedä mitään kanssani, mutta en minä sen-

tähden ole Vanhurskautettu: maan Herra on se, joka minun
tuomitsee. 1 Kor. 4, 4.

3. Jos me sanomme, ett'ei meillä ole syntiä, niin me
petämme itsemme, ja ci ole totuus meissä. 1 loh. 1, 8.

4. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minun Ps. 139,1.
5. Juoskaamme kärsiwällisyyden kautta siinä kilwoituk-

sessa, luin meidän eteemme pantu on. Hebr. 12, 1.
46. ludit.

1. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hywci, ja hänen lau-
piudensa Pysyy ijankaittisesti. Ps. 106, 1.

47. Profeta Daniel.
1. Älkäät peljätkö niitä, jotka ruumiin tappamat, ja ei

woi sielua tappaa; mutta peljätkää enämmin sitä, joka woi sekä
sielun että rumiin helwetissä hukuttaa. Matth. 10, 28.

48. Kolme miestä tulisessa pätsissä.
1. Älä pelkää, sillä minä olen sinun lunastanut; minä

olen sinun nimeltäs kutsunut, sinä olet minun. Sillä jos sinä
wielä wesissä käyt, niin minä olen tykönäs, ett'ei wirrat si-
nua upota; ja jos sinä tulessa käyt, et sinä pala, ja liekin
ei Pidä sinua sytyttämän. les. 43, 1, 2.

49. Ester ja Hamau.
1. Jumalattomat wetäwät miekkansa ja jännittämät jout-

sensa, fukistaaksensa raadollista ja köyhää, ja teurastaaksensa
hurskaita heidän teissänsä. Mutta heidän miekkansa Pitää käy-
män heidän sydämeensä, ja heidän joutsensa pitää särkymän.

50. Juvalaisten paluu Babylonian wanteuoesta.
1. Kuninkaan sydän on Herran kädessä, niinkuin wesi-

ojat; ja hän taittaa sen kuhunka hän tahtoo. Ps. 21, 1.
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2. Käännä sinus sinä »vastahakoinen Israel, sanoo Her-
ra, niin en minä käännä kasmojani teistä pois, sillä minä olen
laupias, sanoo Herra, ja en wihastu ijankaittisesti. ler. 3,12.

51. Jerusalemin uudesta rakentaminen.
1. Jos ei Herra huonetta rakenna, niin he hukkaan työ-

tä tekewät, jotta sitä rakentamat. Ps. 127, 1.

52. ludalaiset muukalaisten Mallassa ja heidän oman
Maltansa perikato.

1. Ei waltikka oteta pois ludalta, eikä lainopettaja hä-
nen jalwoistansa, siihen asti kuin Sankari tulee, ja hänessä
kansat rippuwat kiinni. 1 Mos. 49, 10.

Uusi Testamentti.
I. Pappi Satarills.

1. O! sinä heikkouskoinen, miksis epäilet? Matth. 14, 31.
2. Ei Herra wiiwytä lupaustansa, niinkuin muutamat

sen wiipywän luulemat. 2 Piet. 3, 9.
3. Katso, minä lähetän teille Elian profetan, ennenkuin

se suuri ja hirmuinen Herran päiwä tulee. Mal. 4, 5.

2. Enkeli ilmestyy Marialle.
1. Senkautta ilmestyi Jumalan rakkaus meidän koh-

taamme, että Jumala lähetti ainoan Poikansa mailinaan, että
me hänen kauttansa eläisimme. 1 loh. 4, 9.

2. Ei yhdessäkään toisessa nimessä ole autuutta: sillä
ei myös ole muuta nimeä tuimaan alla ihmisille annettu, jossa
meidän Pitää autuaaksi tuleman. Ap. T. 4, 12.

3. Autuaat omat kaikki ne, jotka häneen uskaltamat.
Ps. 2, 12.

3. Maria tay Elisabetia terwehtimässä.
1. Jos me walkcudessa mäellämme, niinkuin hänkin mal-

keudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme. 1 loh. 1, ?.
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2. Ia nämät tapahtumat meille Jumalamme sydäm-
mellisen laupiuden kautta, jolla meitä koitto ylhäältä on etsinyt,
walaisemaan niille, jotka pimeissä ja kuolion marjossa istumat,
ja ojentamaan meidän jalkamme rauhan tielle. Luuk. 1, 78, 79.

3. Hywä on Herraa kiittää, ja weisata kiitosta sinun
nimelles, sinä kaikkein ylimmäinen. Ps. 92, 2.

4. Josef ja Maria.
1. Kuka uskoo saarnamme ja kenelle Herran Wwarsi

ilmoitetaan. Sillä hän nousee hänen edessänsä niinkuin wesa,
ja niinkuin juuri kuiwasta maasta. les. 53, 1, 2.

2. Witsa on puikahtama Isäin kannosta; ja wesa on
hedelmöitsewä hänen juurestansa. les. 11, 1.

5. Johannes kastajan syntyminen.
1. Huutawaisen ääni on lorwessa: walmistakaat Herran

tietä; tehtaat tasaiset polut erämaassa meidän Jumalallemme.
Kaikki laaksot pitää korotettaman ja kaikki wuoret ja kukkulat
pitää lllennettaman; ja mitä on tasoittamata, pitää tasattaman
ja koliat silitettämän. Sillä Herran kunnia ilmoitetaan, j»

kaikki liha on ynnä näkemä Herran suuu puhuman. les. 40,1—5.
6. Kristuksen syntyminen.

1. Meille on lapsi syntynyt ja poika on meille annettu,
jonka hartioilla Herraus on. Ia hänen nimensä kutsutaan
Ihmeellinen, Neumonantaja, Wäkewä, Jumala, IjankaiMnen
Isä, Rauhan päämies. les. 9, 5.

2. Iloitkaat aina Herrassa; ja taas minä sanon: iloit«
kllat. Filipp. 4, 4.

3. Se on julkisesti suuri jumalisuuden salaisuus, että
Jumala on ilmoitettu lihassa, »vanhurskautettu Hengessä, nähty
Engeleiltä, saarnattu pakanoille, uskottu mailmassa, ja otettu
ylös kunniaan. 1 Tim. 3, 16.

4. Ia sana tuli lihaksi, ja asui meidän seassamme, ja
me näimme hänen kunniansa niinkuin ainoan Pojan, täynnä
armoa ja totuutta. loh. 1, 14.
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7. Marian kirkonkäynti.
1. Koska aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, syn-

tyneen waimosta, lain alaiseksi tehdyn, että hän ne, jotka lain
alaiset olit, lunastaisi, että me hänen tapsiksensa luettaisiin.
Gal. 4, 4.

8. Tietäjät itäiseltä maalta.
1. Katso, pimeys peittää maan sa synkeys kansan, mutta

Herra koittaa sinun ylitses, ja hänen kunniansa Pitää sinun
päälläs nähtcimän. Ia pakanat pitää »vaeltaman sinun lval-
keudessas, ja kuninkaat sinun paisteessas, joka sinun ylitses
koittaa. les. 60, 2, 3.

2. Pakanat pitää tulemaan sinun tykös maailman ääristä
ja sanoman: meidän isämme owat tosin pitäneet wääriä ja
turhia jumalia, jotka ei mitään auttaa taida. lerem. 16, 19.

9. Josef pakenee lesutsen kanssa Egyptiin.
1. Miksi pakanat kmkuitsewat ja kansat turhia ajattele-

mat? Maan kuninkaat hankilscwat heitänsä ja päämiehet kes-
kenänsä neuwoa pitäwät Herraa ja hänen »voideltuansa ivas-
taan. Ps. 2,1, 2.

10. lesus kahdentoista wuotisena.
1. Tämä on se minun rakas poikani, johon minä mie-

listyn: kuulkaat häntä! Matt. 17, 8.
2. Etsikäät ensin Jumalan »valtakuntaa ja hänen »van-

hurskauttansa, niin kaikki nämät teille annetaan. Matth. 6, 33.
3. Lapset olkllllt kuuliaiset »vanhemmillenne kaikissa; sillä

se on Herralle hywin otollinen. Koi. 3, 20.
11. Johannes kastaja.

1. Hän käy Herran edellä Elian hengellä ja »voimalla,
kääntäin isäin sydämet lasten tykö, ja tottelemattomat hurs»
lasten toimen tykö, toimittaaksensa Herralle »valmistetun kan-
san. Luukk. 1, 17.

2. Tämä on jalompi kuin profeta; sillä tämä on se,
josta kirjoitettu on: katso, minä lähetän minun enkelini sinun
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laswois eteen, jota on walmistawa sinun ties sinun etees.
Matt. 11, 9, 10.

12. lesus tastetlllln.
1. Jumala on »voidellut lesuksen Natsaretista Pyhällä

Hengellä ja woimalla. Ap. T. 10, 38.
13. lesus kiusataan perkeleeltä.

1. Ei meillä ole se ylimmäinen pappi, joka ei taida
meidän heikkouttamme armahtaa, waan se joka kaikissa kiusattu
on, niinkuin mekin, kuitenkin ilman synnitci. Sentähden käy-
käämme edes uskalluksella armoistuimen tykö, että me laupiu»
den saisimme, ja löytäisimme armon, koska me apua tarwit-
semme. Hebr. 4, 15, 16.

14. lesus alkaa opetuswirkansa ja ottaa itsellensä
opetuslapsia.

1. Kansat hämmästyit hänen oppiansa; sillä hän opetti
heitä woimallisesti, ja ei niinkuin kirjanoppinut. Matt. 7,
28, 29.

2. Ei ole kenkään koskaan Jumalala'nähnyt; ainokainen
poika, joka on Isän helmassa, hän ilmoitti meille. loh. 1,18.

3. Kuka ikänä tahtoo tulla minun perässäni, hän kieltä-
köön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä
kuka ikänä tahtoo henkensä wapahtaa, hän hukuttaa sen; mutt»
joka itänä hukuttaa heukeusä minun ja ewaukeliumin tähden,
hän wapahtaa sen. Mark. 8, 34, 35.

4. Ei ole kenkään, joka jätti huoneen, taikka wanhemmat,
taikka weljet, taikka emännän taikka lapset Jumalan waltakun-
nan tähden, joka ei paljo enämpcitä saa ajalla jälteensä ja tule-
waisessa maailmassa ijankaikkisen elämän. Luulk. 18, 29, 30.

5. Minä olen maailman walkeus. Joka minua seuraa,
ei hän pimeydessä waella, waan saa elämän walkeuden. loh.
8, 12.

6. Et te minua walinneet, waan minä walitsin teidän,
ja sääsin teidän, että te menisitte hedelmiltä tekemään, ja teidän
hedelmänne pysyisi. loh. 15, 16.
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15. lesntsen wuorisaarna. lesus opettaa rukoilemaan.
1. Herra, kenenkästä tykö me menemme; sinulla on ijan-

kaiNisen elämän sanat.
2. Isä meidän, joka olet taiwaissa: Pyhitetty

olkoon sinun nimes: Lähestulkoon sinun waltakun-
tas: Tapahtukoon sinun tahtos, niin maassa kuin
taiwaassa: Anna meille tänä päiwänä meidän joka-
päiwänen leipämme: Ia anna meille meidän syn»
timme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme
meidän welwollistemme: Ia älä johdata meitä kiu»
saukscen: Mutta päästä meitä pahasta. Sillä sinun
on waltakunta, ja woima, ja kunnia ijanlaikkisesti
Amen.

16. lesulsen wertaus neljänlaisesta kylwymaasta.
1. Älkää tuomitko ennen aikaa, sihen asti kuin Herra

tulee, joka nekin walkeuteen saattaa, jotka pimeydessä peitetyt
owat, ja ilmoittaa sydämen aiwotukset. 1 Kor. 4, 5.

2. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa (joka minun
lähetti), niin hänen pitää tietämän tästä opista, jos se on
Jumalasta, eli jos minä itsestäni puhun. loh. 7, 17.

3. Ottakaa sana siweydellä wastaan, joka teissä istu-
tettu on ja woi teidän sielunne autuaaksi saattaa. Olkaat
myös sanan tekiät ja ei ainoastaan tuuliat, pettäin teitänne.
lak. 1, 21, 22.

17. lesntsen wertaus ohdakkeista nisuissa.
1. Niin Herra tietää jumaliset kiusauksista pelastaa, mutta

määrät kätkeä tuomiopäiwään asti, waiwattaa. 2 Piet. 2, 9.
18- lesuksen wertaus tuhlaaja-pojasta.

1. Katsokaat, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille
osottanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. 1 loh. 3, 1.

2. Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän
on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja
puhdistaa meitä »vääryydestä. 1 loh. 1, 9.
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3. Alkäät maailmaa rakastako, cli mitään luin maail-
massa on. Jos joku maailmaa rakastaa, ei hänessä ole Isän
rakkaus. Sillä kaikki kuin maailmassa on: lihan himo, sil-
mäin pyyntö ja elämän koreus; ei se ole Isästä, waan se on
maailmasta. Ia maailma hukkuu ja hänen himonsa; mutta joka
tekee Jumalan tahdon se pysyy ijanlaikkisesti. 1 loh. 2,15,16,17.

19. lesutsen wertaus rikkaasta ja köyhästä.
1. Katso tämä on se mies, joka ei pitänyt Jumalala

turwllnansa, waan uskalsi suureen rikkauteensa. Ps. 52, 9.
2. Niin on se, joka itsellensä tawarata kokoo, ja ei ole

rilas Jumalassa. LuuN. 12, 21.
3. Meidän kaikkein pitää ilmestymän Kristuksen tuomio-

istuimen cteeu, että jokainen saisi senjälkcen, kuin hän ruumiis-
sansa tehnyt on, olkoon se hyywää eli pahaa. 1 Kor. 5, 10.

4. Joka uskoo Pojan päälle, hänellä on ijankaiMncn
elämä. loh. 3, 36.

5. Siksi minä sen pidän, ettei tämän nykyisen ajan waiwat
ole sen kunnian wertaa, kuin meille ilmoitetaan. Rom. 8, 18.

20. lesutsen wertaus kymmenestä neitseestii.
1. Ilman uskota on mahootointa kelwata Jumalalle

Hebr. 11, 6.
2. Mitä minä teille sanon, sen minä kaikille sanon

walwokaa! Mark. 13, 37.
21. lesus julistaa Viimeisen tuomion.

I. Hetki tulee, jona kaikki ne jotka haudoissa owat, saa-
mat kuulla hänen äänensä: Ia pitää tuleman edes, ne jotka
hywäii tehneet owat, elämän ylösnousemiseen, mutta jotka pa-
haa tehneet owat, tuomion ylösnousemiseen. loh. 5, 28, 29.

22. lesus puhuttelee Samarialaista w aimo a.
1. Minä annan janoowalle siitä elämän wcden lähteestä

lahjaksi. Ilm. 21, 6.
2. Ia me olemme kaikki hänen täydellisyydestänsä saa-

neet, ja armon armosta. loh. 1, 16.
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28. lefus parantaa sadan-piiiilikön palwelian.
1. Herra eikö sinun silmäs katso uskoa? ler. 5, 3.
2. Ne kuin itsensä nöhryyttäwät, korottaa hän, ja se

kuin silmänsä painaa alas, lvaftautetaan. Job. 22, 29.

24. lesus herättää kuolleista lesken pojan Namissa.
1. lesus Kristus otti kuoleman pois, ja elämän jakuo<

lemattomuuden toi walkeutecn. 2 Tim. 1, 10.
2, Minä olen ylösnousemus ja elämä (sanoo lesus);

joka uskoo minun päälleni, hän elää, ehkä hän olis kuollut.
loh. 11, 25.

ss. lesus parantaa sairaan Vetesda nimisellä
lammikolla.

1. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa
on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja
älä unhohda, mitä hywää hän minulle tehnyt on, joka sinulle kaikki
syntis antaa anteeksi, ja parantaa kaikki sinun rikokses. Ps.
103, 1,2, 3.

2. Jos me ehdollamme sitte syntiä teemme, kuin me
olemme totuuden tuntoon tulleet, niin ei meillä ole enää yh-
tään uhria syntein edestä maan hirmuinen tuomion odotus, ja
tulen kiiwaus, joka »vastahakoiset syöpä on. Hebr. 10, 26, 27.

lesus parantaa sairaalta kuiwettuneen käden
1. Ellen minä olisi niitä töitä heidän seassansa tehnyt,

joita ei kenkään muu ole tehnyt, niin ei heillä olis syntiä.
Mutta nyt he näit, ja wihaisit sekä minua että Isääni. Waan
(se tapahtuu), että se täytettäisiin, kuin heidän laissansa on
kirjoitettn: he wihaisit minua ilman syytä. loh. 15, 24, 25.

23. Johannes kastaja mestataan.
1. Sydämen uskolla me »vanhurskaiksi tulemme, ja suun

tunnustuksella me nutuiksi tulemme. Noin. 10, 10.
2. Autuaat owat jotka »vanhurskauden tähden »vaino»

taan; sillä heidän on taiwnan »valtakunta. Iloitkaa ja rie-
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muitkllll, sillä teidän Palkkanne on suuri taiwaissa. Matt.
5, 10, 12.

3. Jos joku kärsii niinkuin kristitty, älköön häwetkö,
waan kiittäköön Jumalaa sen osan edestä. 1 Piet, 4, 16.

lesus rawitsee wiisituhatta miestä.
1. Kaikki teidän murheenne pankaat hänen Päällensä;

sillä hän pitää murheen teistä. 1 Piet. 5, 7.
2. Älkää mistään murhehtiko, waan olkoon teidän ano-

muksenne kaikissa asioissa Jumalalle ticttciwä kaikella rukouksella
ja pyytämisellä kiitoksen kanssa. Filipp. 4, 6.

3. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söit man-
naa lorwessa ja kuolit. Minä olen se eläwä leipä, joka tai-
waasta tuli alas. Se kuin tästä leimasta syö, hän elää ijan-
kaikkisesti. loh. 6, 48, 49, 51.

lesus käy meren pinnalla.
1, Aallot meressä owat suuret ja pauhaawat hirmui-

sesti; mutta Herra on wielä wäkewämpi korkeudessa, Ps. 93,4.
2. Enkö minä sinulle sanonut; jos sinä uskoisit niin

sinä näkisit Jumalan kunnian. loh. 20, 27.
Kananean waimo.

1. Köyhäin huokauksen sinä Herra kuulet, heidän sydä-
mensä sinä wahwistat; että sinun korwas siittä ottaa waarin.
Ps. 10, 17.

2. Sanokaa heikkomielisille: olkaa turmassa, ja älkää
peljätkö. Katso, teidän Jumalanne tulee kostamaan; se Ju-
mala, joka maksaa, hän tulee ja wapahtaa teidän. Ps. 35, 4.

3. Te saatte iloita, joita nyt wähän aikaa (jos tarwi-
taan) moninaisilla kiusauksilla waiwataan ja käsitätte teidän us-
konne lopun, sieluin autuuden. 1 Piet. 1,6, 9.

3«. lesus parantaa sokiana syntyneen.
1. Minä olen maailman »valkeus; joka minua seuraa,

ei hän pimeydessä waella, waan saa elämän walkeuden. loh. 8,12.
2. Jos se walkcus, joka sinussa on, on pimeys, kuinka
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suuri on itse pimeys. Matt. 6, 23.
3. Jos nyt meidän Ewankeliumimme on peitetty, niin

se on niille peitetty, jotka kadotetaan. Joissa tämän mailman
jumala on uskottomitten taidot sowaisnut, ettei Ewankeliumin
paiste pitäisi Kristuksen kirkkaudesta walistaman, joka on Ju-
malan kuwa. Kor. 4, 34.

lesuksen kirkastaminen.
1. Empä me ole kawaloita juttuja noudatelleet, teille tiet»

täwäksi tehdessämme meidän Herran lesuksen Kristuksen woi-
maa ja tulemista; maan me olemme itse nähneet hänen suuren
kunniansa, koska hän Isältä Jumalalta sai kunnian ja ylistyk-
sen, äänen kautta, joka hänelle näin siltä suurelta kunnialta ta-
pahtui: tämä on minun rakas Poikani, johon minä mielistyn.
2 Piet. 1, 16.

2. Autuaat owat ne silmät, jotka näkewät, joita te nä-
ette. Sillä minä sanon teille: monta profetata ja kuningasta
tahdoit nähdä, joita te näette, ja kuulla joita te kuulette.
Luukk. 10, 23, 24.

33. lesus siunaa lapsia.
1. Katsokaat, ettette katso ylön yhtäkään näistä pienim-

mistä; sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä taiwaissa näke-
mät aina minun Isänikaswot, joka on taiwaissa. Matth. 18,10.

34. Märta ja Maria.
1. Mitä se auttaa ihmistä, jos hän kaiken maailman

woittais ja sielullensa sais »vahingon? Taikka mitä antaa ih-
minen sielunsa lunastukseksi. Matth. 16, 26.

lesus herättää Lasaruksen kuolleista.
1. Niinkuin Isä herättää ja wirwoittaa kuolleita, niin-

myös Poika wirwoittaa ketä hän tahtoo. loh. 5, 21.
2. Älä Pelkää; minä olen cnsimciinen ja wiimeinen; ja

eläwä, ja olin kuollut, ja katso minä olen elciwä ijankaikkisesta
ijankaikkiseen, amen! Ia minulla on helwetin jakuoleman awai-
met. Ilm. 1, 17, 18.
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3« Sokeus. Wertaus wiikunapuusta.
1. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei

minulle kelpaa jumalattoman kuolema, mutta että Jumalaloin
lääntyis teistänsä ja eläis. Hesek. 355, 11.

23. lesuksen matkustus Jerusalemiin.
1. Iloitse sinä Sionin tytär suuresti ja riemuitse sinä

Jerusalemin tytär! Katso, sinun kuninkuus tulee sinulle mun»
hurskas ja auttaja, köyhä, ja ajaa aasin tammalla ja aasin tam-
man warsalla. Sak. 9, 9.

2. Tehkäät portit «Maraksi ja owet maailmassa korkiaksi,
kunnian kuninkaan mennä sisälle. Ps. 24, 9.

38. Uhriarkku Jerusalemissa.
1. Ihminen näkee sen kuin silmäin edessä on, mutta

Herra katsoo sydämeen. 1 Sam. 16, ?.

2. Alkäät tuomitko ennen aikaa, siihenasti kuin Herra
tulee, joka nekin walkeuteen saattaa, kuin pimeydessä peitetyt
owat ja ilmoittaa sydänten aiwoitukset. 1 Kor. 4, 5.

39. Kuiwettuneesta puusta.
1. Laittakaat pelwolla ja wapistuksella, että te autuaaksi

tulisitte. Filipp. 2, 12.
40. Maria kunnioittaa lesusta.

1. Niinkuin Isä rakasti minua, niin minä myös ra-
kastin teitä: pysykää siinä minun rakkaudessani.
loh. 15, 9.

41. lesus wiettää pääsiäistä ja asettaa pyhän
Ehtoollisen.

1. Minun lihani on totinen ruoka, ja minun wereni on
totinen juoma. Joka syö minun lihani, ja juo minun wereni,
hän on minussa ja minä hänessä. loh. 6, 55, 56.

2. Se siunattu kalkki jota me siunaamme, eikö se ole
Kristuksen weren osallisuus. Se leipä, jonka me murramme,
eikö se ole Kristuksen ruumiin osallisuus. 1 Kor. 10, 16.

3. Koetelkoon ihminen itsiänsä, ja niin syököön tästä
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leimasta ja juokoon tästä kalkista. Sillä joka syö taikka juo
kelwottomasti, hän syö ja juo tuomion itsellensä, ettei hän
Herran ruumista eroitu. 1 Kor. 11, 28, 29.

Alttarin Sakramentti»
Meidän Herra lesus Kristus sinä yönä, jona hän petet-

tiin, otti leiwän kiitti, mursi, ja antoi opetuslapsillensa, ja sanoi:
Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini joka teidän edes-
tänne annetaan; se tehkää minuu muistokseni.

Samalla muotoo otti hän myös kalkin, kiitti ja antoi
opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja juokaa; tämä on sen
Uuden Testamentin kalkki minun weressäni, joka teidän ja mo-
nen tähden uloswuodatetaan syntein anteeksi antamiseksi; niin
usein kuin te sen teette, niin tehkää se minun muistokseni.

4». lesukfen wiimeiset hetket opetuslastensa
keskessä.

1. Niinkuin hän oli rakastanut omiansa, jotka olit ma°°

ilmassa, niin hän loppuun asti rakasti heitä. loh. 13, 1.
2. Ne jotkas minulle annoit, kätkin minä; ja ei niistä

kenkään kadonnut, waan se kadotuksen lapsi. loh. 17, 12.
3. Minä pyhitän itseni heidän tähdensä, että hekin olisit

totuudessa pyhitetyt. loh. 17, 19.
43. lesus Getsemanesfa.

1. Sinä sait minun työtä tekemään sinun synneissäs,
ja olet tehnyt minulle waiwaa sinun pahoissa teoissas. les.
43, 24.

2. Kristus on lihansa päiwinä uhrannut rukoukset ja
nöyrät anomiset, wäkewällä huudolla ja kyyneleillä sen tykö,
joka hänen woi kuolemasta pelastaa. Hebr. 5, 7.

3. Minun kansani, mitä minä olen sinulle tehnyt eli
millä minä olen sinua raskauttanut? Sanos minulle. Mik. 6,3.

4. He tekemät minulle pahaa hywästä, minulle mieli-
karwaudeksi. Ps. 35, 12.
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5. Sentähden Isä minua rakastaa; sillä minä panen
henkeni, että minä sen jälleen otan. Ei ota kenkään sitä mi-
nulta, waan minä panen sen itsestäni. loh. 10, 17, 18.

44. Pietari kieltää lesuksen.
1. Sinä pysyt uskon kautta. Älä ole röykkiä, waan

pelkää. Rom. 11, 20.
2, Sydän on häijy ja pahanilkinen kappale, ylitse kaik-

kia; kuka taitaa sitä tutkia. ler. 17, 9.
3. Me jotta päiwän lapset olemme, olkaamme raittiit,

puetut uskon ja rakkauden rintaraudalla ja autuuden toiwon
rautatakilla. 1 Tess. 5, 6.

45 lesus tuomitaan.
1. Kaikki pitää täytettämän, kuin Profetailta ihmisen

pojasta kirjoitetut omat. Sillä hän annetaan ylön pakanoille,
ja pilkataan, ja häwäistään, ja syljetään. Luukk. 18, 32.

2. Hän tuli omillensa, ja ei hänen omansa häntä ot«
taneet wastaan. loh. 1, 11.

3. Sen, joka Jumalan aiwotun neuwon ja säännön jäl-
keen oli annettu ulos, te otitte ja määräin miesten kätten kautta
ristiinnaulitsitte ja surmaisitte. Ap. T. 2, 23.

4. Muistakaa häntä, joka senkaltaisen wastahakoisuuden
on syntisiltä itse mustaansa kärsinyt, ett'ette wäsy mielessänne
ja lakkaa. Hebr. 12, 3.

5. Senkaltainen ylimmäinen Pappi meille sopii, pyhä,
wiatoin, saastatoin, syntisistä eroitettu, ja korkeammaksi tai-
waita tullut. Hebr. 7, 26.

4« lesus kuolee.
1. Jumala oli Kristuksessa ja sowitti maailman itse kans-

sansa, ja ei lukenut heille heidän syntiänsä, 2 Kor. 5, 19.
2. Hän on sowinto meidän synteimme edestä: ei aino-

astaan meidän, waan myös kaiken maailman edestä. 1 loh. 2, 2.
3. Sen, joka ci mitään synnistä tiennyt, on hän mei-
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diin edestämme synniksi tehnyt, että me hänessä tulisimme siksi
wanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. 2 Kor. 5, 21.

4. Kristus uhrais meidän syntimme omassa ruumiis-
sansa puun päällä, että me synneistä poiskuolleet eläisimme
wanhurskaudelle, jonka haawain kautta te olette terweeksi tul-
leet. 1 Piet. 2, 24.

5. Kristus on meitä lunastanut lainkirousesta, koska hän
tuli kiroukseksi meidän edestämme. Gal. 3, 13.

6. Ei oli kenelläkään sitä suurempaa rakkautta, kuin
että joku panis henkensä ystäwäinsä edestä. loh. 15.

7. Kristus on seutähden kaikkein edestä kuollut, että ne,
jotka eläwät, ei nyt enää eläisi itsellensä, ivaan hänelle joka
heidän edestänsä kuollut ja nousnut on ylös. 2 Kor. 5, 15.

8. Jotka Kristuksen omat owat, ne owat ristiinnaulin-
neet lihansa, himoinsa ja haluinsa kanssa. Gal. 5, 24.

4?' lefuksen hautaaminen.
1. Sillä et sinä hyljäa minun sieluani helwetissä etkä

salli sinun pyhäs näkemän turmelusta. Ps. 16, 10.
2. Se, jonka Jumala herätti, ei ole nähnyt turmellusta.

Ap. T. 13, 37.
48. lefuksen nouseminen kuolleista.

1. Kristus on kuollut ja nousnut ylös, ja jälleen eläwäksi
tullut, että hän olis kuolleitten ja eläwitten herra. Rom. 14,9.

2. Hän on meidän synteimme tähden annettu ulos, ja
meidän wllnhurskauttllinisemmetähden herätetty ylös. Rom. 4, 25.

3. Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran lesuksen
Kristuksen Isä, joka meitä suuresta laupiudestansa on synnyt-
tänyt jälleen, eläwään toiwoon, lesuksen Kristuksen ylösnouse-
misen kautta kuolleista. 1 Piet. 1, 3.

4». lesus ilmestyy opetuslapsillensa.
1. Minä tahdon teitä jälteensä nähdä, ja teidän sydä-

menne on iloitsewa, ja ei kenenkään pidä teidän iloanne teiltä ot-
taman pois. loh. 16, 32.
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2. Kristus on wakewcisti ilmoitettu Jumalan pojaksi py-
hityksen hengen jälkeen, että hän on nousnut kuolleista.

3. lesus seisoi hänen opetuslastensa keskellä, ja sanoi
heille rauha olkoon teille! niinkuin Isä minun lähetti,
niin minä myös lähetän teidän. Ia kuin hän nämät sanonut
oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille: Ottakaat
Pyhä Henki: joille te synnit anteeksi annatte, niille
ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte, niille
ne owat pidetyt. loh. 20, 21, 22, 23. (Rippi ja syn-
nin-päästö.)

Kasteen Sakramentti.
Minulle on annettu kaikki woima taiwaassa

ja maan päällä. Menkää siis ja opettaa kaikkea
kansaa, ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja
Pyhän hengen. Matt. 28, 18, 19.

lesus nonsee taiwaaseen.
1. Ei Kristus mennyt käsillä tehtyyn pyhään, joka toti»

sen kuwll on, maan hän meni itse taiwaaseen, että hän nyt
Jumalan kaswoin edessä meidän tähtemme ilmestyis. Hebr. 9, 24.

2. Kuka on joka tahtoo kadottaa? Kristus on kuollut.
la, hän on myös herätetty ylös, on myös Jumalan oikialla
kädellä, joka myös rukoilee meidän edestämme. Rom. 8, 34.

3. Meidän menomme on taiwaissa, josta me myös lu-
nastajaa Herraa lesusta Kristusta odotamme. Filipp. 3, 1.

Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle, Hänen ai-
noan poikansa, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä
Hengestä, syntyi neitseestä Mariasta: piinattiin Ponttius
Pilatuksen alla, ristin päälle naulittiin kuoletettiin ja hau-
dattiin; astui alas helwettiin; kolmantena päiwänä nousi
ylös kuolleista; istuu Isän Jumalan oikialla kädellä;
sieltä on tulema tuomitsemaan eläwitä ja kuolleita.

(2. Uskonkappale).
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s». Apostolit saawat Pyhän Hengen woiman.
1. Katso, minä lähetän minun Isäni lupauksen teidän

päällenne: Mutta te olkaat Jerusalemissa, siihen asti kuin te
puetaan woimalla korkeudesta. Luukk. 24, 49.

2. Mutta koska lohduttaja tulee, jonka minä teille Isältä
lähetän, totuuden Henki, joka isästä käy ulos, se on minusta
todistama. Ia teidän pitää myös todistaman, sillä te olette
alusta minun kanssani. loh. 15.26.

3. Lohduttaja, se Pyhä Henki, jonka Isä on lähettämä
minun nimeeni, hän opettaa teille kaikki, ja muistuttaa teille
kaikki kuin minä teille sanonut olen. loh. 14, 26.

4. Minulla on wielä paljo sanomista, mutta ette moi
nyt kantaa. Waan koska se tulee totuuden Henki, hän johdat-
taa teitä kaikkeen totuuteen. loh. 16, 13.

5. Koska lohtuttaja tulee, niin hän nuhtelee maailmaa
synnin tähden, ja »vanhurskauden tähden ja tuomion tähden.
Synnin tähden tosin, ettei he usko minun päälleni. Mutta
wanhurskauden tähden, että minä menen Isäni tykö, ja ette
minua eniiän näe. Mutta tuomion tähden, että tämän maa-
ilman päämies on tuomittu. loh. 16, 8,9, 10.

6. Emme ole saaneet tämän maailman henkeä, maan
sen Hengen joka Jumalasta on, että me tietäisimme, mitä
meille Jumalalta annettu on. 1 Kor. 2, 12.

Minä uskon Pyhän Hengen päälle, yhden pyhän
kristillisen seurakunnan, pyhäin ihmisten yhteyden, syntein
anteeksi saamisen ruumiin ylösnousemisen ja ijcmkaittisen
elämän. Amen. (3. Uskonkappale).

Apostolien teot ja ensimäiset kristityt.
1. Mutta he menit ja saarnasit jokapaikassa, ja Herra

waikutti heidän kanssansa, ja wahwisti Sanan seuraaMaisten
merkkein kautta. Mark. 16, 20.

2. Katso, minä olen teidän kansanne joka päiwä, maa-
ilman loppuun asti. Amen. Matth. 28, 20.
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