
UllllMlllllll 5ll!lllj!I
sekä

opetettawill enemmän edistyneille oppilaille

Pipliahistorian kertomuksia päättäissä.

Toinen, tarkastettu sekä lisätty painos.



Opettajille.

Wuosi ei ole wielä warsiu kulunut, fitteukuin ensimmäinen painos

näitä Raamatun sanoja minulta toimitettiin. Muutamia satoja ja

kymmeniä lukemata, joita Kuopion ja Mikkelin kirjakaupasta myötiin, ei

ennättänyt ensimäincn painos tätä wähäistä kirjaa wielä lirjatauppaankalln,

wann ostettiin lyhyen njan sisään omasta kädcstäui, tilaamalla, postin
kautta, ja lcwcui niin ympäri laajaa isäu-mantamme.

Tämä näin joutusa tämän lirjaiscn menekki näyttää jo tawnllans»,

kuinka tosiaan näitä raamatun sanoja tarwitaan pipliahisioriaa opettaessa;

kuintn opettajat kyllä ymmärtämät opettaa näitä lauseita lapsille itsetunki
kertomuksen sekä sen eri pytalnttcn unikaan; kuinka lapset, uäin opetettui-
na, Pciäsewät käsittämään näitä itse kcrtomnlscn nojassa, ja jnnri siitä syys-
tä niin halulliscsti pancwat näit» mieleensä j» muistiinsa. Mutta mikä

suuri hyöty ja hywä tästä ou loko seuraawaisessa Jumalan sanan opctta-

tamisessa, wielä ustonopiuki kannalla, sitä en tarwinnc tässä makuuttaa.
Sen opettaa kokemus kyllin.

Syystä olen siis pitänyt mclmollisuutenani toimittaa wielä tämän-

ki painoksen näitä Raamatuu sauoja yunä Uskonopin lauscitten
lanssa. Muutokset entisestä painoksesta eiwät ole monet, mutta näh-
däkseni tarpeelliset ja malttamattomat. Hintaa on täytynyt lisät» muuta-

malla pcuuillä, koska tämäkirjaiueu uyt yksistäusä «li präntättäwä, eikä,
niinkuin cnuen, toisen turmissa.

Mitä jo sanoin csipnhcessa ensimaiseen painokseen, sen sanon wieläki:

ällää, rakkaat opettajat! käyttäkö näitä Raamatun sauoja y. m. alkupe-

räisellä pipliahistorialliseu opetuksen alalla! Ei wast'alkawaisct niitä tar-

witse, eikä ue uiitä kaipaa. Kertomus, suusanalla kerrottuna, on heille
opetus kyllä. Auttakaa heitä main kertomusta oikein oppimaan: kertoma!-



MamAtun Sanoja
sekä

Uskonopin pää-lauseita,
opetettawia enemmän edistyneille oppilaille

Pipliahistorian kertomuksia piiättiiissci.

Wanha Testamentti.
1. Maailman luominen.

1. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on
Jumalan sanalla walmistettu, ja että kaikki, kuin mc näemme,
ne owat tyhjästä tehdyt. Hebr. 11, 3.

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

se tapahtuu: jos häu käskee niin se on tehty. Ps. 33, 6ja 9.
3. Eunenkuiu »vuoret olit, cli maa ja maailma luotiin,

olet sinä, Jumala, ijcmkaikkisesta 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 woiman; sillä sinä olet kaikki luonut ja sinun tah<
dostas ne owat ja luodut owat. Ilm. 4, 11,
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U. Meillä on yksi Jumala ja Isä, josta kaikki owat,
ja me hänessä; ja yksi Herra lesus Kristus, jonka kautta
kaikki owat, ja me hänen kauttansa. 1 Kor. 8, 6.

„Minä uskon Jumalan päälle. Isän kaikkiwal-
tialln, taiwaan ja maan luojan." (1 Uskonkappale).

2. Ihmisen luominen.
1. Jumala on luonut ihmisen ijanknikkiseen elämään ja

on hänen luonut kaltaiseksensa. Wiis. K. 2, 23.
2. Herra, sinä asetit ihmisen sinun käsitekois herraksi;

kaikki olet sinä hänen jalkainsa ala heittänyt. Ps. 8, ?.

3. Joka alusta ihmisen teki, mieheksi ja waimoksi hän
heidän teki. Matth. 19.4.

4. Jumala on tehnyt kaiken ihmisten sukukunnan yh-
destä werestä kaiken maan piirin päälle asumaan. Ap. T. 17, 25.

3. Viattomuuden tila paraoiisissa.
1. Herra, kuinka suuret ja monet owat käsi-alas! Sinä

olet kaikki taitawasti säätänyt; ja maa on tawaroitas täynnä.
Ps. 104, 24.

2. Se on sinulle sanottu, ihminen, mikä hywä on, ja
mitä Herra sinulta waatii, nimittäin ettäs kätket Jumalan sa-
nan ja harjoitat rakkautta ja olet nöyrä sinun lumalas edessä.
Mika 6, 8.

3. Joka käskyt pitää, hän on wapahtanut henkensä. Sa-
nani. 19, 16.

4. Sen, joka woittaa, annan minä elämän puusta syö-
dä, joka keskellä Jumalan paratuista on. Ilm. 2, ?.

4. Syntiin llluteeminen.
1. Joka syntiä tekee, hän on perkeleestä; sillä perkele te-

kee syntiä alusta. 1 loh. 3, 8.
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2. Ihdcn ihmisen kautta un synti maailmaan tullut, ja
synnin kautta kuolema, ja niin ou kuolema tullut kaikkein ih-
misten päälle, että kaikki omat syntiä tehneet. Nom. 5, 12.

3. He owat kaikki poikenneet pois, ja kaikki owat kelwot-
tomat: ei ole yksikään joka hywää tekee, ci ainoakaan. Ps. 14, 3.

5. Kain ja Abel.
1. Uskon kantta uhrais Abel suuremman uhrin Juma-

lalle kuin Kain, jonka kautta hän sai todistuksen että hän oli
Vanhurskas. 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. Jokainen joka weljeänsä wihaa, hän on murhaaja.
Ia te tiedätte, ettei yhdessäkään murhaajassa ole ijankaikkincu
elämä pysywä. 1 loh. 3, 15.

6. Vedenpaisumus.
1. Niinkuin he niinä päiwinä wedenpaisumisen edellä

olit, söit jn joit, nait ja huolit, hamaan siihen päiwciän asti,
jona Noa arkkiin sisälle meni, ja ei tienneet ennen kuin we-
denpaisumus tuli ja otti pois kaikki; niin pitää myös ihmisen
pojan tulemus oleman. Mcitth. 24, 38.39.

2. Herran päiwä on tulema niinkuin waras yöllä. 1
Thess. 5, 2.

3. Walwokaat siis; sillä ette tiedä, millä hetkellä teidän
Herranne on tulema. Matth. 24, 42.

4. Ei Herra Miiwytci lupaustansa, niinkuin mnutnmat
sen wiipywän luulemat, waau hän on meidän kanssamme tnr-
simainen, ja ei tahdo, että jonkun pitäis hukkuman, maan että
jokainen itsensä parannukseen kääutäis. 2 Piet. 3, 9.
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7. Vabelin torni.
1. Pitäkää teitänne kiintiästi nöyryyteen; sillä Jumala

on ylpeitä wastaan, mutta nöyrille antaa hän armon. 1 Piet. 5, 5.
2. Se kuin ihmisille on korkin, se on Jumalan edessä

kauhistus. Luutt. 16, 15.
3. Älkäämme turhaa kunniatll pyytäkö. Gal. 5, 26.
4, Joka itseänsä kerskaa, hän kerskatkaan itseänsä Her»

rassa. 1 Kor. 1, 31.

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

kutsuttiin menemään siihen maahan, jonka hän oli perimä, ja
hän meni, eikä tietänyt kuhunka hän tulema oli. Hebr. 11, 8.

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

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

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

5. Ei Kristuksessa lesutsessa 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 stnuas oikein; sillä senkaltaiset

wiimein mcncstywät. Mutta määrät pitää ynnä hukkuman,
ja jumalattomat pitää wiimein häwitettämän. Ps. 37, 37.

2. Alkäät eksykö: Ei Jumala auna itsiänsä pilkata; Sillä
mitä ihminen kylwäa, sitä hän myös niittää. lola lihassansa kyl-
mää, se lihastansa turmeluksen niittää; mutta joka hengessä kyl-
mää se hengestä ijankaikkisen elämän niittää. Gal. 6,7, 8.
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10. Ismael.
1. Abrahamilla oli kaksi poikaa: yksi palkkawaimosta ja

yksi »vapaasta. Mutta joka palkkawaimosta oli, se oli lihan
jälkeen syntynyt; ja ioka »vapaasta 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 palttawaimo
poikinensa Pois; sillä ei palkkawaimon pojan pidä perimän >va«
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. Heb. 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 rakastawat. lak.
1, 12.

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

12. Isak ja 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. ?, 38.

13. Isak siunaa lapsiansa.
1. Ottakaa »vaari, ettei joku Jumalan armosta tulisi

pois, ettei joskus kaswais joku karwas juuri jotakuta »vasta-
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hakoisuutta tekemään, ja monta seukautta tulisi saastutetuksi;
ettei joku olisi huorintekiä eli jumalatoin niinkuin Esan, joka
yhden atrian tähden myi pois esikoisuutensa oikeuden. Hcbr.
12, 15.16.

2. Niin ci se nyt ole sen, joka tahtoo, eikä sen, joka juok-
see, waan sen joka armahtaa, nimittäin Jumalan. Rom. 9,16.

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

ininä istun eli nonsen, niin sinä sen tiedät; sinä ymmärrät
taampaa minun ajatukseni. Joko minä käyn cli makaan, niin
sinä olet minun kanssani ja näetkaikki minun tieni. Ps. 139,1. 2.

2. Joka korkeimman »varjeluksessa istuu, ja Kcnkkiwal-
tiaan marjossa oleskelee, hän sanoo Herralle: minun Jumala-
ni, johonka minä uskallan. Ps. 91, 1, 2.

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

15. Jakobin naimiset.
1. Rakkaat wcljeni, pitäkää se sulana riemuna, koöka te

moninaisiin kiusauksiin laukeatte. Icik. 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 oikens ja kohtuus on, niin osotta-

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

16. Jakobin paluu syntymä-sioillensa.
1. Herra on minun paimeneni; ei minulta mitään puu-

tu. Ps. 23, 1.
2. Tutki minua Jumala, ja koettele minun sydämeni;

kiusaa minua ja ymmärrä, kuinka minä ajattelen. Ia katsos,
jos minä pahalla tiellä lienen, niin saata minua ijankaikkiselle
tielle. Ps. 139, 23.24.
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3. Ne kuin heikot owat maailman edessä, on Jumala
»valinnut, että hän »väkewät häpiään saattais. 1 Kor. 1, 27.

4. Olkaa wakewät Herrassa ja Hänen wäkewyytcnsä
woimassa! Efes. 6, 10.

5. Olkaa k eskenänne YStäwälliset ja laupiaat, ja anteeksi
antllkaat toinen toisellenne, niinkuin Jumala teillekin Kristuk-
sen kautta anteeksi antanut on. Kol. 3, 13.

17. Jakobin pojat myöwcit weljeusii losepin.
1. Leppyinen sydän on ruumiin elämä; waan kateus on

märkä luissa. Sanaul. 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 elllmanwaiheet Egyptissä.
1. Kaikkena sinun elinaikcmas 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 »vahingoittaa, jos te hy-
wäa pyydätte. Ia jos te »vielä oikeuden tähden kärsitte, niin
te kuitenkin autuaat olette. 1 Piet. 2, 13.14.

3. Älä pelkää, sillä ininä olen sinun kanssas; älli har-
haele, sillä minä olen sinun lumalas: minä »vahwistan sinua,
minä autan myös sinua, ja tuen myös sinua minun wanhurs-
kauteni oikialla kädellä. les. 41, 10.

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

5. Me tiedämme niille, jotka lumalata rakastamat, kaikki
kappaleet ynnä parhaaksi kääntywän. Rom. 8, 28.

6. Nöyryyttäkäcit teitänne Jumalan kaswoin edessä, niin
hän teitä ylentää. lak. 4, 10.
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19. losepin weljet matkustamat katowuosien
palolla Egyptiin.

1. Että se on oikein Jumalan edessä niitä taas wai°
wata, jotka teitä waiwaawat. 2 Thess. 1, 6.

2. Murhe ja waiwa lunkin ihmisen sielun päälle, joka
pahaa tekee.., Rom. 2, 9.

20. losepin weljein toinen matkustus Egyptiin.
1. Kuhunka minä menen sinun hengestäs? Ia luhunka

minä sinun kasmois 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. Rangaistus opettaa ottamaan sanoista maurin. ler.
28, 19.

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

4. Jos sinun weljcs rikkoo sinua wastaan, niin nuhtele
häntä; ja jos hän itsensä parantaa, niin anna hänelle anteeksi.
Luut. 17, 3.

5. Katsos, kuinka hywä ja kninka suloinen se on, että
»veljekset sowinnossa keskenänsä asumat. Ps. 133, 1.

21. Jakob muuttaa sukuiuensa Egyptiin.
1. Herra tietää hurskasten päimät; ja heidän perimisen»

sä pysyy ijankaikkisesti. Ei he tule häpiään Pahalla ajalla; ja
nnlkäwuosinll pitää heillä kyllä oleman. Ps. 18, 19.

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

3. Nämät kaikki omat uskossa kuolleet, ja eiwät ole niis-
tä lupauksista sanueet, maan ainoastansa taampana nähneet,
ja kuitenkin niihin turmannect; ja hymi» tydyit ja tunnustit,
että he wieraat ja muukalaiset maan päällä olit. Hebr. 11,13.
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22. Moses.
1. Näin tekee Herra Sebaot; sillä hänen neuwonsa on

ihmeellinen ja sen jalosti toimittaa. les. 28, 29.
2. Tydy minun armooni, sillä minun woimani on hei-

koissa wätewä. Koska minä heikko olen, niin minä wäle»
watin olen. 2 Kor. 9, 10.

3. Se mies on siunattu, joka Herraan luottaa, ja Her-
ra on hänen turmansa. ler. 17, 7.

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

5. Uskon kautta Moses, koska hän jo suureksi tuli; kielsi
kutsuttaa itsensä Faraon tyttären pojaksi. Ia »valitsi paljo pa-
remmaksi kärsiä waiwllll 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.

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

kartntat sinä wihan itselles »vihan päuränä, koska Jumalan ol-
kia tuomio ilmaantuu. Rom. 2, 5.

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

3. Maan kuninkaat hankitsewat heitänsä, japäämiehet neu-
woa pitämät Herraa ja hänen »voideltuansa »vastaan. Ps. 2, 2.

4. Ei kuningasta auta hänen suuri wäkensä; eikä san-
kari »vapahdeta suurella »voimallansa. Ps. 33, 16.

ö. Herra on se autuas ja ainoa »valtias, kuningasten
kuningas ja kaikkein herrain herra. 1 Tim. 6, 15.

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

7. Uskon kautta käwit ne punaisen meren läwitse niin-
kuin tuimaa maata myöden, jota myös Egyptiläiset koettelit
ja upposit. Hebr. 11, 29.
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8. Meidän pääsiäislampaamme on meidän edestämme
uhrattu, joka on Kristus. 1 Kor. 5, ?.

9. Ette ole katoownisella hopialla eli kullalla lunastetut
teidän turhasta menostanne, jonka te isäin säädystä saitte,
maan kalliilla Kristuksen werellä, niinkuin »viattoman ja puh-
taan karitsan. 1 Piet. 1, 18.19.

24. Israelin kansa erämaassa. Lain julistus.
1. Ei ihminen elä ainoasti leiwästä, mutta jokaisesta

sanasta kuin Jumalan suusta lähtee. Matth. 4, 4.
2. Älkää siis surulliset olko, sanoden: mitä me syöm-

me, taikka mitä me juomme, eli millä me mettämme werhoi-
tamnie. Sillä kaikkia näitä pakanat etsiwät: sillä teidän tai»
maallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia näitä tarwitsewan.
Matth. 6, 31.32.

3. lesus sanoi: Minä olen elämän leipä. Teidän isänne
söit mannaa korwessa ja kuolit. Tämä on se leipä joka tai-
maasta tuli alas; ja joka siitä syö, ei hänen pidä kuoleman.
Minä olen se eläwä leipä, joka taiwaasta tuli alas. Se kuin
tästä leiwästä 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 woi wapahtaa ja kadottaa.
lak. 4, 4.

5. Koska pakanat, joilla ei lakia ole, tekewät luonnos-
tansa sitä, kuin laki anoo, niin he, maikka ei heillä lakia ole,
owat itse heillensä laki: Että he osottawat lain työn olewan
kirjoitetun heidän sydämihinsä, 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 täy-
tä, että hän niiden jälkeen tekis. 5 Mos. 27, 26.
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Jumalan Kymmenen Käskysanaa.

1. Minä olen Herra sinun lumalas'. Ei st-
nnn Pidä muita Jumaliin pitämän minun edessäni.

2. Ei sinnn Pidä turhaan lausuman sinun Her-
ras' lumalas' nimeä: silla ei Herra pidä sitä ran-
kaisematta, joka Hänen nimensä turhaan lausuu.

3. Muista lepopäiwää, ettäs seu Pyhittäisit.
4. Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs,

ettäs menestyisit ja kauwan eläisit maan päällä.
5. Ei sinun pidä tappaman.
6. Ei sinun Pidä hnoriu tekemän.
7. Ei sinun pidä warastaman.
8. Ei sinun Pidä määrää todistusta sanoman

sinnn lähimmäistäs mustaan.
9. Ei sinun Pidä pyytämän sinnn lahimmäi-ses huonetta.
10. Ei sinun pidä himoitseman sinun lähim-

mäises emäntää, eikä hänen palweliatansa, eikä pii-
kaansa, eikä karjaansa, eikä juhtaansa, taikka muuta,
mitä häneu omansa on.

Minä Herra sinnn Inmalas olen kiiwas Ju-
mala, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle,
kolmanteen ja neljänteen Polween, jotka minua wi-
haawllt; ja teen laupiuuden monelle tuhannelle, jot-
ka minua rakastamat ja Pitämät minun käskyni.

sl Pääkappllle).
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25. Moses luolee. Hänen siansa perillinen losua.
1. Moses tosin oli uskollinen kaikessa hänen huoneessan»

sa, niiden todistukseksi, jotka siten sanottaman piti. Hebr. 3, 5.
2. Muistakaa teidän opettajitanne, jotka teille Jumalan

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

3. Uskon lautta Jerikon muurit lankeisit, koska niitä
seitsemän päiwää käytiin ympäri. Hebr. 11. 3N. Sillä ei
he ole miekallansa sitä maata omistaneet ja ei heidän käsiwar-
tensa heitä auttaneet, waan Sinun oikea kätes ja Sinun käsi»
wartes ja Sinun kaswos walkeus, sillä Sinä mielistyit heihin.
Ps. 44, 4.

28. Israelin Tuomarit. Simson.
1. Herra, eikö sinun silmäs katso uskoa? Sinä lyöt

heitä, ja ei he tunne kipua; sinä waiwaat heitä, mutta ei he
tahdo kuritusta Vastaanottaa. Heillä on kowempi kaswo kuin
kiwi, ja ei he tahdo käätä hellänsä. ler. 5, 3.

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

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

27. Ruth.
1. Jumalisuus on tarpeellinen kaikissa asioissa, jolla on

sekä nykyisen että tulewaisen elämän lupaus. 1 Tim. 4, 8.
2. Älä usko yhtäkään ystäwätä, jolles ole häntä koetel-

lut hädässä. Syr. 6, 7.
3. Joka löyhää armahtaa, hän lainaa Herralle, joka hä«

nen hywän työnsä hänelle jälleen maksawa on. Sananl. 19,17.

28. Eli ja Samuel.
1. Tämä on se turwa, kuin meillä on häneen, että jos

me jotakin anomme hänen tahtonsa jälkeen, niin hän meitä
kuulee. 1 loh. 5, 14.
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2. Joka »vitsaansa säästää, hän wihaa lastansa; waan
joka häntä rakastaa, hän aikanansa sitä kurittaa. Sanani. 13, 24.

29. Samuel ja Saul.
1. ÄWät uskaltako päämiehiin: ihmiset he owat, ei he

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

on hänen turmansa. ler. 17, 6.
3. Jotka minua kunnioitsewat, niitä minä tahdon kun»

nioittaa; waan jotka minua katsomat ylön, ne pitää katsotta-
man ylön. 1 Sam. 2, 30.

30. Tawid paimeneena.
1. Ne, alimmaisesta sumusta ja ylönkatsotut mailmassa

on Jumala walinnut, ja ne kuin ei mitään ole, että hän ne,
jotka jotakin owat, turhaksi tekisi. 1 Kor. 2, 28.

2. Joka aletaan, se ensisti tulee ylpiäksi; ja ylpeys on
aina lankeemuksen edellä. Sanani. 16, 18.

.3. Hywä on Herraa kiittää, ja weisata liitosta sinun
nimellcs, sinä kaikkein ylimmäinen. Ps. 62, 2.

4. Woitto tulee Herralta. Sanani. 21, 31.
5. Jumalassa tahdomme mc woimalliset työt tehdä; ja

hän tallaa alas meidän wihollisemme. Ps. 60, 14.

31. Dciwid wllinottunll.
1. Herran pelko on kuritus »viisauteen; jakunnian edellä

käy nöyryys. Sananl. 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. Sananl. 24, 21.
4, Rakastakaa »vihollisianne, siunatkaa niitä, jotka teitä sa-

dattawat; tehkää niille hywin, jotka teitä wihaawat. Matth. 5, 44.
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5. Älä iloitse wihamiehcs wahiugosta, ja älköön sinun
sydämcs riemuitko hänen onnettomuudestansa. Sancml. 24, 17.

32. Dawid kuninkaana.
1. Voimalliset ou hän (Herra) kukistanut istuimelta,

ja korotti nöyrät. Luukk. 1, 52.

33. Dawidin rikos ja rangaistus.
1. Walwokaa ja rukoilkaa, ettette kiusaukseen lankeaisi.

Matth. 26, 41.
2. Huorintetiät ja snlawuoteisct Jumala tuomitsee. Hebr.

13, 4.
3. Oi Herra, älä raukaise minua wihassas; ja älä mi-

nua julmuudeSsas kurita! Ps. 6, 2.
4. Jumala ole minulle nrmolliuen sinun hywyydes täh-

den; Pyhi pois minun syntini sinun suuren laupiuudes tähden.
Ps. 51, 3.

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

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

häpecmätön ja kirottu lapsi. Sananl. 19, 26.
3. Jos minä pahaa teen, niin sinä kohta hawaitset, ja

et jätä pahaa tekoani rankaisemata. Job. 10, 14.
4. Minä weisaan Herran armoja ijankaikkisesti; ja si°>

nun totuuttas ilmoitan suullani sumusta sukuun. Ps. 89, 2.

35. Salomo.
1. Herran velko on »viisauden alku; se on hywä ymmär-

rys kaikille, jotka sen tekewät; hänen kiitoksensa pysyy ijankaik-
kisesti. Ps. 111, 10.

2. Kuinka ihanat owat sumu asuinsias, Herra Scbaut!
Minun sieluni ikäwöitfec ja halajaa Herran esikartanoihin, mi-
nun ruumiini ja sieluni iloitsee eläwäösä Jumalassa. Ps, 84, 2. 3,
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3. Pyhä Henki, joka oikein opettaa, pakenee epäjumalan
palwelioitll, ja lähtee pois »vääräin tyköä, jotka synnillä ran-
gaistaan, johon he joutumat. Wiis. 1, 5.

36. Israelin waltakunnan jalo.
1. Suloinen wastaus hillitsee wihan, mutta kowa sana

saattaa mielen karwaaksi. Sananl. 15, 1.

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

hylkääwiit, pitää häpiääu tuleman. ler. 27, 13.

38. Israelin waltakunnan wiimeiset kuninkaat.
1. Herra sinä olet hurskas ja kaikki sinun työs owat

oikiat. Tob. 3, 2.

39. ludan waltakunnan tukistus.
1. Minun kansani on turmeltu, ettei heillä ole ymmär-

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

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

olette hywässä turmassa, ja uskokaat hänen profetansa niin te
menestytte. 2 Aitat. 20, 20.

2. Ei yksikään profetia ole wielä ihmisen tahdosta tuo-
tu edes; wacm pyhät Jumalan ihmiset owat puhuneet, »vaiku-
tetut Pyhältä Hengeltä. 2 Piet. 1, 21.

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

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

mat heilansa epäjumalista. Ps. 97, 7,
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3. Totisesti, totisesti sanon minä teille: joka kätkee mi-
nun sanani, ei hänen pidä näkemän luolemata ijankaittisesti.
loh. 8, 51.

42. Profeta Elisa.
1. Pilkkaajille on rangaistus walmistettu ja haawat hul-

luin selkään. Sananl. 19, 29.
2. Ei Herra katso ylön orpoin rukousta, eikä leskein

»alitusta. Syr. 35, 17.
3. Joka rahaa rakastaa ei se ole synnitöin, ja joka ka-

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 hellänsä
Jonaksen saarnasta; ja katso tässä on enämpi kuin Jonas.
Matth. 12, 41.

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

ällillensä murheeksi. Sananl. 10, 1.
2. Joka Jumalaa palwelee, se kiusauksen jälkeen lohdute-

taan. Tob. 3, 25.
45. Job.

1. Ei yksikään eläwä ole waka sinun edcösäs. Ps. 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.

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

4. Herra, sinä tutkit minua jatunnet minun. Ps. 139,1.
5. Juoskaamme kärsiwällisyydcn kautta siinä kilwoituk-

sessa, kuin meidän eteemme pantu on. Hebr. 12, 1,
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46. ludit.
1. Kiittäkää Herran, sillä hän on hywci, ja hänen lau-

piutensa Pysyy ijankmkkisesti. Ps. 106, 7.

47. Profew Daniel.
1. Ältäät peljätkö niitä, jotka ruumiin tappawat, ja ei

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

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

olen sinun nimeltas kutsunut, sinä olet minun. Sillä jos sinä
wielii wesissä käyt, niin minä olen tyköniis, 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 Haman.
1. Jumalattomat wetäwät miekkansa ja jännittämät jout»

sensa, kukistaalsensa raadollista ja köyhää, ja teurastaaksensa
hurskaita heidän teissänsä. Mutta heidän miekkansa pitää käy-
män heidän sydämeensä, ja heidän joutsensa pitää särkymän.
Ps. 37, 14.15.

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

ojat; ja hän taittaa sen kuhunka hän tahtoo. Sananl. 21, 1.
2. Käännä sinus sinä Vastahakoinen Israel, sanoo Her-

ra, niin en minä käännä kaswojani teistä pois, sillä minä oleu
laupias, sanoo Herra, ja en »vihastu ijankaikkisesti. ler. 3,12.

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

tä tekemät, jotka sitä rakentamat. Ps. 127, 1.
2
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52. Juvalaiset munkalaisten Mallassa ja Heidiin
oman vialtansa perikato.

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

Uusi Testamentti.
1. Pappi Sakarills.

1. O! sinä heikkouskoinen, miksis epäilit? 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 taiwaan alla ihmisille aunettu, jossa
meidän Pitää autuaaksi tuleman. AP. T. 4, 12.

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

3. Maria käy Elisabetia terwehtimässä.
1. Jos me »valkeudessa mäellämme, niinkuin hänkin »val-

keudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme. 1 loh. 1, ?.

2. (Ia näinät tapahtuivat meille) Jumalamme syoäm-
mellisen laupeuden kautta, jolla meitä koitto ylhäältä on etsinyt,
»valaisemaan niille, jotka pimeissä ja kuolion »varjossa istuivat,
ja ojentamaan meidän jalkamme rauhan tielle. Luuk. 1, 78.79.
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3. Hywä on Herraa kiittää, ja weisata kiitosta sinun
nimclles, sinä kaikkein ylimmäinen. Ps. 92, 2.

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

ilmoitetaan. Sillä hän nousee hänen edessänsä niinkuin wesa,
ja niinkuin juuri kuiwasta maasta. les. 53, 1.2.

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

5. Johannes kastajan syntyminen.
1. Huutawaiscu ääni on korwessa: walmistakaat Herran

tietä; tehkäät tasaiset polut erämaassa meidän Jumalallemme.
Kaikki laaksot pitää korotettaman ja kaikki wuoret ja kukkulat
pitää alenncttaman; ja mitä on tasoittamata, pitää tasattaman
ja loliat silitcttämän. Sillä Herran kunnia ilmoitetaan, ja
kaikki liha on ynnä näkemä Herran suun Puhuman. les. 40, 3—5.

6. Kristuksen syntyminen.
1. Meille on lapsi syntynyt ja poika on meille annettu,

jonka hartioilla Herraus on. Ia hänen nimensä kutsutaan:
Ihmeellinen, Neuwonantaja, Näkemä, Jumala, IjankaiMnen
Isä, Rauhan päämies. les, 9, 5.

2. Iloitkaat aina Herrassa; ja taas minä sanon: iloit-
kcmt. 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 seasscnnme, 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 ja synkeys kansan, mutta

Herra koittaa sinun ylitses, ja hänen kunniansa pitää sinun
päälläs nähtämän. 11l pakanat pitäll waeltllnmn sinun wlll-
teudessus, ja kuninkaat sinun paisteessas, joka sinun ylit-
ses koittaa. les. 60, 2.3.

2. Pakanat pitää tuleman sinun tykös maailman ääris-
tä ja sanoman: meidän isämme owat tosin pitäneet wääriii ja
turhia jumalia, jotka ei mitään auttaa taida. lerem. 16, 19.

9. Josef pakenee lesulsen kanssa Egyptiin.
1. Miksi pakanat kiukuitsewat ja kansat turhia ajattele-

mat? Maan kuninkaat hankitsewat heitänsä ja päämiehet kes-
kenänsä nenwoa pitämät Herraa ja hänen »voideltuansa lvas»
taan. Ps. 2, 1.2.

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

listyin: tuuttaat häntä! Matth. 17, 5.
2. Etsikäät ensin Jumalan waltakuntaa ja hänen wan»

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

se on Herralle hywin otollinen. Kol. 3, 20.

11. Johannes Kastaja.
1. Hän käy Herran edellä Elian hengellä ja »voimalla,

läiintäin isäin sydämet lasten tykö, ja tottelemattomat hurs-
kasten toimen tykö, toimittaaksensa Herralle »valmistetun kan-
san. Luukk. 1, 17.
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2. Tämä on jalompi kuin profeta; sillä tämä on se,
josta kirjoitettu on: katso, minä lähetän minun enkelini sinun
taswois eteen, joka on walmistawa sinun ties sinun etecs.
Matth. 11, 9.10.

12. lesus kastetaan.
1. Jumala on woidellut Ichiksen Natsaretista Pyhällä

Hengellä ja »voimalla. Ap. T. 10, 38.

13. lesus kiusataan Perkeleeltä.
1. Kristus piti weljeinsä kalttainen oleman, eitä hän

armollinen ja uskollinen ylimmäinen Pappi Jumalan edessä
olis, sowittamaan kansan syntejä. Sillä siitä että hän kärsi-
nyt on, ja on kiusattu, taitaa hän myös niitä auttaa, jotka
kiusataan. Hebr. 2, 17.18.

2, Ei meillä ole se ylimmäinen Pappi, joka ei taida
meidän heikkouttamme armahtaa, waan se joka kaikissa kiusattu
on, niinkuin mekin, kuitenkin ilman synnitä. Sentähden käy»
läämme edes uskalluksella armoistuimen tykö, että me luupin»
den saisimme, ja löytäisimme armon, koska me apua tarwit»
semme. Hebr. 4, 15.16.

14. lesus alkaa opetuswulausa ja ottaa itsellensä
opetuslapsia.

1. Ei minun oppini ole minun, mutta sen, joka minun
lähetti. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, niin hänen pi-
tää tietämän tästä opista, jos se «n Jumalasta, eli jos minä
itsestäni puhun. loh. ?, 16.17.

2. Ei ele 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»
löön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä
lula ikänä tahtoo henkensä »vapahtaa, hän hukuttaa sen; mutta
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joka ikänä hukuttaa henkensä minun ja ewankeliumin tähden,
hän wapahtaa sen. Mark. 8, 34.35.

4. Ei ole kenkään, joka jätti huoneen, taikka »vanhemmat,
taikka weljet, taikka emännän, taikka lapset Jumalan waltakunnan
tähden, joka ei paljo enämpätä saa tällä ajalla jälteensä ja tule-
waisessa maailmassa ijankcukkisen elämän. Luukk. 18, 29.30.

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

6. Ette minua waliuneet, waan minä walitsin teidän,
ja sääsin teidän, että te menisitte hedelmätä tekemään, ja teidän
hedelmänne Pysyisi. loh. 15, 16.

15. lesulsen wuorisaarna. lesus opettaa
rukoilemaan.

1. Kansa hämmästyi hänen oppiansa, sillä hän opetti
heitä »voimallisesti, eikä niinkuin kirjanoppineet. Matth. ?, 28.29.

2. Jos te, jotka pahat olette, taidatte hywiä lahjoja an-
taa lapsillenne, kuinka paljo enempi teidän Isänne, joka on tai-
lvaissa, antaa hywiä niille, jotka häneltä cmowat. Matth. 7,11.

3. Isä meidän, joka olet taiwaissa: Pyhitetty
olkoon sinun nimes: Lähestyköön sinun waltakun-
tas: Tapahtukoon sinnn tahtos, niin maassa kuin
taiwllllssa: Anna meille tänä päiwänä meidän joka-
päiwänen leipämme: Ia anna meille meidän syntim-
me anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme mei-
dän welwollistemme: Ia älä johdata meitä kiusauk-
seen: Mutta Päästä meitä pahasta. Sillä sinun on
waltakunta, ja woima, ja kunnia ijaukaiMsesti.
Amen. (3 Pääkappale).

16. lesulsen wertaus neljänlaisesta lylwymaasta.
1. Autuaat owat ne jotka luulemat Jumalan sanaa, ja

kätkewät sen. Luukk. 11, 28.
2. Ottakaa sana siweydellä »vastaan, joka teissä istu-
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tettu m, ja woi teidän sielunne autuaaksi saattaa. Olkaat myös
sanan tekiät, ja ei ainoastaan tuuliat, pettäen teitänne. lak.
1, 21.22.

17. lesuksen wertaus ohdakkeista nisuissa.
1. Älkää tuomitko ennen aikaa, siihen asti kuin Herra

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

2. Niin Herra tietää jumaliset kiusauksista pelastaa, mutta
määrät kätkeä tuomiopäiwään asti waiwattaa. 2 Piet. 2, 9.

18. lesuksen wertaus tuhlaajapoiasta.
1. Katsokaat, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille

osoittanut, 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.

3. Älkää maailmaa rakastako, eli mitään kuin maail-
massa on. Jos joku maailmaa rakastaa, ci 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 latoo ja hänen himonsa; mutta joka
tekee Jumalan tahdon, se pysyy ijankaikkisesti. 1 loh, 2,.15.16.17.

4, Joka luulee seisomansa, katsokoon, ettei hän lankee.
1 Kor. 10, 12.

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

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

rikas Jumalassa. Luukk. 12, 21.
3. Meidän kaikkein pitää ilmestymän Kristuksen tuomio-

istuimen eteen, että jokainen saisi senjälkeen, kuin hän ruumiis-
sansa tehnyt un, olkoon se hywää eli pahaa. 2 Kor. 5, 10.
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4. Joka uskoo Pojan päälle, hänellä on ijanlaiklinen
elämä. loh. 3, 36.

5. Siksi minä sen pidän, ettei tämän nykyisen wai-
wat ole sen kunnian wertaa, kuin meille ilmoitetaan. Nom. 8,18.

20. lesnlsen wertaus kymmenestä neitseestii.
1. Ilman uskota on mahdotoiuta kelwata Jumalalle.

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

walwokaa! Mark. 13, 37.

21. lesus julistaa wiimeisen tuomion.
1. Hetki tulee, jona kaikki ne, sotka haudoissa owat, sall-

ivat kuulla hänen äänensä; Ia pitää tuleman edes, ne jotka
hywäci tehneet owat, elämän ylösnousemiseen, mutta jotka pa-
haa tehneet owat, tuomion ylösnousemiseen. loh. 5, 28.29.

22. lesus puhuttelee Samarialaista waimoa.
1. Joka janoo, se tullaan minun tyköni ja juokaan.

loh, 7, 37.
2. Minä annan janoowalle siitä elämän weden lähteestä

lahjaksi. Ilm. 21, 6.
3. Joka uskoo minun päälleni, niinkuin raamattu sanoo,

hänen kohdustansa pitää wuotaman elämän weden wirrat. loh.
7, 38.

23. lesus parantaa sodan-päällikön palwelian.
1. Ne luin itsensä nöyryyttäwcit, korottaa hän, ja se

luin silmänsä painaa alas, »vapautetaan. Job. 22, 29.
2. Herra eikö sinun silmäs katso uskoa? ler. 5, 3.

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

lemattomuuden toi ewaukeliumin kautta »valkeuteen. 2 Tim. 1,10.
2. Minä olen ylösnousemus ja elämä (sanoo lesus);

joka uskoo ininun päälleni, hän elää, ehkä hän olis kuollut.
loh. 11, 25.
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25. lesus parantaa sairaan Getesda nimisellä
lamlnilollll.

1. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa
on hänen pyhää nimeänsä! Kiitä Herraa, minun sieluni, ja
älä unohda, 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 tiiwaus, joka »vastahakoiset syöpä on. Hebr. 10, 26.27.

26. lesus parantaa sairaalta luiwettuneen käden.
1. Ellen minä olisi niitä töitä heidän seassa 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
kirjoitettu: he wihaisit minua ilman syytä. loh. 15, 24.25.

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

tunnustuksella me autuiksi tulemme. Rom. 10.10.
2. Autuaat owat jotka wcmhurskauden tähden »vaino-

taan; sillä heidän on taiwaan waltakunta. Iloitkaa ja rie-
muitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taiwaissa. Matth.
5, 10.12.

3. Jos joku kärsii niinkuin kristitty, älköön häwetkö,
»vaan kiittäköön Jumalaa sen osan edestä, 1 Piet. 4.16.

4. Opettajat paistamat niinkuin taiwaan kirkkaus, ja
jotka monta opcttawat wanhurskautcen niinkuin tähdet alati ja
ijankaittisesti. Dan. 12, 3.

28. lesns rawitscc wiisituhatta miestä.
1. Kaikki teidän murheenne Pankaat hänen päällensä;

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

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

3. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söit mau-
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naa kormessa ja kuolit. Minä olen se eläwä leipä, joka tai»
maasta tuli alas. Se kuin tästä leimasta syö, hän elää ijan-
laillisesti. loh. 6, 48.49. 51.

29. lesus lay weden pinnalla.
1. Aallot meressä owat suuret i« pauhaawat hirmui-

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

näkisit Jumalan kunuian. loh. 20, 27.

30. Kllnanean Vaimo.
1. En minä päästä sinua, jolles siunaa minua. I Mos.

32, 26.
2, Herra, ole meille armollinen, sillä me odotamme st»

nua. les. 33, 2.
3. Sentähden Herra odottaa, että hän olis teille armol-

linen. les. 30, 18. Että teidän uskonne koettelemus paljo
kalliimmaksi löyttäisiin kuin katoowa kulta, joka tulessa koetel-
laan. 1 Piet. 1, 7.

31. Icfus parantaa soliana syntyneen.
1. Minä olen maailman walkeus; joka minua seuraa, ei

hän pimeydessä waella, maan saa elämän »valkeuden. loh. 8,12.
2. Jos se walkeus, jota sinussa on, on pimeys, kuinka

suuri on itse pimeys. Mntth. 6, 23.
3. Jos nyt meidän Ewankeliumimme on peitetty, niin

se on niille peitetty, jotka kadotetaan. Joissa tämän maailman
jumala on uskottomitten taidot sowaisnut, ettei Ewankelumin
paiste pitäisi Kristuksen kirkkaudesta »valistaman, joka on Ju-
malan kuwll. 2 Kor. 4, 3.4.

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

tömäksi 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 kuumalta ta-
pahtui: tämä on minun rakas Poikani, johon minä mielistyn.
2 Piet. 1, 16.

2. Autuaat owat ne silmät, jotka näkemät, joita te näette.
Sillä minä sanon teille: monta profetata ja kuningasta tahdoit
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nähdä, joita te näette, ja ei nähneet, ja kuulla joita te kunlette,
ja ei kuulleet. Luutt. 10, 23.24.

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

mistä; sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä taiwaissa nnke-
wät aina minun Isäni kaswot, joka on taiwaissa. Matth. 18, 10.

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

woittnis ja sielullensa sais wahingon? Taikka mitä antaa ih-
minen sielunsa lunastukseksi? Matth. 16, 26.

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

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

elawä, ja olin kuollut, ja katso minä olen eläwä ijankaikkisesta
ijankaikkiseen, amen! Ia minulla on helwetin jakuoleman awai-
met. Ilm. 3, 17.18.

36. Sakeus. Wertaus wiikunapuusta.
1. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei

minulle kelpaa jumalattoman kuolema, mutta että jumalaloin
kääntyis teistänsä ja eläis. Hesek. 33, 11.

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

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

2. TclMät portit awaraksi ja owet maailmassa korkiaksi,
kunnian kuninkaan mennä sisälle. Ps. 24, 9.

38. Uhri-arlku Jerusalemissa.
1. Ihminen näkee sen kuin silmäin edessä on, mutta

Herra katsoo sydämeen. 1 Sam, 16, 7.
2. Älkänt tuomitko ennen aikaa, stihenasti kuin Herratulee, joka nekin walkeuteen saattaa, kuin pimeydessä peitetyt

owat ja ilmoittaa sydänten aiwotnkset. 1 Kor. 4, 5.
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39. Kuiwettuneesta puusta.
1. Laittakaat pelwolla ja wapistutsella, että te autuaaksi

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

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

2. Joka uskoo minun päälleni, ne työt, kuin minä teen,
on hän tekewä, ja suurempia kuin ne omat, on hän tekewci, sillä
minä menen Isäni tysö. loh. 14, 12.

41. lesus wiettäll pääsiäistä ja asettaa pyhän
Ehtoollisen.

1. Minun lihani on tocinen ruoka, ja minun wercni on
totinen juoma. Joka syö minun lihani, ja juo minun »vereni,
hiin on minussa ja minä hänessä. loh. 6, 55.56.

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

3. Koetelkoon ihminen itsiänsä, ja niin syököön tästä
leiwästä ja juokoon tästä kalkista. Sillä jota syö taikka juo
kelwottomasti, hän syö ja juo tuomion itsellensä, ettei hän
Herran ruumista eroita. 1 Kor. 11, 28.29.

Attarin Sakramentti.
Meidän Herra lesus Kristus sinä yönä, jona hän petet»

tiin, otti leiwcin kiitti, mursi, ja antoi opetuslapsillensa, ja sa-
noi: Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini joka teidän
edestänne annetaan; se tehkää minun 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 uloswuodateto.au syntein anteeksi antamiseksi; niin
usein kuin te sen teette, niin tehkää se minun muistokseni.

(6. Pääkappale.)

42. lesulsen wiimcisct hetket opetuslastensa keskessii.
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 ci niistä

kenkään kadonnut, maan se kadotuksen lapsi. loh. 17, 12.
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3. Minä Pyhitän itseni heidän tähdensg, että hekin olisit
totuudessa pyhitetyt. loh. 17, 19.

43. lesus Getsemllnessa.
1. Sinä sait minun työtä tekemään sinun synneissäs, ja

olet tehnyt minulle waiwaa sinun pahoissa leoissas. 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 mielikar»
waudeksi. Ps. 35, 12.

5. Sentähden Isä minua rakastaa; sillä minä panen
henkeni, että minä sen jälleen otan. Ei ota kenkään sitä mi»
nulta, »vaan minä panen sen itsestäni. loh. 10, 17.18.

44. Pietari kieltää lesulsen.
1. Sinä pysyt uskon kautta. Älä ole röykkiö, maan

pelkää, Rom. 11, 20.
2. Sydän o» häijy ja pahanilkinen kappale, ylitse kai!»

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

puetut uskon ja rakkauden rintarauhalla ja autuuden toiwon
rautatakilla. 1 Tess. 5, 8.

45. lesus tuomitaan.
1. Kaikki pitää täytettämän, kuin profetailta ihmisen po<

jastll kirjoitetut owat. Sillä hän annetaan ylön pakanoille, ja
pilkataan, ja häwäistään, ja syljetään. Luukk. 18, 32.

2. Hän tuli omillensa, ja ei hänen omansa häntä otta-
neet »vastaan. loh. 1, 11.

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

4. Muistakaa häntä, jola senkaltaisen «vastahakoisuuden
on syntisillä itse wastaansa 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.



30

46. lesus kuolee.
1. Jumala oli Kristuksessa jasowitti maailman itse kans-

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

taan meidän, »vaan myös kaiken maailman edestä. 1 loh. 2, 2.
3. Sen, joka ei mitään synnistä tiennyt, on hän mei-

dän edestämme synniksi tehnyt, että me hänessä tulisimme siksi
»vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. 2 Kor. 5, 21.

4. Kristus uhrais meidän syntimme omassa ruumiis-sansa puun päällä, että me synneistä poiskuollect eläisimme
»vanhurskaudelle, jonka haamuin kantta te olette terweeksi tulleet.
1 Piet. 2, 24.

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

6. Ei ole kenelläkään sitä suurempaa rakkautta, kuin että
joku panis henkensä ystäwäinsä edestä. loh. 15, 13.

?. Kristus on sentcihden kaikkein edestä kuollut, että ne,
jotka eläwät, ei nyt enää eläisi itsellensä, waan hänelle joka hei-
dän edestänsä kuollut ja nousnut on ylös. 2 Kor. 5, 13.

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

47. lesuksen hautaaminen.
1. Sillä et sinä hyljää minun sieluani hclwctissä etkä

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

Ap. T. 13, 37.

48. lesnksen nouseminen lnolleista.
1. Kristus ou kuollut ja nousnut ylös, ja jällceu elämäksi

tullut, että häu olis kuolleitten ja eläwitten herra. Nom. 14, 9.
2. Hän on meidän synteimme tähden annettu ulos, ja

meidän »vanhurskauttamisemme tähden herätetty ylös. Nom. 4, 25.
3. Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran lesuksen

Kristuksen Isä, joka meitä suuresta laupiudeslansa on synnyt-
tänyt jälleen, elämään toiwoon, lesuksen Kristuksen ylösnouse-
misen kautta kuolleista. 1 Piet. 1, 3.
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49. lesus ilmestyy opetuslapsillensa.
1. Minä tahdon teitä jälleensä nähdä, ja teidän sydä-

menne on iloitsema, ja ei kenenkään pidä teidän iloanne teiltä
ottaman pois. loh. 16, 32.

2. Kristus on wäkewästi ilmoitettu Jumalan pojaksi py-
hityksen hengen jälkeen, että hän on nousnut kuolleista.

3. lesus seisoi hänen opetuslastensa keskellä, ja sanoi
heille: Nauha olkoon teille! niinkuin Isä minun lähetti,
niin minä myös lähetän teidän. Ia kuin hän nämät sanonut
oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille: Ottakat
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. (5 Pääkappale.)

Kasteen Sakramentti.
Minulle on annettu kaikki woima taiwaassa ja

maan Päällä. Menkää siis ja opettakaa kaikkea kan-
saa, ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Py-
hän hengen. Matth. 28, 18.19. (4 Pääkappale.

50. lesus nousee tlliwaaseen.
1. Ei Kristus mennyt käsillä tehtyyn pyhään, joka toti-sen kuwa 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;

ja hän on myös herätetty ylös, un myös Jumalan oitialla
kädellä, joka myös rukoilee meidän edestämme. Nom. 8, 34.

3. Meidän menomme on taiwaissa, josta me myös lu-
nastajaa Herraa lesusta Kristusta odotamme. Filipp, 3.20.

Minä uskon lesnksen Kristuksen Päälle, Hänenainoan Poikansa, meidän Herramme, joka sikisi Py-
hästä Hengestä, syntyi neitfeestä Mariasta; piinat-
tiin Ponttius Pilatuksen alla, ristin Päälle naulit-
tiin, kuoletettiin ja haudattiin; astui alas helwettiin,
kolmantena päiwänä nousi ylös kuolleista, istuu
Isän Jumalan oitialla kädellä, sieltä on tulewa tuo-
mitsemaan eläwitä ja kuolleita. (2. Uskonkappale.)



51. Apostolit saawllt 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 Isäl-
tä lähetän, totuuden Henki, joka isästä käy ulos, se on minus-
ta todistama. Ia teidän pitää myös todistaman, sillä te olet»
te alusta minun kanssani. loh. 15, 26.27.

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 mielii Paljo sanomista, mutta ette moi
nyt kantaa. Wacm koska se tulee totuuden Henki, hän johdat-
taa, teitä kaikkeen totuuteen. loh. 16, 12.13.

5. Koska lohduttaja 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 enään 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 Py-
hän kristillisen seurakunnan, Pyhäin ihmisten yhtey-
den, syntein anteeksi saamisen, ruumiin ylösnousemi-
sen ja ijllnkaikkisen eläm n. Amen.

(3. Uskonkappale).
52. Apostolien teot ja ensimiiiset kristityt.
1. Mutta he menit ja saarnasit jokapaikassa, ja Herrawaikutti heidän kanssansa, ja wahwisti sanan seuraawaisten

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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la, kysynnällä, nenwomalla, luwien näyttämällä y. m. Wllsta sitten kuin
siirrytte täydelliscmmän opetuksen lannalle, kirjan nwulla eli kirjasta,
silloin alkamat lapset enempää tarwita. Mutta tässäkin wiclä riittäwät
ensi lllntsi wirrcn wärsyt, niinkuin siitäkin olen paikallansa sanonut.
Warsiu wiimeisessä opetuksessa, eli pipliahistorian opetusta päättäessä, t»r-

witaan wllsta näitä raamatun sanoja sekä uskonopin päälauseita, sillä silloin
wasta nousee oikein se kysymys oppilaisen sydämessä: mitä sanoo tämä ker-
tomus minnlle; mitä woin minä siitä oppia nskoni ja elämäni ojennukseksi?
Tätä ette, rakkaat opettajat, woi millään sanalla sanoa oppilaillenne sopi-
wammasti, tuin Raamatun sanoilla, sekä wielä joskus uölonopinlauseilla.
Jos ajattelette seuraaman laajemman Inmalan-slllilln opetuksen sekä us-
konopin opettamisen tarwctto, niin ymmärrätte kyllä, miksikä junri Raa-
nilltnn sanoilla, miksikä Uskonopin laineilla pipliahistoriallincn opetns
on lopullisesti pciätcttäwä. Kuopiossa, Marraskuussa 1873.

A. G< Borg.

Näytetty: llelrl Lkvanäsi'.
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