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Eessõna.
Maa on inimese ihu toitja. Mullast kaswaraad wälja taimekesed, puud ja kõiksugu wili.
Mis maa inimese ihule, on piidel inimese hingele. Piibli tõde on hinge toit, sest piibel on
Jumala oma sõna. Nagu maast mitmesugused
wiljad, nii on piibli sõnast mitmesugused raamatud wälja kaswanud. Tähtsamad nendest on
meie Katekismus ja Imthmiaimit Piibli
salmid seletawad neid ära, tõendawad ja kinnitawad nende õpetust ja tunnistust. Selleparast
peab iga Koolilaps ja HeeriöMiza tähtsamad
salmid ja laulnd tundma. — Haigel aga
peab rohi kae pärast olema. Hinge haigus on
meie patt. Rohi selle wasta on Jeesuse arm.
Armu juure juhatawad meid piibli salmid ja
laulud. Nemad keelawad meid pattu tegemast.
Nagu rohi käe pärast, nii peawad salmid ja
laulud igal ristiiuimesel peas ja fndames
olema. J u m a l a fõna elagu meie fees.
Sellepärast õppigu iga Koolilaps ja leeriöppiza hooleKltj mis tema sellest raamatust
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leiab. Õppigu tema seda mõistuse ja rõõmuga
piihe — М1І siis temagi süda Jumala põllumaaks jääb, kus taewa wili kaswab.
P ä i n n s, 31. juulil 1900

Wäljaandja.
Kolmandama t r ü k i eessõna.
Koolides õpitakse mitmesuguste õperaamatua
järele, ja on õpilased sagedasti teistsugused pühakirja salmid õppinud, kui leeris nõutakse. Eesolewa raamatukese siht on •— selles asjas kooliõpetuse ja leeriõpetuse ühendajaks ja juhatajaks olla. Pealegi peab leeriõppijal juba leeri
tulles osalt walmis - teadmist ja Põhjalikku
tundmist usuõpetuses olema. Käesolew raamat
püüab seda katekismuse poolest ligemalt ära
määrata, õnnistagu Jumal raamatukest tarwitajate käes.
Pärnus,

20. märtsil 190,-).

Wäljaandja.

„Piibe!".
(Lr. Nr. 25.

Laul 121.)

I. Wana testamendi raamatud
on järgmised:
1) Sündinud lugude raamatud:
5 Moosese raamatut
Joosua raamat
Kohtumõistjate raamat
Ruti raamat
2 Saamueli raamatut

2'Kuniugate raamatut
2 Aja raamatut
Esra raamat
Nehemia raamat
Estri raamat

2) Opetnfe raamatud:
Hiiobi raamat
Saalomoui koguja raaTaaweti lauluraamat
mat
Saalomouiõsietusesõnad j Saalomoui ülem laul.

3) Prohwetite raamatud'
4 suuremat prohweta: Iesaja, ^eremla
(oma nuw-lauluga), Eesekiel, Tanniel;
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ja 12 wähemat prohwetit: Hoofea, Joel,
Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Haabakuk, Sewanja, Aggai, Saakarja ja Maalakia.
Wana testamendi juure on weel mõned
raamatud lisatud, mis ^ a p o k r n w a " (see oni
„warjul peetud") raamatuteks nimetatakse. Need
on küll õpetlikud lugeda, aga Jumala sõnaks ei
tule neid mitte pidada.

II.

Uue testamendi raamatud

on järgmised:

1) Kundiuud lugude raamatud
Matteuse, Markuse, Luuka ja Iohanuese
ewangelium ja Apostlite tegude raamat.

2) Õpetuse raamatud:
Pauluse epistlid ehk kirjad, mis tema on
kirjutannd: Rooma, Korinruse (2), Kalatia,
Eewesuse, Wilippi, Kolossuse, Tessalonika rahwale (2), Timoteusele (2), Tiitusele ja Wilemonile;
Peetruse 2 raamatut' Johannese 3 raamatut; raamat Eebrea rahwale; Iaakobuse ja
Juuda raamat
3) P r o h w e t i r a a m a t — üks ainus: Johauuese ilmutamise raamat.
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Jumala
lLr. Nr. 302, i \a 4,

j õ n a.
Ioh. 5, 39-47.)

2 Peetr. 1, 19—21. J a meil on üks
Kindlam prohweti pwtil, ja teie teete hästi,
et teie seda tähele panete kui üht küünalt, mis
pimedas paigas paistab, senni kui päew wälja
paistab ja koidutäht tõuseb teie südames. J a
see olgu teile esmalt teäda, et nltSki prohweti knnlutamine kirjas ei tule oma
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enese äraseletamisest. Sest inimese tahtmise
läbi ei ole iial ei ühtegi prohweti kuulutamist
kätte saadud, waid pühad J u m a l a mehed on
rääkinud, juhatatud Whaft Waimust.

Südame t u n n i s t u s .
Room. 2, 15. Sest nemad (paganad) näitawad üles, et käsn tegn on kirjutatud uende
sildame sisse, sest et nende südame tunnist u s seda ka tunnistab ja nende mõtted isekeskis eneste peäle kaebawad, ehk eneste eest
kostawad.

.- м .

іЛ

* '"
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Meie ristiusu õpetuse wiis j m Ä i .
Esimene peatükk.
Jumala kümme käsku.
(Lr. Nr. 390, i_ 3 ;
Laul 51, i_6.)
Gsnnene Kiisk.
(Lr. Nr. 404, i, 2 ;
Laul 139, 7-10O
Mina olen Issand sinu Jumal, Sul ei pea
mitte teisi jumalaid olema minu kõrwas.
Mis fee

DU?

Meie peame Jumala: üle kõige asjade kartma,
armastama ja tenrn veale lootma.

3

3 Moos. 19, 2. Teie peate pühad olema,
sest рігіщ olen mina, Iehoowa, teie Jumal.
4
Op. sou. 8, 13. Iehoowa Kartus on
Kurja wihkamine.
5
Lanl 110, 10. Iehoowa kartus on
tarkuse hakatus.
6
Matt. 22, 37—40. Aga Jeesus ütles:
Siua pead Jssaudat, oma Jumalat armastama kõigest oma südaiuest ja kõigest omast
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hingest ja kõigest omast meelest. Seesama on
esimene ja snur käsnsõna. Aga teine on selle
sarnane: Sina pead oma ligimest a r m a s tama kni iseennast. ++
i Ioh. 2, 15. Ärge armastage mitte
maailma j ega jeö.a mis maailmas on; kui
keegi maailma armastab, siis Isa armastus ei
ole mitte tema sees.
Laul 37, 5. Weereta Iehoowa peäle oma
teed ja laoba tema peale, küll ta toimetab kõik
hästi.
2 Moos. 20, 4—5. Sina ei pea enesele
mitte tegema ei nikerdatud Kuju ei iningisngust nägn sest, mis taewas ülewal, ei sest, mis
all maa peäl, ega sest, mis wees maa all on.
Sina ei pea nende ette Kummardama
ega neid teenima.
Õp. sõn. 23, 26. Anna, mu poeg, oma
süda mulle.
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Teine Kask.
(Lr. Nr. 44.

Ap. teg. 5, i _ n . )

Siim ei pea Issanda oma Inmala nime
mitte ilma asjata suhu wõtma; sest Issand ei
jäta seda nuhtlemata, kes tema nime knrjaste
pruugib.
2

ld
Mis fee on?

Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et
meie tema uime juures mitte ei uea, ei-wannu, ei
lausu, ei waleta ega peta; waid et meie seda kõige
häda sees appi hüüame, palume, kiidame ja täname,
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Matt. 5, 44. Aga mina ütlen teile: armastage oma ші hantel) t, önnistago neid,
kes teid ära wannuwad, tehke head neile,
kes teid wihkawad ja paluge nende eest, kes
teile liiga1 teewad ja teid taga Kiusawad.
12
Matt. 5, 37. Teie Kõne olgu: jah, jah;
ei mitte, ei mitte: aga mis Üle sellern<>see
on tigedast.
13
Matt. 12, 36. Mina ütlen teile, et mimesed peawad aru tegewa kohtu päewal
iga ühest tühjast souast, mis nemad on rä ä• kinnd.
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Lanl 50, 15. Hüüa mind appi ahastnse
päewal, siis tahan wa sind wälja Kiskuda
ja sma pead mind auustama.
Kolmas Kiisk.
(Lr. Nr. 5, 1-3.

Lünk. 18, 9-14.)

Sina pead pühapäewa pühitsema.
Mis see on?
Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et
meie jutlust ja Jumala soua ei Põlga; waid et meie
seda pühaks peame, heal meelel kuuleme ja õpime.
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2 Moos. 20, 9—10. K u u s päewa pead
sa tftöd tegema ja kõik oma tegemist tegema.
Aga seitsmes päew on hingamise päew
Iehoowale sinu Jumalale, siis ei pea sa ühtegi
tegemist tegema, ei sina, ei su poeg, ega su
tütar, ei su sulaue ega su ümardaja, ei su lojus,
ega su wõõras, kes su wärawas on.
Luuk. 11, 28. Õndsad on need, kes J u m a i a sõna Kunlewad ja seda tallele panewad.
Laul 119, 105. Sinu sõna on mu jalale
lamfrtos, ja walguseks mu jalgtee peäl.
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17

|ЫІ*« Kiisk.
(Lr. Nr. 546.

Luuk. 2, 4,-52.)

Sina pead oma isa ja oma ema auustama,
et sinu käsi hästi käib ja sina kana elad maa peal.
Mis see on?
Mcic peame Jumalat kartma ja armastama, et
meie oma wanemaid ja isandaid ei põlga ega wihasta;
waid el meie neid auu sees peame, neid teenime,
nende soua kuuleme, ucid armsaks ja kalliks peame.

Eewes. 6, 2—3. A u u s t a oma isa ja 18
ema, see on esimene Käsusona tõotusega:
et sinu käsi wõiks hästi käia ja sina wõiksid
kaua elada maa peal.
•>:;••
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Õp. sõn. 30, 17. Silma, mis tfit tyivwitao ja ei taha ema sõna kuulda, peawad
kaarnad jõe ääres wälja nokkima ja kotka
pojad ära sööma.
20
Room. 13, 1. Iga hiug heitku ülemate
alla, kellel kõige üleur meelewald on, sest ülemaid
ep ole muid kui Jumalast; aga kes ülemad on,
need on Jumalast seatud.
21
Eebr. 13, 17. Kuulge oma juhatajaid
ja wõtke nende sõna, sest nemad walwawad teie
hingede eest, nõnda kui need, kes wastust peawad andma, et nemad seda rõõmnga teewad ja
ei mitte ohates^ sest teil pole sest mitte
kasu.
22
1 Peetr. 2, 18. Teie sulased knnlge
köige kartusega oma isandate soua, ei
mitte üksipäinis heade sõna, kes järele annawad,
waid ka tigedate sõna.
Wiie« Kiisk.
(Lr. Nr. 471, i_4,

Matt. 5, 29-26.)

Sina ei pea mitte tapma.
Mis fee on?

Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et
meie oma ligimese ihule ühtegi kahju ega kurja et tee;
waid, et meie teda aitame ja temale head teeme kõiges
ihu hädas.
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l Moos. 9, 6. Kes inimese werd lira
tuulab, selle weri peab inimese läbi saama ärawalatud, sest tema ou inimese Jumala näo
järele teinud.
Õp. sou. 13, 24. Kes oma witsa ei
pruugi, see wihkab oma poega; aga kes teda
armastab, see wõtab teda aegsaste karistada.
1 Ioh. 3, 14. Igaüks, kes oma wenda
wihkab, see on inimese tapja ja teie teate,
et ühelgi iuimese tapjal ei ole igawest
elu enese sisse jääwat.
Luuk. 6, 36. Olge armulised, nõuda kui
teie Isagi armuline on.
Eewes 5, 18. J a ärge jooge endid
täis wiina, kust üks õnnetu elu tuleb, waid

23

24
25

26
2?

saage täis Waimu.
Kuues Kiisk.
(Lr. Nr. 392, i_ 5 ,

1 Peetr. 3, i_7.)

Sina ei pea mitte abielu rikkuma.
Ätis see on?
Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et
meie kasinaste ja puhtaste elame kõnedes ja tegudes;
ja et igaüks peab oma abikaasat armastama ja auustama.

Matt. 10, 6.

Mis nüüd Jumal ou

28
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ühte pannud, seda livgn lahutagu inimene mitte.
29
Matt. 5, 27 28. Teie olete kuulnud, et
wauale rahwale on öeldud: Siua ei pea mitte
abielu ava rikkuma. Aga mina ütlen teile,
et igaüks, kes uaese peale waatab teda himustades^ on ju abielu temaga ära rikkunud omas südames.
30
1 Kor. 6, 19. Ehk eks teie ei tea, et teie
ihu on Püha Waimu tempel.
31
1 Kor. 15, 33. Ärge eksige mitte! Kuejad kõned rikuwad head kombed ära!
Seitsmes kosk.
(Lr. Nr. 385, і__з,

1 Tim. 6, б -ш.)

Sina ei pea mitte warastama.
Mis see on?
Meie peame Jumalal kartma ja armastama, et
meie oma ligimese raha ehk wara ei wõta, ei kawala
kauba ega petise tööga eneste poole ei kisu; waid et
meie tema wara ja peatoidust aitame kaswatada ja hoida.

32

i Kor. 6, 10. Ei wargad ega ahned*
ei joodikud, ei laitjad* ega riisujad ei pea
Jumala riiki parima.
33
Eewes. 4, 28. Kes warastanud, see ärgu
warastagu mitte enam, waid tehku ennemine
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tööd, ja saatku kätega head, et tenial oleks
sellele jagada, kellel puudu on.
Op. sõn. 19, 17. Kes kehwa peale a r m u
heidab^ see laenKb -JehooWale ja see tasub
tema katte, mis ta head teinud.
2 Kor. 9, 7. Jumal armastab rõõmust
andjat.

Kaheksas Kask.
(Õr. Nr. 26, i_3/

Eewes. 4, 20-32.)

Sina ei pea mitte ülekohut tunnistama oma
ligimese wastu.
Mis see on?
Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et
meie oma ligimese peäle mitte kawalaate ei waleta,
teda mitte ära ei anna, keelt ei peksa ega kurje kõnesid tema Peale ei tõsta; waid et meie tema eest kustame, kõik head temast kõneleme ja kõik asjad heaks
kääname.

Matt. 7, 1. 3. 5. Ärge mõistke kohut,
et teie peäle kohut ei mõisteta. Aga mis sa
pinda näed oma wenna silmas, aga p a l k i
omas silmas ei pane sa mitte tähele? Oh sa
salalik! kisu esiti palk omast silmast wälja, ja
siis seletad sina pinna wälja kiskuda oma wenna
silmast.
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37
38

Eewes. 4, 25. Seepärast jätke m a h a
Wftle ja riiältige tatt* igaüks oma ligimesega,
sest, et meie oleme üks-teise liikmed.
l'Peetr. 4, 8.

Aga kõige enamiste pidage

isekeskes ühtepuhku armastust, sest armastus katab pattude hulga.
Üheksas Kask.
(Lr. Nr. 453, i_2,

l Kuu,. 21, 15-19.)

Sina ei pea mitte himustama oma ligimese
koda.
Mis see 011?
Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et
meie oma ligimese pärandust ehk koda kawalusega ei
püüa ega õiguse uimel eueste poole ei kisu; waid et
meie teda aitame, et tema seda enesel wõiks pidada.

A immes Kask.
(Lr. Nr. 383, i _ 2 ;

1 Ioh. 2, , 5 _ 17 .)

Sina ei pea mitte himustama oma ligimese
naist, sulast, ümmardajat, weisid ega muud, mis
tema päralt on.
Mis see on?
Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et
meie oma ligimese naist, peret ega weisid ära ei awa-
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tele ega wägisi ei w õ t a ; waid et meie neid manitfeme,
et nemad paigale jääwad ja teewad, mis nende kohns on.

Knmne Käsn lõpetu se-sõna.
(Lr. Nr. 269, 1 2 ;

Jaak. 2, 8 - і з . )

M i s ü t l e b n ü ü d J u m a l kõ i g i st
nе i st s i n a s i st k ä s k u d e s t ?
Tema ütleb nõnda: Mina, Issand, finn
Jumal, olen püha wihaga Jumal, kes wanemate
patn nuhtleb laste kätte kolmandast ja neljandasi põlwest saadik, nende kätte, kes mind wihkawad; aga neile, kes mind armastawad ja
minu kasud peawad, teen mina head tuhandest
põlwest' saadik.
Mis fee on?
Jumal ähwardab nuhelda kõiki, kes neistsinasist
käskudest üle astuwad; seepärast peame meie tema
wiha kartma ja ei mitte nendesinaste käskude wastu
tegema; aga tema tõutab armu ja kõik head kõigile,
kes need kasud peawad; seepärast peame meie,teda ka
armastama, tema peale lootma ja hea meelega tema
käsku mööda tegema.
, Room. 7, 7 L

Aga pattu ei tundnud mina

muidu mitte, kui kasu läbi: sest ma e^ teadnud
Kurja himu pattu olewat^ kui Kask ep
oleks öelnud: Sina ei pea mitte himustama.

39

18

40

Kal. 6, 7—8. Orge eksige mitte! Jumal
ei anna ennast pilgata; sest mis inimene
iial JtitlwftU, seda tema ka lmkad. Sest, kes
oma liha peale külwab, see lõikab lihast hukatust; aga kes Waimu peale külwab, see lõikab
Waimust igawest elu.
41
Room. 6, 23. Surm on patu palk, aga
iZawene elu on Jumala armuand Kristüse Jeesuse, meie Issanda, sees.

42
43

Laul 5 1 , 12. Loo mulle, Jumal, puhas
südttj ja uuenda mn sees kindel w a i m .
Kal. 3, 24. Nõnda on Kask meie j u h a t a j a olnnd Kristuse juure, et meie usu läbi
pidime öigeltS saama.

Teine peatükk.
Wha ristmst.
(Lr. Nr. 1.
44

45

Room. 5, i_i2.)

Eebr. 11, 1. Aga usk on kindel laotus
nende asjade peale, mis weel oodetakse ja nende
asjade märguandmiue, mis ei nähta.
Jaak. 2, 19. Sa usud, et Jumal on üks
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ainus; sa teed hästi; fmvjab MaimNd nsUMad

ku sa Wärisewad.
G s i m e n e õ p e t n s.
Loomisest.

(Lr. Nr. 30, 1-3;
Nr. 492, і _ з ;

Nr. 508, 1-3;

Laul 91, 1^12.)

Miua usun Jumala Isa, Kõigewägewama,
taewa ja maa Looja sisse.
Mis see on?

Mina usun, et Jumal mind \a- kõik loomad on
loonud, mulle ihu ja hinge, silmad, kõrwad ja kõik
liikmed, mõistuse ja kõik nieeled on annud, ja weel
hoiab; Peale selle riided ja kingad, söömise ja joomise,
koja ja maja, naese ja lapse, Põllu, weised ja kõik
Wara, kõik ihu ja elu taiwttust ja toidust rohkeste ja
igapäew annab; ja kõige häda ja kurja eest hoiab ja
kaitseb; ja seda kõik teeb tema isalikust jumalikust
armust ja heldusest, ja ei mitte seepärast, et mina seda
Wäärt ehk teeninud olen. Selle eest on minu kohus
teda kiita, tänada, teenida ja tema sõna kuulda. See
ou tõeste tõsi.

Eebr. 11, 3. Usu läbi mõistame meie,'et
maailm Jumala soua läbi on walmistatud,
et see, mis uähakse, on saanud neist, mis ei
nähta.
1 Moos. 1, 27. Ja Jumal lõi inimese
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48

49
50
51

oma näo järele, Jumala näo järele lõi ta teda,
meheks ja naeseks lõi ta neid.
Matt. 6, 26. Pange tähele lindusid taewa
all: nemad ei külwa ega lõika, ega pane kokku
aitade sisse ja teie taewane Isa toidab ueid.
Eks teie ole palju ülemad kui need?
Room. 8, 28. Koik tuleb heaks neile,
kes Jumalat armastawad.
y / Eebr. 1, 14. Eks ІщііЬ kõik ei ole teenijad waimud, wälja läkitatud teenistuseks
nende pärast, kes õnnistuse peawad pärima?
Mu hiug kiida Jehoawat
v i Laul 103, 2.
'ja ära unusta mitte tema heategemisi ära.
Ще i n e ö p e t « s.

Lunastamisest.
(Lr. Nr. 132, i_e;
Nr. 174, i„ B ;
Nr. 196, i„4 ;= Nr. 181; Nr. 206, i_&;
Nr. 222, i_2;
Kal. 4, i__7.)
Mina nsull Jeesuse Kristuse, Jumala ainusündinud Poja, , meie Issauda sisse, kes on
' saadad Pühast Waimust, ilmale toodud neitsist
Mariast, kannatanud Poutiuse Pilatuse all, risti
löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud
põrgu hauda, kolmandamal päewal jälle üles
tõnsnud surnuist, üles läinud taewa, istub J u -

21

maia, oma kõigewägewama Isa paremal kael,
sealt tema tuleb kohut mõistma elawate ja
surnute peale.
Mis see, on?

Mina usun, et Jeesus Kristus, tõsiue Jumal,
omast Isast igaweste sündinud, ja ka tõsine inimene,
neitsist Mariast ilmale toodud, minu Issand on, kes
mind, ärakadunud ja hukkamõistetud inimest, on peastnud ja lunastanud, kõigest patust, surmast ja kuradi
wäest, ei mitte kulla ega hõbedaga, waid oma püha
kalli werega ja oma ilmasüüta kannatamise ja surmaga; et mina tema oma pidin olema, tema riigis
tema all elama ja teda teenima igaweses õignses, voagaduses ja õndsuses, nõnda kui tema on üles tõusnud
surmast, elab ja walitseb igaweste. See on tõeste tõsi.

Ioh. 3, 16. Uönda on Jumal maa- 52
ilma armastanud^ et tema oma ainusündinud Poja on annud, et nkshb kes tema sisse
usubj ei pea hukka saama, waid et igawene elu temal peab olema.
Ap. teg. 4, 12. Ja ühegi muu sees ep 53
ole õnnistust; sest ühtegi mnud nime ei
ole taewa all inimestele antnd, kelle läbi meie

peame snd saks saama.
Ioh...14, 6.

Mina olen tee ja tõde ja
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elu.
Ükski ei saa I s a juure muidu, kui
minu läki.
Room. 3, 23—25, 28. Sest Koik 0N 55
pattu

teinnd ja on Jumala

auust ilma, ja
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neid mõistetakse tema armust õigeks ilma,
ärawnastamise läbi, mis Kristuse Jeesuse
sees on, lkeda Jumal on enne seadnnd lepitamise kaaneks usu läbi tema weres, oma õiguse
ülesnäitamiseks, et tema neid pattuftdj mis
enne olid sündinud> ja mis Jumal sallis, ei
arwanud suuks*,) Seeparast arwame meie
et iuimene oigeks saak usu І Ш , ilma
kasu tegudeta.
56 • ••
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2, 5—11. Sest see samasugune
meel olgu teie sees, mis Kristuse Jeesuse
sees ka oli: kes, kni ta Jumala näol oli, seda
ei arwanud saagiks, et tema Jumalaga ühesugune oli: waid alaudas iseennast ja wõttis sulase näo enesele ja sai inimeste sarnaseks
ja leiti wäljaspidisest kombest kni inimene ja
sai sonawotlikuks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on ka Jumal teda wäga
ülendanud ja on temale andnud ühe nime, mis
iile iga niine on, • et Jeesuse nimel kõik nende
põlwed peawad endid nõrkutama, kes taewas, ja
maa peal, ja maa all on. J a kõikide keel peab
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üles tunnistama, et Ieesns Kristus on Issand,
Jumala Isa auuks.
Jotj, 1, 29. ШйЩ see on Jumala Tall,
kes maailma patu ära kannab.
Ies. 53, 3. Tema on meie üleastumiste
Pärast haawatud ja kõik meie ülekohtu pärast

23

ärarõhutud. Karistus oli tema peal^ et
meil pidi rahu olema.
' 1 Ioh. 3, 8. Kes pattu teeb, see on
kuradist^ sest kurat teek pattu algusest; seks
on Jumala Poeg awalikuks saanud, et tema
Kuradi teud pidi ara rikkuma."
1 Peetr. 3, 19. Waimus on Kristns ära
läinud ja on armu kuulutanud neile waitundele* kes wangis on.
Ioh. 18, 36. Minu kuningriik ep ole
sestsinatsest maailmast.
Ioh. 11, 25. Mina olen ülestõusmine
ja elu, kes minu sisse usub, see pead elama,
ehk tema küll sureb. Ja igaüks, kes elab ja
usub minu sisse, see ei pea mitte igaweste ära
surema; kas sina usud seda?
Kolmas

õ p e t « s.

Pühitsemisest.

sLr. Nr. 276, i_ 2 ;
Nr. 428, i_2';
Nr.
362, i_ 3 ;
Nr. 369, 1.-4; Nr. 590, i_ 3 ;
Nr. 616, i_ 2 ;
Ioh. 14, 23-26.)
Mina usun Püha Waimu sisse, üht püha
ristikogudust, pühade osasaamist, pattude andeksandmist, liha ülestõusmist ja igawest elu. Aamen.
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24
Mis fee on?

Mina usun, et mina omast mceleft ja wäest mitte
ei wõi Jeesuse Kristuse, oma Issanda, sisse uskuda
ega tema juure saada; waid Püha Waim on mind
ewangeliumi läbi kutsuuud, oma annetega walgustanud,
õige usu sees pühitsenud ja hüidnud; nõnda kui tema
kõik püha ristikogudust maa peäl kutsub, kogub, walgustab, pühitseb ja Jeesuse Krismse juures õige ja
ainu usu sees hoiab; sessamas ristikoguduses tema
minule, ja kõigile usklikkudele igapäew kõik patud
rohkeste andeks annab ja wiimsel päewal mind ja kõik
surnud üles äratab, ja minule, kõige usklikkudega
Kristuses, igawese elu annab. See on tõesti tõsi.
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1 Kor. 2,-14. Aga lihalik inimene ei
saa mitte katte, .mjs J n m a l a W a i m u asjad
on; sest see on temale jõledas ja tema ei wõi
neid mitte tirnoa, sest neid peab waimnlikult ära
mõistetama.
64
Matt. 20, 16. Ualjn on kutsutud, aga
pisut on ära walitsetud.
65
Room. 5, 1. Et meie nüüd usust oleme •
oigeks saanad, siis on meil rahu Jumala
jnnres meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.
66
Ioh. 1, 8. Kni meie ei ütle enestel
pattu olewat, siis petame iseendid, ja
tõde ei ole mitte meie sees.
67
Matt. 26, 41. Walwake ja paluge, et teie ,
kiusatuse sisse ei saa; waim on küll w a l m i s
aga liha on nõder.

•іъ

1 Kor. 3, 16—17. Eks tek ei tea, et
teie J u m a l a tempel olete ja et Jumala W a i m
teie sees elab? Kui keegi Jumala templi ära
rikub, teda tahab Jumal ära rikkuda, sest Jumata tempel ou püha ja see olete teie.
Ioh. 13, 35. Sestsamast tunnewad kõik,
et teie minu jüngrid olete, kui teil a r m a s t u s on isekeskis.
Ilm. 14, 13. Õndsad on need surnud,
kes I s s a n d a s surewad sest ajast; tõeste, ütleb
Waim, et nemad peawad hingama omast wäewast ja nende teod käiwad ka nende järel.
Eebr. 9, 27. Inimestele on seatud ükskord
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surra, aga pärast seda kMts.
Ies. 66, 24. Nende uss ei sure mitte 72
ära ja nende tuli ei lmsttt mitte ära ja
nemad peawad kõige lihale üks jälk asi olema.

Roimas peatükk.

Mha Meie Isa Palwe.
(Lr. Nr. 27, i _ 2 ; Nr. 5 4 i _ 3 ; Nr. 107, l ^ ;
Nr. 545;
Jaak. 5, 33—20.)
Matt. 7, 7—8. Sest igaüks, kes palul»,
see saab ja kes otftlt, see leiab ja kes koputab,
sellele tehtakse lahti.
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Ioh. 4, 24. Jumal on Waim ja kes
teda kummardawad, need peawad Waimus ja
toes kummardama. 75
Matt. 6, 7. Aga kui teie Jumalat palute, ei pea teie mitte palju lobisema,
nõnda kui paganad, sest nemad arwawad, et
neid kuuldakse nende snure lobisemise pärast.
76
Ioh. 16, 23. Tõeste, tõeste, mina ütlen
teile: Mis teie iial Isalt palute minu
nimel, seda annab tema teile.
Esimesed palwe sõnad.
Meie Isa, kes sa oled taewas.
Mis see on?
Jumal tahab meid seeläbi armuliknlt katsuda, et
meie peame uskuma teda meie õige Isa ja meid tema
õiged lapsed olewat; et meie julgeste ja kindla lootusega tcda peame paluma, nõuda kui armsad lapsed
oma armast isa paluwad.
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Room. 8, 15. Teie ep ole saannd sulase
põlwe waimn, et teie jälle peaksite kartma, waid
teie olete lapse Põlwe W a i m u saanud, kelle
läbi meie kisendame: Abba, I s a !
Esimene palwe.
Pühitsetud saagu sinn nimi.
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Mis fee on?

Jumala nimi on küll iseenesest Püha; aga meie
palume sessinases palwes, et ta ka meie juures saaks
pühitsetud.
5tnidas sünnib see?
Kui Jumala sõna selgeste ja puhtaste õpetakse ja
meie ka Pühaste kui Jumala lapsed seda mööda elame;
seks aita meid armas taewane I s a ! Aga kes teist
wiisi õpetab ja elab, kui Jumala soua õpetab, see ei
pühitse mitte meie seas Jumala nime; selle eest hoia
meid armas taewane I s a !

Laul i i l , 9. W h a ja kartuse wäärt
on tema nimi!
Ioh. 17, 17. Whitse neid oma tõe
sees; sinn sõna on tõde,,
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Teine palwe.
Sinn riik tulgu.
Mis see on?

Jumala riik tuleb küll ilma meie palweta iseenesest;
aga meie palume sessinases palwes, et ta ka meie
juure tuki§>.
Kiudas sünnib fee ?

Kui taewane Isa uma Püha Waimu meile annab,
et meie tema püha sõna tema armu läbi nsume, ja
Jumala meele pärast elame siin ajalikult ja seal
igaweste.

Luuk. 17, 20—21. Aga kui wariserid
temalt küsisid: Millal tuleb Inmala riik? siis
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wastas ta neile ja ütles: Jumala rnk ei
tule mitte tlmft. Ei öelda ka: Waata, siin,
ehk waata, seal see on! sest waata, Jumala
riik on seestpidi teie sees.
81
Matt. 9, 37—38. Koikust on palju,
aga pisnt töötegijaid. Seepärast palnge lõikuse Issandat, et tema töötegijaid oma lõikusele
wõtaks wälja ajada.
Kolmas palwe.
Sinu tahtmine sündigu, kui taewas, nõnda
ka maa peäl.
Mis see on?
Jumala hea ja armuline tahtmine sünnib küll ilma
meie palweta; aga meie palume sessinases palwes, et
ta ka meie juures sünniks.
Kuidas stilmib fee?
Kui Jumal kõik kurja nõuu ja tahtmist rikub ja
keelab ueid, kes meid ei taha lasta, Jumala nime
pühitseda ega tema riiki meie juure tulla, kui on kuradi, maailma ja meie liha tahtmine- waid kinnitab
ja hoiab meid kindlaste omas sõnas ja usus meie
otsani; see on tema armuliuc ja hea tahtmine.
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i Tess. 4, 3. Kee on Jumala tahtmine — teie pühitsemine.
83
Matt. 26, 39. Minu Isa! kui see wõib
olla, siis miugu seesinane karikas minust mööda;
ometi mitte nõnda, kui mina tahan, waid
kui stna tahad.
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i Ioh. 5, 4. Koik, mis Jumalast VN 84
sündinud, wõidab maailma ära ja meie lifJt,
see on wõimus, mis maailma on ära wõitnud.
Melsas p a l w e .
Meie igapäewast leiba anna meile tänapäew.
Mis see un?
Jumal annab igapäewase leiba küll ilma meie
palweta kõigile kurja inimestele; aga meie palume
sessinatses palwes, et tema meile annaks seda mõista
ja tänuga wastu wõtta meie igapäewast leiba.
Mis on igapäewane leib?
Kõik/ mis meie ihu toiduseks ja ülespidamiseks
tarwis läheb: söömine, joomine, riided, kingad, koda,
maja, põld, weised, raha, wara, wäga abikaasa, wagad
lapsed, wäga pere, wagad ja truuid ülemad, hea walitsus, hea ilm, rahu, terwis, auus elu, head sõbrad,
truuid uaabrid, ja muud niisugused asjad.

Matt. 6, 33. Aga nõudke esiti Jumala 85
riiki ja tema õigust, siis seda kiik Peab teile
pealegi antama.
i Tim. 6, 6. Aga jumalakartus on 86
suur kasu, kui meie omaga rahul oleme.
1 Kor. 10, 31. Seepärast ehk teie sööte 87
ehk joote, ehk mis teie teete, seda fctfilt tehke
Jumala auuks.
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i P i i e * palwe.
Ja anna meile andeks meie wõlad, kui meie
andeks anname oma wõlglastele.
Mis see uu?

Meie palume sessinases palwes, et taewane Isa
mitte ei tahaks waadata meie pattude peale ega neude
pärast meile seda keelda, mis meie palume; sest meie
ep ole seda mitte wäärt, mis meie palume, ega pole
seda ka mitte teeniuud; waid tema tahaks meile seda
kõik armust crnöa, sest et meie' igapäew Palju pattu
teeme ja küll selget nuhtlust teeuime; siis tahame meie
ka südamest audeks auda ja heal meelel head teha
ucile, kes meie wastu eksiwad.

Matt. 6, 15. Aga kui teie inimestele
nende eksitust mitte andeks ei muta siis ei
anna ka teie I s a teie eksitnsi mitte andeks.
kõik

Laul 1 3 0 , 3 . Kui sina, I e h o o w a , tahaksid
n l e l t o h n t meeles pidada, kes siis jõnaks

Issand su ees seista?
Õnnes palwe.

f

Ja ära saada meid mitte kiusatuse sisse.
Mis see un?
Jumal ei kiusa küll kedagi, aga meie palume sessiuases palwes, et Jumal meid tahaks hoida ja üles
pidada, et kurat, maailm ja meie liha meid ei peta
ega saada ebausu, meeleäraheitmist ja mõne muu suure
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patu ja häbi sisse; ja kui meid seega Peaks kiusatama,
et meie kummatagi wiimselt ära wõidame ja wõimust
saame.
1 Kor. 10, 13. J u m a l on u s t a w , kes
teid ei lase k i u s a t a enam, kui teie suudate
kanda, waid tahab kiusatusega ka otsa teha, et
teie suudate kanda.
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Seitsmes palwe.
Waid peasta meid kurjast ära.
Mis see on?
Meie palume sessinases palwes kui ühel hoobil, et
taewaue Isa meid tahaks peasta kõigesugusest ihu ja
hinge, waranduse ja auu kahjust; ja wiimaks, kui
meie surma tunnikene tuleb, õudsa otsa meile auda
ja armuga sestsiuasest hädaorust enese juure taewa
wõtta.
Ap. teg. 1 4 , 2 2 . Meie peame mitme m i -
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letsuse läbi Jumala riiki minema.
Laul 126, 5. Kes silmameega kuiwawad, 92
need lõikawad hõiskamisega.
Wiimsed palwe souad.
Sest sinu päralt ou riik ja wägi ja au igaweste. Aameu.
Mis ou aamen?
See on, et, mina peau kindlaste uskuma, et taewane Isa meie palwet heldeste ou wastu wõtnud ja
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kuulnud; feft.et tema ise meid on käskinud nõnda Paluda ja tõutanud, et tema meid tahab kuulda. Aamcu,
aamen, see on: jah, jah, see peab tõeste nõnda sündima.
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Laul 145, 18—19. Jehomna on ligi
kõigile, kes Teda a p p i hüüawad; kõigile, kes
teda tõe sees appi hüüawad. Tema teeb nende
meele pärast, kes teda kardawad ja nende kisendamist kuuleb tema ja peästab neid ära.

Neljas peatükk.

Mha ristimist jalllllment.
(Lr. Nr. 318, і _ з ;
3,

Nr. 320, i _ 3 ;

Kal.

23—29.)

I. Mis «n ristimine?

Ristimine ei ole mitte paljas wesi, waid
niisugune wesi, mis Jumala kasus on seatud ja
Jumala sõnaga ühte pandud.
Mis Jumala sõna see on?

Kui meie Issand Jeesus Kristus ütleb
Matteuse raamatu wiimses peatükis: Minge

ja tehke jüngriks kõik rahwad, neid ristides
Isa ja Poja ja Püha Waimu nime sisse.
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Si. M i s annad ehk saadav aistmine?

T^ma saadab pattude andeksandmist, peästab
ära surmast ja kuradist, ja annab igawest õndsust kõigele, kes usuwad, nõnda kui Jumala sonad ja tõutused kuulutawad.
Missugused on ueed Jumala sõuad ja tõotused?

Kui
Markuse
ja keda
aga kes
HI.

meie Issand Jeesus Kristus ütleb
raamatu wiimses peatükis °. Kes usub
ristitakse, see peab õndsaks saama,
ei usu, seda peab hukka mõistetama.

Kuidas waid wesi «ii |rnrn asju teha?

Wesi ei tee seda tõeste mitte, waid Jumala
sõna, mis weega ja wee junres on, ja usi, mis
sedasama Jumala sõna wee sees usub; sest ilma
Inmala sõnata on wesi paljas wesi, ja ei mitte
ristimine; aga Jumala sõnaga on ta ristimine,
see on üks elu wesi täis armu ja uuesündimise
pesemine Püha Waimu sees, kuida püha Paulus
iltleb Tiituse raamatu kolmandas peatükis: Jumal on meid õndsaks teinud uuesündimise pesemise ja Püha Waimu uuendamise läbi, keda
tema on wälja walanud meie peale rohkeste
Jeesuse Kristuse, meie Õnnistegija, läbi, et
meie, tema armu läbi õigeks tehtud, igawese
elu pärijaiks pidime saama lootnse järele; see
on ustaw sõna.
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IV» Mis tähendab niisugune wee-vistimine?
See tähendab, et wana Aadam meie sees
igapäewase kahetsemise ja patustpöörmise läbi
peab ära uputatud saama ja surema, k.õige pattude ja kurja himudega, ja igapäew jälle ette
tulema ja üles tõusma uus inimene, kes õiguses
ja puhtuses Jumala ees peab igaweste elama.
Kus see on kirjutatud?

Püha Paulus ütleb omas raamatus Rooma
rahwale kirjutatud, kuuendas peatükis: Meie

oleme Kristusega maha maetud ristimise läbi
surma fisse, et otsegu Kristus on üles äratatud surnuist Isa auu läbi, meie ka nõnda
peame uues elus käima.
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Matt. 28, 18—20. Minule on antud
Koik meelewald taewas ja maa peäl.
Seepärast minge ja tekke jüngriks kõik rahwad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha
Waimu nime sisse, ja neid õpetades pidama
kõik, mis mina teid olen käskinud. Ja waata,
mina olen iga päew teie juures maailma
otsani.
95
Ioh. 3, 5—6. Tõeste, tõeste, mina ütleu
sulle, kui keegi ei sünni weest ja Waimust,
siis ei wõi tema mitte Jumala riiki saada
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Mark. 10, 14-15. Laske lapsukesed
minu juure tulla, ja ärge keelake ueid mitte,
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sest niisuguste päralt on Jumala

riik.

Tõeste mina ütlen teile: kes iial Jumala riiki

wastu ei wõta kui lapsuke, see ei saa mitte
ftuna sis se.

Wiies peatükk.

Dilhlt altari Mmmul.
(Lr. Nr. 332, ,_ 2 ;

Nr. 328, i_ 2 ;

1 Kor. 11, 23-34.)
I. Mis on altari fakvmwnt ?

See ou meie Issanda Jeesuse Kristuse tõsine
ihu ja weri, leiwa ja wiina all meile ristirahwale süüa ja juua, Kristuse enese seatnd.
'

Kus see on kirjutatud?

Nõnda kirjutawad pühad ewaugelistid Matteus, Markus, Luukas ja püha Paulus:

Meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, tui
teda ära anti, wõttis leiwa, tänas, murdis
ja andis oma jüngritele ja ütles: „Wõtke,
sööge, see ou minu ihu, mis teie eest
antakse; jefca tehke minu mälestuseks!'
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Selsamal kombel wõttis tema ta karika
pärast Zhtujöömaaega, tänas ja andis oma
jüngritele ja ütles: „Wõtke ja jooge Koik
sealt feest; seesinane karikas on uus
seadus minu weres, mis teie eest ära
malatakse pattude andeksandmiseks; seda
tehke n i i mitu korda, kui teie sest joote,
minu mälestuseks!"
II. Mis kasu on nuti see sngu sest söömisest ja
joomisest?

Seda näitawad meile need sõnad: „ M i s
teie eest antakse ja ära walatakse pattude andeksandmiseks"; see on, et meile sakramendis pattude andeksandmist, elu ja õndsnst
nende sõnade läbi antakse; sest kus pattude andeksandmist on, seal on ka elu ja õndsust.
i i l . Kuidas wõib ihulik söömine ja joomine
Niisugusid suuet asju teha?

Söömine ja joomine ei tee seda tõeste mitte,
waid need sõnad: „ M i s teie eest antakse
ja ära walatakse pattnde andeksandmiseks"; need sõnad on ihuliku söömise ja joomisega ühes ülem asi sakramendis; ja kes neidsamu sõnu usub, sel on, mis nemad tunnistawad: pattude andeksandmine.
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iV. Ars wõtab auusaste seestuatse sakVameudi
n»astu ?

Paastuda ja ihu poolest ennast walmistada,
on küll üks kaunis wäljaspidine kombe; aga see
on õieti ja hästi walmistatud, kes ueid sõnn
usub. „ M i s teie eest antakse ja a r a w a latakse pattude andeksandmiseks"; aga
kes neid sõnu ei usu, eht kaksipidi mõtleb, see
ep ole mitte wäärt ega hästi walmistatud, fest
see sõna' „ T e i e eest!" nõuab selgeid usklikka
südameid.
1 Kor. 10, 16—17. Õnnistatud k a r i kas,
mis meie õnnistame, eks see ei ole
Kristuse were osasaamine? Keik, mis
meie murrame, eks see ei ole Kristuse i h u
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osasaamine.
Ioh. 6, 51. M i n a olen elaw leid, 98
mis taewast on maha tuluud. Kui keegi sestsinatsest leiwast sööb, see peab elama igaweste;
ja leib, mis mina annan, see on m i n u l i h a ,
mis mina annan m a a i l m a elu eest.
1 Kor. 27—29. Seepärast, kes iial seda 99
leiba sööd ehk I s s a n d a k a r i k a seest sood
k õ l w a t u m a ! w i i s i l , sel on I s s a n d a ihust
ja werest süüd. Aga iuimene katsugu iseeuuast l a k i , ja nõnda söögu tema sest leiwast,
ja joogu selle karika seest. Sest, kes k õ l w a t u

sood j a joob, see sööb ja joob iseenesele
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nuhtlust, sest, et tenia ei tee wahet Issanda
ihu juures.
100
Ilm. 22, 20. See, kes seda tunnistab,
ütleb: Jah wist, mina tulen Nobedaste. Aamen.

Tule wististe, Issand Jeesus! Aamen.

j i f a.
M i s on pattude a«oekK«ndmise fa
kinnitamise meelewalda?
Pattude audeksandmise ja kiuuitainise meeleШІЪ on see wõimus, mis meie Issand Jeesus
Kristus maa peäl armu õpetuse kuulutamises on
seadnud, ueile patustele, kes patust pöörawad,
pattu andeks anda, ja neile, kes patnst ei pööra,
Pattu kinuitada, uõnda, kui Kristuse sõnad tunuistawad.
Kuida siis Issand Jeesus ütleb?
Tema ütleb nõnda Johannese raamatns
(20, 21—23): „Nõnda kui Isa mind on läkilanud, uõuda läkita» mina teid ka. Wõtke
Püha Waimu; kellele teie iial patnd andeks
annale, neile on need andeks antnd, kellele
teie patud kinuitate, ueile ou need kinnitatud.
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Patn tunttistnse sõuad.
Kõige wägewam, armuline Jumal! Mina
waene patune inimene tunnistan sinu ette kõik
omad palud, mis mina mõtte, sõna ja teoga
teinud, ja mis läbi mina ju õiget wiha ja
nuhtlust ajalikult ja igaweste küll lväga olen
teeninud. Minul on nende Pärast wäga kahjn,
ja mina kahetsen neid südamest, ja palun sind
sinu põhjatuma helduse ja sinn armsa Poja
Jeesuse Kristuse kibeda kauuatamise ja surma
pärast, ole sa mulle waesele patusele armuline,
ja halasta mu peale, auua andeks kõik minu
patud, ja auua mulle armuga oma Püha
Waimu wäge, et ma oma elu wõin parandada. Aamen.

Palwed.
Hommiku palwe.
Õnnistagu mind Jumal Isa, Poeg ja Püha
Waim. Aamen.
Mina tänan sind, minu armas taewane
Isa, Jeesuse Kristuse, sinu armsa Poja läbi,
et sina mind minewal ööl oled armulikult hoidnud kõige hinge ja ihu kahju eest. Mina palun
sind, kaitse ja hoia mind ka sel päewal kõige
patu, kurja ja kahju eest, et kõik minu mõte,
sõna, tegu ja elu wõiks sinu meele pärast olla.
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Sest mina annan oma hinge ja ihu ja TO,
mis mul on, sinu hooleks. Silln püha ingel
olgu minu juures, et kuri waenlane ühtegi meelewalda minn üle ei saa. Aamen.
Ohtu palwe.

• Õnnistagu mmd Jumal Isa, Poeg ja Püha
Waim. Aamen.
Mina tänan sind, minu armas taewane

Isa, Jeesuse Kristuse, siuu armsa Poja läbi,
et sina mind minewal päewal armulikult oled
hoidnud, ja palun sind: anna mulle andeks kõik
minn patud ja eksitused, miska mina sind olen
wihastanud, ja kaitse ja hoia miud felsinntsel
ööl armulikult kõige patu, kurja ja kahju eest.
Sest mina annan oma hinge ja ihn ja kõik,
mis mul on, sinu hooleks. Sinu püha ingel
olgu minu juures, ü kuri waenlane ühtegi meelewalda minu peale ei saa. Aamen.
Sööma palwed.

Enne söömist.
Laul 145, 15—16. Kõikide silmad ootawad stud ja stna annad neile nende *oa omal
ajal. Ka teed lahti oma kae ja täidad kõik,
mis elab, hea meelega.

4i

Wiisil:

M u süda, äria itfee (12,)

Oh Issand Jeesus, tule,
Meil' ise wõõraks ole,
Sa meile lauda kata,
Kõik õnnistada wõta!
P ä r a st s ö ö m i st.
1 Aja r. 16, 34. Tänage Issandat, sest
tema on he<ja tema heldus kestab igaweste.
Wiisil: Jeesus tule minule, 5)9,

Issand, wõeraks tulid sa
Oma õnnistusega;
Tänu söögi, joogi eest
Sulle kõigest südamest.
Aodnõpetns lastele fa «oovele rahwale.
1. Laste tohus.
Lapsed, kuulge oma wanemate sõna Issanda
sees, sest see on õige. Auusta oma isa ja ema,
see on esimene käsusõna tõotusega: et sinu käsi
hästi wõiks käia ja siua wõiksid kaua elada maa
peal. (Eew. 6, 1—3).
2. Noore rahwa kohus.
Teie noored, olge wanemate wasta alandlikud, aga kõik olge üks teise wastu alandlikud,
ja ehitage endid seestpidi alandliku meelega; sest
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Jumal paneb suurelistele wastu, aga alandlikkudele aunab tema armu. Siis alandage endid
nüüd Jumala wägewa käe alla, et tema teid
wõiks ülendada õigel ajal. (1 Peetr. 5, 5 - 6 ) .
Kui igaüks teeb oma tööd,
Siis on kõik asjad majas head.

Kiriku aasta.
I.

Suurte

pühade

aeg

A. Jõulu aeg.
1) 4 Avistnse tulemise pnha on jõulu
ettewalmistajad.
2) J õ u w püha (25. detsembril) Kristuse
sündimise Päew.
3) Uäaei Mew, 8 p. pärast JÕULU, Kristnse nimepanemise ja ümberlõikainife mälestuseks,
ühtlasi ka uue aasta algus; 6-mal nääri kuu p.
Kpistnse ilmutamise pnha (Kolme kuninga p.
Misstoni Püha). Järgmised pühapäewad nimetame esimeseks, teiseks j . n. e. pühapäewaks
pärast Kristuse ilmut. vüha.
B. Ülestõusmise pühade aeg.
1) Avistuse kannatamise aeg (6 uädalat;
algab kesknädalal pärast 7-rnat pühav. enne üles-
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tõusm. püha). Kannatamise aja wiimse pühapäewaga ehk Palmipuude pühaga algab fnnt
eht waikne nädal.
Sel nädalal
on:
futtv «elfapäen»"(Püha õhtusöömaaja seadmine)
ja s«uv tfeefre (Kristuse surma mälestuseks).
2) Kristuse ülestõusmise püha.
3) Naewamiuemise püha (40 päewa pärast ülestõusmist).

D. Nelipühi aeg.
1) Iüugrite 10-päewane ootamise aeg.
2) Uelipühi (50 päewa pärast ülestõusinise püha).
3) Aolmaiuu Jumala puha (Pühapäew
pärast uelipühi).
II. P ü h a d e t a a e g .
Sellel ajal on 22—27 pühapäewa pavaft
Holmaiuu Jumala püha. Wiimane pühapäew
kiriku aastas on sueunte mälestuse püha.

III. ^Peale selle weel teised pühad.
1) Uiigipühad. 2)Malmepäew (kesknädalal
esimese kannatamise nädalas). 3) Maaeza päew
(25 märtsil). 4) Jaani päew (24 juunil —
mitmel pool ühes surnuaia püha). 5) Lõikuse
Püha. 6) Msn p«hastuse püha (18. oktobril.)
Iseäralikudel pühapäewadel tuletame weel
meelde: ewang. lnt. abiüassa tööd, missioni
tööd, armastuse tööd: Kurttummade^ pime-
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date, ріЪаІШЬШъ laugetökiste, «miitwlfuigete, nubvfimttltlteU, ja piibli wäljalaotamise heaks.
Jumala teenistuse k#th
pühapäewal ja suurtel pühadel.
A. Kni piil/a õi)t« söömaaega peetakse.
I. Algus.
1.
2.

3.

Koguduse alguse laul.
Opetafa loebfitzsejuhatus-sSuadja lõpetab
sõnadega: Au olgu Isale ja Pojale ja
Pühale Waimule.
Kogudus laulab: Nõttdu kui algusest oli,
nüüdkl on, ja jääb igawesest ajast igaweste.
Aamen.
T ä h e n d u s : Kus pihilkäimiue juma-

lateenistnse sisse seatakse, seal sünnib fee
siin kohal.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opetafa Palub patutunnistuse sõnu.
Kogudus: Issand halasta, Kristas halasta, Issand halasta.
Gpetafa knulntab pattude andeksandmist.
Kogudus: Aamen.
Õpetaja: An olgn Inmalale kõrges!
Kogudus lanlab! An, kiitus olgu igawest,—
(Kannatamise ajal üht kannatamise laulu).
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II.

10-

Soua kuulutus.

Õpetaja: Issand olgu teiega. (Selle
peale wastab:)
Aogudu«: J a sinu waimuga.
11. Õpetaja: teeb palwet.
12. Kogudus: Aamen, Aamen.
13. Õpetaja: loeb ewangeüumi ehk epistli ette.
14.
Kogudus:Halleluuja^halleluuja,halleluuja.
15; Gprtaja: loeb usutunnistuse sõnad, mis
peäle kinnituseks kogudus laulab: Aamen,
aamen, aamen.
16. Kogudus: lanlab peatanlu.
17. Õpetaja: teeb jutlust.
Kogudus laulab pärast jutlust kautslifalmi.
18. Selle järele nimetatakse ristiwd lapsi,
pruutpaarisid, haigeid, surnuid j . n. e. manitsusega, et kogudus nende eelt ja ka
laualiste,, leerilaste, surnute mahajäänud
sugulaste j . n. e. eest ecstpalwet teeks. Iga
nimetamise juures wõib õpetaja soowi ütelda,
ja lõpetab kantsli jumalateenistust lõpusoowiga.
19. Kogudus: laulab lühikese laulu.
20. Õpetaja astub sel ajal altari ette ja peab
kirikupalwet, millest kogudus osa wõtab,
wahelaulusid lauldes.
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IIL Armulaua kord.
21.
22.

28.

24.
25.

26.
27.

Kogudus laulab ühe püha õhtusöömaaja
laulu.
Õpetaja: Issand olgu teiega.
Kogudus: J a sinu waimuga.
Õpetaja: Tõstke südamed Jumala poole.
Kogudus: Meie tõstame südamed I s sauda poole.
Gpetnja: Tänagem Issandat, oma Jumalat.
Kogudus: See on õige ja kohus.
Õpetaja: Palub suurt täuupalwet.
Kogudus: Püha, püha, püha on Issand!
J a "taewas ja maa, ja taewas ja maa on
tema auu täis!
Õpetaja: teeb palwet (kogudus tõuseb
püsti), kogudus laulab: Aamen.
Õpetaja: Pühitsemise sõnad ja palub kohe
peäle nende sõnade „Ше Isa" palwet.
Kogudas laulab: Sest sinu päralt on riik
ja wägi ja an igaweste. Aamen.
Õpetaja pöörab koguduse poole ja ütleb:
Issanda rahu olgu teie kõikidega! Aamen.
Siis on püha õhtusöömaaja jagamine.
Sel ajal laulab Kogudus:
Kristus Jumala Tall, kes maailma patud kannab, halasta meie peale.
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Kistus Jumala Tall, kes maailma
r patud kannab, halasta me peäle.
Kristus Jumala Tall, kes maailma
patud kannab, anna meile oma rahu.
Kui rohkem laualisi on, laulab kogudus
püha õhtufaömaja laulusid.
IV.
28.

29.
30.

Jumalateenistuse lõpp.

Õpetaja: Tänage Issandat, sest tema
on hea.: Halleluuja.
KoSndns: Ja tema heldus kestab igaweste: Halleluuja.
ШрсЩйг teeb wiimast tänupalwet.
Aogndns: Aamen.
Opetafa: õnnistab kogudust.
AOMdUsi Aamen, aamen, aamen, ja
kogudus laulab tõpu-laulu.
B. Kui püha öht« söömaaega ei peeta.

Kui mõnel pühapäewal õhtusöömaaega ei
peeta, siis jääb jumalateenistuse kord muutmata
nii kui „algus" ja „fõna-kunlutus" (1—20) —
kiriku-valwe lõpuni.
Peäle selle palub'
21. Opetafa: „Meie Isa" palwet—lõpuni.
22. Aogudus laulab:
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Zö

24.
25.

Nüüd laulgem aamen rõõmuga
Meid armas Issand awita,
Et meie kindlast' usume,
Et meie palweid kuuldakse
Su soua peale julgeste
Nüüd Aamen meie laulame.
Õpetaja: Issanda uimi ulgu kiidetud ja
auustatud.
Aogndus: Igaweseft ajast igaweste.
Õpetaja teeb tänupalwet sõnakuulutuse eest.
Kogudus laulab! Aamen.
Õpetaja õnnistab kogudust.
Lõpelaul.

Ärgem jätkem mitte maha oma kogudust,
nõnda'kui mõnel wiis on, waid manitsegem
üksteist, ja seda palju enam, et teie näete
Issanda päewa ligi tulewat. (Eebr. 10, 25).

