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Katekismllsse

Lühhlkenne Selletus.
Iesusst Nimmel ja Auuks.
I . M i s peab meie keige surem murre ollema ni laua
kui meie ellame?

E t meie wõiksime önsaks sada.

Nõudke ennaste õnnistust tarka kartusse ja,
wärrlstussega. Wil. 2,12. Matt. 6, 33.
,. Kas olleme sils önnestusftst lahti?

J a h olleme sedda patto läbbi kautanud.
Keik on patto teinud, ja on I u m n i a l a auust
ilma.
R o m . 3 , 25.
3. Kelle läbbi wõime meie jälle dnsaks sada?

Iesusse Kristusse läbbi/ kes keik onnist
tust meile on matnud.

Iesusft seee on meil lunnastaminne temma
werre läbbi, seon, pattude andeks-andminne.

Kot. i , 14.
Mis peame me« siis keigeennamiste takkanoudma?

E t meie wõiksime Iesust Kristust ia
temma läbbi Jummalat õiete tunda ja
tenima.
S e on se iggawenne ello/ et nemmad tundwad
A *
smo
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Iummala Sannast.

sind, sedda ainust tossist I u mmalat, ja Ic sust
Kristust, keddasinnaõlled lakkitanud. Ioan. 7 , ) 5. Kuida woime meie Iummalat bktt tunda?

bi$t usso labbi.

Kes Iummala jure tahhab sada, se peab ustma
et tenuua on, ja et ta tassujaks saab nelle, kes
tedda otsiwad. Ebr. 11,6. Os. 2, 22.
6. Kuida woimc meie siis Iummalat öictc tenida?

Pühha ja jummalakartlikko cllo sees.
Meie, kes ommawaenlaste kaest arrapeäsletud,
peame Iummalat ilmakartmatia teuuna puhhitsusses ja öigutzfts temmaees, keigeomma elw
aia. Luk. 1,74.75.
7. Kusi bppime meie Iummalat la ttmma pühha
tahtmist tundma?

Iummala sannast edk pühhast kirjast.
Et sinna lapsest sadik pühhad klrjad tunned;
need wonvadsindtargaks tehha önrnstusseks usso
laddi,MlsT^rloruojeIcsusse eeoon.Tlln. 3,16.
8. Kes on pühba kirja üllespannud?

Pühhad Probwetid ia Apostlid.
9. Ons uemmad scdda ommast peast üllespannud?

Ei mitte, waid keikpübbakirrionIum^
malast sisje amud, 2 Tim. 3, 16.
Needsinnatsed pühhad Iummala mehhed on
rakinud, juhharud pühhast waimust. 2Pctr.i,2i^
10. KeS peab InMlyala sauna kuulma la öppima?

Keik need innimessed, kes püüdwad
önsaks sada.
Wot c iaösase melegawasto ftdda fanna mis
teie jiv,e on istutud, ja \шЬ teie hinged önsaks
tehha. Jak. 1, zu
n« Äiu*

J u m m a l a Sannasi.
п. Kuida nimmetakse keik pühha kirri ühhe sannaga ?

ЩЫі ramatuks.

и. Mitto tükki on Piibli Ramatus?

Kaks tükki, teine on wanna Testament,
ehk wanna seadusft sanna, teine on uus
Testament/ ehk ue seadusse sanna.
i;. Mitmcsugaune on Jummala sanna öppttus?

Kahhesuggune, i ) kasso-õppetus. 2 )
armo-õppetus ehk Ewangelium.
Kasso - õppetus on Moscsft läbbi antud: se
arm ja se tödde on ^csuost^riorusse läbbi sa^
nud. J o a n . 1, 17.
14. Kust leiame meie sedda lühhidelt, mis pühhas
kirjas la emalt öppctakze?

Katekismus^ õppetuste peatükkide seest.
к . Mis on Katckislnus meie kele?

Katekismus on üks ramat, kus sees
Jummala sanna õppetus, risti-rahwa
ussust ia ellamissest lühhidelt on arraseb
lelud küssimiste ja kostmistega.
16. Mis on üks Peatük?

S e on üks pea Õppetus, mis meile
meie hinge önnistusseks wagga tarwis
lähhäb mõista ja uskuda.
17, Mitto peatükki on Katekismusle ramatus?

Wiis peatükki. 1) Jummala kümnest kassust. 2) Bükhast risti -ussust. 3) Issa meie
palwest. 4) Puhhast risimissest. 5) Pühhasi
altari saakramentist.
A Ъ

ia. M ^
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Jummala Kurntteß Rassusi.
!8. M i s on weel meie Kateklsmusse ramatus?

L). Hommiko, öhto ja söma-aia palwed,
а.) Õppetus melewallast pattud andeks anda.
3) Patto tunnistusse sannad. 4) Koddo-oppetus, ja 5) önsa Lutterusse Küssimiste ja
kostmiste sannad.
Essimenne p e a t ü k .

Jummala kümnest kassust.
1. Kes on need kümme kässo annud?

Kolm ainus J u m m a l .
Üks arnus kasso andja on/ kes rooib ünsaks
tehha/ ja hukka panna.

Jak. 4 , 1 2 .

,. Kelle käe läbbi on temma neld annud?

Moses>e kae läbbi.

Kaston ftätud inglide läbbi, wahhemehhe käe
läbbi. Kal. 3, 19.
; Kes olli Moses?
Temma olli üks pühha Prohwet ja Israeli
rahwa üllem pealik.
4. Mil aial andis Jummal uecd kimme käsko?
Kui Jummal Israeli rahwast Pasa pühhal
wäggewal kombel Egiptusse maalt sai wäljawinud: siis andis temma neid Nellipühhi essimessel päwal. W a t a 2 Mos. 12. ja 19.
s Kus paikas andis Jummal neid?

Kõrges, Smai mäe peäl.
6. M i l wisil andis Jummal neid?

Nenda, et ta omma üpris wagga
suurt

Jummala Kurnttcf? Kšefuft

у

suurt au üllesnaitis, pitkse würristamisse, walgolömisse, ja tullelegaIssauda au näggo olli kui soja tulli mäeotsas
Israeli laste nähhes, г Mos. 24,17.
S i i s olli pukse-mürristamissed ja wälgo lömissed, ja paks pilw olli mäe peäl ja wägga kange pässuna heäl, nenda et keik rahwas wärrises.
2 Mos. 19,16.
7. Kellele on Jummal need kümme kässo annud?

Israeli rahwale essite, ja siis ka keikile
innimestele.
Karda Jummalat, ja pea temma kässud, sest
se on igga innimesse kohhus. Kogg. 12,13.
8. M i s peäle kirjotas Jummal need kümme käsko?

Kabbe kiwwi laua peäle.
Kui Issand Mosessega sai räkinud, Sinai mäe
peäl,siisandis Ta temmale kaks tunnistusse lauda; need ollid kiwwi - lauad Jummala sõrmega
kirjotud. 2 Mos. 31,18.
9. Mitto käsko olll kirjotud essimessi laua peäle?
K o l m essimest.

10. Mitto teise laua peäle?

Seitse wimist.
11 M i i upuetawad need kolm essimest käsko?
Et mele peame Jummalat armastama.
«. M i s öppnawad need fcitjV wimist?
E t meie peame omma liggunest armastama
л%. Kuida peame meie Jummal! armastama?

Kelgest vlnmast süddamest, ja keigest ommast
A 4
hing«V
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Jummala kümnest

Ыфіі

hingest, ja?щф ommast melest/ ja keigestommast
wäest. Mark. 12,30.
^4. Kuida peame meie omma liggimest armastama?

K u i issiennast.
Sinna pead omma liggimest armastama kui
issiennast. Matt. 22, 39.
If. Kes on meie liggimenne?

Keir innimessed, olgo tutwad ehk woö^
r a d , olgo sobrad ebk waenlased.
Jummal on teinud ühhest werrest kelk innimeste suggu keige Ma peäl ellama. Ap. Tegg. 17,26.
i6. M i s tulleb iggaühhe kasso jure* tähhele panna?

1) Et KaE waimolik on, innimesse
süddame peäle katsub, ja õppetab, et ka
kurjad saUajad hlmmud ja mötted vau
tud on.
2) Et Jummal igga übbes kasfus
kurja keeldes bead kässsb ja head käskides kurja kelab.
. i)Meie teame et kast on waimolik. Rom. 7,14.
2) Sinno käst on otsata laiinty 96.
Essimenne Aast.
n Mis kelab Jummal cssimcsfe kässo sees?
Gr meil ei р*л mitte teise wõõraid
^ummalaid ollema temma korrvao.
». Mis on wodras Jummal?
Keik se on wooras Jummal ) mis innimenne
ennam kardab ja armavtab, ku; suurt Iummalat ,

Gsfimenne Rast.
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lett/ ja mis peäle ta ennam lodab kui ellawa
Jummala peäle.
3. Mttmcsuggunc on woära Jummala tenistus?
Kahhesuggune 1) teine on awwaltk, 2)
teine sallaja woora Jummala tenistus.
4. Mis on awwalik woöva Jummala tenistus?
K u i meie sedda, mis ei olle J u m m a l , kui
Jummalat kummardame.

5. Mis on sallaja woora Jummala tenistus?
Kui meie 1) middagi muud nenda ehk ennam kardame ja armastame kui Jummalat.
2) Issiennese ehk mu loma peäle ennam lodame kui Loja peäle.
6. Mis kässib Jummal cssimcsft kässo fees?
l 3 r meie tedda; kui sedda ainust tossid
Jummalat peame õppima õiete tundma, ja
redda ükspäinis keik ülle asjade karrma,
a r m a s r a m a . )a remma peäle lootma*
Mark. 12, ZQ7. Kas innimenne wõib ommast wäest sedda tehha?

Ei wõi mitte, sepärrast peame meie
Jummala kaest allati pühha Waimo
adbi palluma.
Ilma minnota ei wol teie ühtegi tehha. Joan.
»5/ 4. Estk. 36/ 27. Wil. 4, 13.
Teme V.ast.
1. Mis kelab Jummal teises kässus.

<3c meie pea mitte jummala, omma
Issanda nimme ilma aojara suhho xporma,
ehk sedöa hizjastz prukima.
A<
». Mis

I©

Teine Aast.
2. M i s on Jummala nimmi?

Jummala isse temma pühhad wisid, temma
pühha sanna, pühhad saakramentid, ja keik,
kust tedda tunnukse.
z. Kuida wöttab innimenne Jummala nimme ilma
asjata suhho?

Km innimenne Jummala nimme jut es
Nead wannub, lausub, walletal? ja perrab.
4« Ekssiisial polle lubba wanduda?
E i olle mitre, kui agga koktowannematte kässo peäle, Jummala auuks ja
ligaimesse hea^s.
^.eie könne olgo Jah, J a h ; ei mitte ei mitte;
aqga misülle sedda on, se on scst tigaedast. Matt.
5, 37. 2 Mos. 22, io. 5 Mos76,13.
s. Onssiislubba kurratit hüda ja temma nimmel wanduda ?

Ei koggone mitte, sest temma on meie
hinge waenlane.
Ärge manduge mitte ei taewa egga Ma jures,
egga mu wandega, et teie kohto alla et lange.
Jak. 5,12.
s.Kas siis laufuminneja muud nisuggused kunstidpaton?

Jah wist on se pat, sest et Jummal
sedda kõwwaste on keelnud.
E i so seast ei pea leitama * - ei onne - andjat, ea*
Za sedda,, kes pilwest lausub, ei ussidega - lausujat
egga noiga. Egga wallo-ivötjat egga sedda, kes
nõia kaest küssid, egga tarka, egga sedda, kes surnutte kaestküssib.Sest iggamees kes sedda teeb,on
Jummalale üks hirmus assi. 5 Mos. 18,10-12.
7. Ons

Rolmas Rast.

i

7. Ons sesiiswägga raske pal: Jummala nimm?
ilma' asjctta suhho wötma?
Iab on, sest Jummal ähwardab redda mirte nuhrlemarra jätta kes nmma nimmt
turjasce prugib.
8 Mis)ässib Jummal feife kässo sees?

Et meie tedda'keige hädda sees peame
appi hüüdma, palluma, kiitma ia kännama.
Hüa mind appi ahhastusfe päwal:siistahhan
ma sind sest wälja kiskuda, ja sinna pead muw
auustama.Laul. 50,15. Ewes.6,l8. Ewes. 5,10.
Jootmas R a s t .
l. Mis kässib Iuuimal kolmandamas käslus?1

Et meie peame hingamisse ehk pühha
päwa pübbitsema.
Jummal önnlstas seitsmetpawa japühhitftS
tedda, et ta siis olli hinganud kelgest ommast teggenussest mlsIummal teyjejt olli tonud.iMos.2)
2. Mis se on: pühhapäwa pühhitscma?

Se on, 1) keik muud argipawa tööd
mahhajatma. 2) Jutlust ia Jummala
sanna pühhaks püddama, heäl melel kuulma ia õppima, ja 3) Jummala armo
läbbi omma ello se järrele parrandama.
i)0nrns on se innimenne, kes hingamisse paß
wa peab, et sedda ei teota, ja kes onuna kät
hoiab, et ta ühtegi kurja ei te. Ies. 56^ 2.
2) Hoia ommad jaUab# kui sa Jummala kotta
lähhäb, la tulle liaai kuulma. Kogg. 4,14. Ko!.
Ь l6
3) Osge
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Kolmas Käst.

zl Olge farma teggiad, ja ei mitte ükspäinis
kuuljad, et teie wa!iemötlel«isst labbi ennast ei
petta. Jak. i, 22.
3. Mis Ulab Iummal kolmandamas kässus?
Et meie ei pea mitte jutlust ja I u m mala sanna pölgma.
Kes teld kuleb, se kuleb mind, ja kes teidarrapõlgab, se pöigab mind arra; aaga kes mind arrapölgab, se põlgab ftdda arra, kes mind on
lakkitanud. Luk. 10, іб.
4. Kes pölgad Iuinmala sanna 1

Se põlgad Iummala sanna, kes temma saunast ei doli, ja ei tahha scddakuulda, ei öpvida, egga se järrele ellada.
W a t a , Iummala sanna on neile larnnisseks
sanud, ei se põlle nende mele parrast. I e r . 6 , i o .
Arge jätkeni mitte mahha omma koggodust,
nenda kui monnel se wils on. - - Ebr. 10, 25,

tTleljas Ъ-Ht
1. Mis kässib Iummal neljandama« kässus?
lkc meie peame omma Issit ja omma
Gmma auusrama,
1. Kes on incie issa ja emma?

l) Meie lihhased wannemad. 2) Keil
suggused wannemad, kes issa ia emma
assemel on: nenda kui: wallitsejad, ЫШ
mad, öppetajad ja werre.'wannemad.
1) Lapsed kuulge omma wannematte sanna
kcige asjade sees; sest se on ^Isjanda mele parrast.

пат ш\г

із

2) I g g a bmg heitko ennast üllematte alla, kellel ketgeüllem melewald on!, sest üilemald ep olle
muido ku; Jummalast. Rom. 1 3 , 1 . Kol. 3,22.
Mis se on: wannemad auustama?
S e on, wanncmarre mnna kuulma neid,
armfasre ja kalliore piddama, ja nende meie
p a r a s t taggema.
4. M»s tõotab Jummal ncile, kes sannakul<l'kfud on?

Jummal tõotab, et nende kassi peab
hästi käima, ja nemmad peawad kaua
ellama M a peäl.
Auusta oinma issa ja emma, (se on essimenne kasso sanna tootusscga.) Et sinno kassi wõiks
hästi käia, za sinna wõiksid kaua ellada M a
peäl. Ewes. 6, 2. 3.
5. Mis kelab Jummal nelzandamas kässnsf
<3r meie ei pea mirre omma wannemid ja iosandid ei pölgma egga хгфЬав*
rama.
6. Misga ähwardab Jummal need, kes waunemid
pölawad ja widhastawad?
Nende sannadega: Sedda silma, mis Ufa
ttwitab, ja et tahha emma sanna kuulda, peawad kaarnad jöe äres waljanokkima ja koita
potad sedda ärrasöma. Opp. E a n n . 30, vj*
5 Mos. 21, l 8 - 2 1 .

wies Rast.
l. Mis kelab Jummal wlendamas kässus?
i£c nnie ei pea mirre rapma.
2. Kedda ci pea meie mitte tapma?

E i omma liggtmest egga isseennast'
Mi

Ч

wies Räst.
3. Mitmesuggune on tahtminne?

Neljasuggune, 1) Süddamega, kui
innimenne teist wihkab, ja tahhaks heäl
melel teisele kurja tehha. 2) Palle ehk
näoaa, kui temma liggimesse peäle roifc
ha varrast wõõriti watad. 3) Kelega,
ku: temma tedda sõimab, teotab, laidab,
ju kurta temma peäle pattab. 4) Käega,
kui ta tedda süta ehk sü pärrast liaste peksab ehk koggone surnuks lööb.
1) Iggaüks, kes omma wenna wihkab, seon
innimesse tapja. 1 Joan 3 , 15.
2) Issand ütles Kaini wasto: Miks süttib
so wihha põllema? ja miks sa nenda silmast arralanaenud. 1 Mos. 4, 6.
3) Nende keel on üks terrawaks rautud nool,
se rägib kawwalust. Ier. 9 , 7.
Keel on tais kihwti rohto, mis surma sadab.
Jak. 3,8. Laul. 64,4.
4) Kes ühhe innimesse lööb, et ta surreb, sedda peab armota smmapandama. 2 Mos. 21,12.
Kes innimesse werd arrawallab, selle werri
peab innimesse läbbi sama arrawallatud.i M.9.6
4. Mis keeltakse weel wiendamas kassus?
Et meie ei pea ei omma ennese egga omma
liggimesse hi^ge tapma, sest et hing paljo kallim on kui ihho.
5. Kuida tappetakse innimesse hinge? -

Pattuse ello läbbi sadab innimenne
hingele lurmaЫ

wies NM.

к

Kui teie lihha järrele wõttate ellada,siispeate
teie surrema. Rom. Sf 13 Matt. 18, 6.7,
6. Mis kassib Jummal wicndamas kässus?

E t meie peame omma liggimest a'tma,
ja temmale head teggema. 1) keige ihho
hädda sees. 2. keige hinge hädda sees.

1) Peasite sedda kes alw ja waene on, klSkuge
neid ärra öälatte kaest. Laul. 82, 4.
Ärra unnustage mitte ärra head tehha ja
teistele jaggada; sest nisuggused ohwrid on I u m mala mele pärrast. Ebr. 13,16.
2. Kes ühhe pattuse temma eksitusse tee peält
ümberpörab,ftpeästab hinge surmast. Jak.5,30,
7. Kuida peame meie liaaimesi aitma?

Hea melega ia keigest süddamest.
Olge armolissed nenda kui teie Iosagi armolinne on. Luk. 6,36.

Ъхт Rast.
i. Mis kelab Jummal kuendamas kässus?
C t meie ei pea mirre abbiello auoxib
kuma.
2 Missiinülleüldes keeltakse?
1) Keik roppud himmud. 2) Keik roppud kõnned ja laulud. 3)Hora-ja pordoello. 4) Abbiellorikminne.
1) Minna maenitsen teid, - - et teie ennast hoiate lihhallkto himmude eest, mis hrnge wasto sõddiwad. 1 Peetr. 2, i l . Matt. 15, ly.
2) Ärge laske ei ühtegi nurjatumat sanna om.'
mast suust wäljaminna. Ewes. 4 , 2 9 .
3) Hora'

i6

Rues B,äst.

3) Horajaht ja keik rojastus ehk ahnus olgo
nilnmetamatta teie seas, nenda kui pühhendale
sünnib/ ja habbematta tö, ja jölle könne, ehk
naljaheitminne mis ei sünni. Ewes. 5, 3. 4.
Pöggenege hora-tö est; igga pat, mis inniwenne tal teeb, se on waljaspiddi ihho, agga kes
hora - tööd teeb, se teeb patto omma ennese ihho
wasto. i Kor. 6,18.
4)Ärge eksige mitte: ei horapiddagad,ei abbiello arrarikjad, egga sallaja roppud ei peaIummala riki pärrima. 1 Kor. 6, 9. 10.
Kül Jummal nuhtleb horapiddajad ja abbiellorikjad. Ebr. 1), 4.
3. M i s weel kccltakst kuendamas kösfuZ?

Keik sedda kust üks rop ello ja abbieb
lo-rikminne tulleb, nenda kui: i)Lais^
kus, mis läbbi ropvud bimmud tõuswad.
2) Liigjominne ja vrasssminnc, mis lab*
bi kurjad himmud kaswawad. 3) Mailma lust ia rööm, mis läbbi lihha hinu
mud siggiwad.
1) Ärge kandke omma lihha eest hoolt nenda,
et himmud sest tõuswad. Rom. 13, 14.
2) Ellagem aussaste kui päwa aial, ci mitte
prassimisses egga liajomisses, ci mitte abbiello
arrateotamisses egga kimalusses. Rom. 13,13*

3) Keik mis Ma-ilmas on, lihha, himmo, ja
silma himmo, ja ello kõrkus ei olle nutte Issast,
waid je on ma-ilmast. Jäma ilm tahhabhukka ja temma himmo. 1 Joan,, 2, 16. 17.
4. M i s küüsid Jummal'tucndamas kässus?

i)Et meie ussinaste ja puhtaste veame

Seirsmes Räst.

lj

me ellama könnete ja teggude sees. 2)
Et iggaüks peab omma abblkasa armastama ja auustama1) S e on Iummala tahtminne, teie pühhitstnilnne, et teie ennast hoiate hora-ello eest, et iggaüks teie seast teaks omma astla hoida pühhit-

ftmisse ,a au sees. 1 Tess f z. 4. Mm. 5 8.
2) Iggamees ennese kohhal armastago omlna naest, kui issiennast, agga naene katsko et ta
wottaks meest karta. Ewes. 5, 33*
Seirsmes Rast.
т. Mis kelab Iummal seitsmes kässus?

*gt meie ei pea mitte т л а&ата*
2. Mis warrastama?

S e on, liggimesse omma, rahha ehk
warra tcmma teäbmaita ja wasto meelt
rvötma, karvwala kauba ja pettisetöga
ennese pole kiskuma.
3. Mitme'uggune on wargus?
Kahhesuggune: teine on awwalik, teine sallaja wargus.
4. Mis on awwalik wargus?
S e on kui kegi liggimeofe omma ärrawot-

tad el^tedda risub.^ Esek. 22, 29.
5. Mis on sallaja wargus?

S e on keik^üllefohtune tö, kui kegi lig^
gimesse omma, kawwala kauba ehk pettise töga ennese pole kzssub.
Hadda sellele, kes paljo kokkopanneb, mis ep
B
ollc

i8

Seitsmes V^äst.

olle temma parralt; kauaks sedda o n ; temma
koormab agga ettmft peäle pakso mudda. H a bak. 2 , 6 .
M i s öppctab Jummala sanna wargusscsi?

Jummala sanna öpperab et Ium-mal ei aima wargusse patto nutte am
dcks, kui Warras ei maksa ärra, egga
anna taggasi sedda, mis temma on warrastanud.
Kui innimenne on patto teinud ja süallusfeks
sanud, si:s pead temma jälle tassuma need risutud asjad, mis ta risunudf ehk ftdda Ща а$\а
mis ta temmale teinud, ehk sedda asja mis temma jure on pandud seisma, ehk sedda arrakaddunud, miv ta on leidnud.3 Mos. 5,23. Estk. 33,15.
7. M i s kässib Jummalftitsmcskasklis?

££t meie peame aitma e m m a liggimesse warra ja peatoidust kaswatada
ja hoida. Wil. 2 , 4 . Ewes. 4 , 28.
t ä h h e k s a s IVaff.
I. Mis kelab Jummal kahhcksamas kässus?
E t meie ei pea mitte üllekohto tunnist ä m ä omma liggimesse w a s t o .
2. M i s on üllckohto tunnistus?

I

Keik walle mis liggimese

tafle.

ШІЫ$и

i) Kui kegi kurja.temma peale

mötlcb, mis ei olle tõssi. 2) Kui kegitedda vettab. 3) Keelt peksab ia kurje föw
nesid temma peäle tõstab.

l) Je.

tähheksas I.öst.
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i) Jesus ütles: mikspärrast mötlete rele kurja
ommas süddames? Matt. 9, 4.
2) Ärge walletage nutte teine teise peäle. Koi
3, 9. Opp. san. 2>, 9. 10.
3) Pange nüüd mahha keik kurjast, ja keik
pettust, ja kawwalussed ja kaddedusftd, ja keik
kelekandmissed. 1 Peetr. 2, 1.
5 M i s keeltasse weel kahhekfamas kässus?

Keik kurjad ja tühjad juttud.
Matt. 12, 36.

Ewes, 4 , 25.

4. Egga walle ci peaks ommeti ni wägga suurt pat ollema ?

Jah wisi on walle suur pat, sest temma on kurratist.
Kurrat ci olle mitte seisma jänud töe sisse sest
tö ei olle mitte teinma sees; kui ta wallctragib/
siis rägib temma ommast, sest ta on wallelik, ja
wallellkko w i a . J o a n . 8 , 44.
5. M i s kässib Jummal kahhcksamas kässus?

1) jj?t meie peame omma liggimese
se eest kostana. 2) ЗЯеіі2 head tcmmafi
kõnnelema, ja Z) keik asjad heaks
kaanma.
i) Te omma su lahti selle eest; kes keletoon.
£)pv. Sann, 31, 82) S e ellab Issanda teigis - - kes töt rägib
ommast süddame)*, kes keelt ei peksa; egga laimanust omma ltggimesse peäle wasto ci wötta.
Laul. is, 13^
J a Ionatan rakis head Tawetist omma issa
Sault wasto. 1 Sam. 19, 4.
B^
3)

3) Armastus säilib keik, ta ussub keik, ta lodab
keik, ta kannatab keik. i Kor. 13, 7. 1 Pee tr. 4, 8.

Ühheksas Rast.
j . Mis kelab Jummal ühhekfamas kässus?

Keik kurjad himmud ja mõtted mis
innimenne armastab. 1) Х\шы omma
llggimesse parrandust ehk kodda kawrvalussega püab. 2) Kui ta sedda oigusse nimmel ennese pole kissub.
1) Nemmad ihhaldawad, wäljasid, ja kissuwad neid wagglje kaest arw, ja ihhaldawad koddasld, ja wõtnud kaest ärra, ja nemmad tewad
liga mehhele ia temma koiale, ja iggaühhele, ja
ta pärris - ossale. Mik. 2,
2) Hädda neile, et nemmadälroätfc õigust köwweraks pörawad, ja kohhut arrakisfuwad mo

rahwa willetsane käest. Ies. 10, 1. 2.
,

Missuggused on nccdsinnatscd kurjad himmud?

1) Kaddedus, 2) Rahha-almus. 3)
Au - ahnus. 4) Hea põlwe himmo siin
ma - ilmas.

О Pange mahha keik kurjust - - ja kaddedussed. 1 Peetr. 2 , 1 .
2) Hoidke ennast ahnusse cest, sest, ükski ei ella
ommast warrandusftst, et temmal wägga paljo
on. Luk. 12, 15.
3) Orge olgem tühja au peäle ahned teine teist
ärritades, ja teine teist kactsedes. Kal. 5 , 26.
4) Ärge armastage mitte ma»- ilma - - sest matirn lähhäb hukka, ja temma himmo. 1 Joan. 2,

Ühheksas R a s t .
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5. Mis läsfib IllVwal ühhchama« kächls?

1) Et meie peame keik kurjad himmub
ja mõtted lämmatama. 2) Et meie peame aitma, et liggimenne, mis tapata
ralt on, wõiks ennesele piddada.

1) 'Ärgo waüitsego pal тіш tui kunningas teie
surrelikko ihho sees, et teie wottaksite temmasanna kuulda temmahimmudesees. Rom. 6 , 12.
2) Ärgo otsigo ükski, mis temma enne kasso
on, waid iggaüks otsigo, mis teise kasso on.
1 Kor. i o , 14.
4. Kuida wõime тек kurjad himmud lämmatada?
K u i meie palwega Issanda Iesusse
Kristusse kaest nende wasto abbl otsime.
Palluge Jummalat, et teie kiusatusse sisse ei sa,
Luk. 2 2 , 40.
Wümmes Rask.
1. Mis kelab Jummal kümnemas kässus?
Sedda pärris-himmo ehk pärris-pat^
t o , mis innimesse süddames ka meell
wasto tõuseb. Jak. 1 , 13. 14.
Teie peate enneste peält arraheitma endist elll
polest sedda wanna innimest, kedda rikkutakse
pettuse himmude läbbi. ^wes. 4 , 22.
,. Mis kassib Jummal kümnemas kässus?
E t meie südda keigest kurjast himmusi
peab puhhas ollema.
Teie peate ueks fama omma mele waimus, ja
enneste peäle waatma sedda uut innimest, k^s
B 3
Imn-
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K ü m n e s Räfk.

Iummala sarnatseks on lodud tossift õigusse ja
pühhitsusse se.5. Ewcs. 4 , 23 - 24.
;. Kuida nimmctafse ühhc sannaga ftdda kcik mis
Iummal ncude kümüe käs 0 ftes kelab?

Keik sedda nimmetakse vattuks.
4. M i s on pat?

Pat on keik ft, mis Iummala kasso
wasto on.
Iggaüks, kes patto teeb, se teeb ka ftdda, mis
kasso wasto on, ja pat on se, mis kassowaoto on,
1 Ioan. 3 , 4.
5. Milmesuggune on pat?

Kahhesuagune, 1) panis - pat, mis kümnema kasso sees keeltakse. 2) Teggo-pat, mis
nende ühheksa kässo sees keeltakse.
6. M i s on pärris - pat?

Parris - pat on se suur binge badda,
mis meie ommast wannemist pärrime,
et meie ommast waest ei kolba head teggema; agga ussinad ja walmis olleme
kurja teggema.
Keik innimesse süddame mottete mötlcmissed

on üsna kurjad temma lapse-pölwest ia iggapawa. 1 Mos. 6 , 5. Peat. 8 , 21.
Nemmad on ühtlase kolwatumaks sanud, ei õlle
sedda, kes head teeb, ei ühteainustke. Rom. 3,12.
7. Mis on teggo ' pat?

1) Keik, mis mele ja motte, sanna« ia
könne, tö ja teggudega Iummala käskude ^waslo tehbakse. 2) Kui innimenne

Aümncs I^äst.
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sedda, mis Jummal kässib, jättab teggematta parreminne teades.
1) Patvn se, uus kasso wasto on. 1 Joan. 3,4.
2) Kes mõistab head tehha, ja ei te sedda mitte, sellele on se pattuks. Jak. 4, 17- Luk. 12, 47.
8. Mitlnesuggunc on tcggo ' pal?

Kahhesuggune. 1) Melega tehtud pat,
mis üks kilrrl innimenne teadamal wisil
Jummala kasso wasto teeb. 2) Nõdrussest ehk koggematta tehtud vat, kui üks
wagga innimenne teadwalta ja wasto
meelt sattud Jummala kasso wasto tb
sima.

1) Kes, kui nemmad Jummala kohto teadsid,
(et need, kes nisuggust tewad, surnm wäärt on)
ei te seddasamma ükspäinis isse, waid neil on ka
heäl meel neist, kes sedda tewad. Rom. 1, 32.
2) Tahtminne on kül minno jures, agga sedda
head teggemist ei leia ma mitte, (^est minna ei
te mitte sedda head, mis ma tahhan; agga ma
teen sedda kurja, mis ma mitte ei tahha. Rom.
7 , 18. 19. P s 19, *3«

M i s ütleb Jummal kelkist neistsinnatsist käskudest?
Temma ütleb nenda: Minna st I s '
fand sinno Iuminal ollen üks pühha
wihhaga Jummal, j . t. s.
I . M i s dppimc mele Ntisi sannast?

l ) Et Jummal kangeste ja kõwwaste tch^
B 4
Hab

24 Jummala tHOtus ja ahVoardamitttte.
Hab, nuhhelda keik, kes redda wihka^vad.
2) *£t Jummal roocab head tehha neile
kes tedda armastawad. Rom. 2, 9 - ю.
2. Kes wibkab Jummalat?

S e wibkab Jummalat, kes temma
sannaa ei holi, ja armastab omma wam
na pattust ello.

Lihha meel on waen Jummala wasto, sest
ei temma wõigi heita. Rom. 8, 7*
5. Kes armastab. Jummalat?

Se, kes heamelega temma kassud peab.
^ e on J u m m a l a armastus, et meie lemma
kässosannad peame, ja temma kassosannad ei
olle mitte rasked. 1 J o a n . 5 , 3.
4. Mikspärrast on Jummal need kümme käsko annud?

Sepärrast, et meie neist õiete wõiksid
me tunda. 1) Omma ustmatta süddant,
ja selle kurjad kombed. 2) Jummala
pühha tahtmist, kuida meie temma kaskude järrele puhhaste ja waggaste peas
me ellama.
1) Kasso läbbi tulleb patto tundminne Rom.
3 , 20.
1) Sinno käffmiste seestollen ma mõistust sanud, sepärrast wihkan ma kelk walle terrand.
Laul. 119. 104.
5. Agga kas meie wõime ommast wäest Jummala kässud
täieste piddada?

Ei wõi mitte, neid ep olle mitte rv
par

J u m m a l a toorus ja ahroardammne. 25

pärrast antud, et meie wõiksimesiiniU
mäs nende järrele ilma pattota olla.
Kui kast olles antud, mis wõiks ellawaks tehha/ sils tulleks öjgus tõeste kas su st; agga kirri on
keik kinnipannud patto olla. Kal. 3 , 21. 22.
6. Ons siis Inmm.'la kasfudftqarahhul, et meie ci
wõi uccd täieott piddada?

Ei olle mitte, waid nemmad juhhatawaid meid Iesusse Kristusse jure
Kasso ots on ^ r l s r u ö . öiguvseks iggaühhele,
kes ussub. Rom. 10, 4
7. Mil wisil juhhatawad nemmad meid Kustusse jure ?

Seddawisi, et meie neist öppime omma dinge hädda ja hukkatust süddamest
tundma, ja Iesusse armo ja wäe läbbi
temma käest abbi otsima, otama ia sama.
Käst on meie juhhataja olnud ixrisrussi jure,
et meie usso läbbi piddime õigeks sama. Kal. 3,24,
«. Ons sils Kristus meid nüüd koggonist Jummala
käsnisi lahti teinud?

Г ni kasso needmissest ja nubtlussest,
agg« mitte kasso sanna kuulmissest.

Kristus on meld arralunnastanud kasso needmissest km ta sai needmisseks meie eest. Kal. 4/13.
Jesus ütleb: nutma ei olle nutte tulnud käsko
kautama, waid töeks teggema. Matt. 5/ 17.
9. M i s läbbi saad sa nüüd önsaks?

E i mitte kässo läbbi waid oige usso
labbl '^esusft Kristuste sisse.
Meie teame et innimenne kässo tcggude läbbi
ei sa oigeks, kuld agga Iesusse 2xristussi usso
läbbi. Kal. 2 , 16.
B 5
20.
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setite peacük.
JO: Knsi öppimc meie scddi?

Teisest peatükkist, puhhast risti - ussust.

Teine Peatük.

Puhhast Risti - Ussust.
i. M i s tähhendab se sanna. Ust?

Kaks asja. i ) Usso õppetust. 2) Sedda
usko, mis süddames on.
*. Ml§ on usso , õppetus?
Keik, mis ui eile Jummala saunast meie hinge
önmstüsseks tarwis lähhäb öpplda ja uskuda.
z. Mis on se ust, mis süddames on?
S e on sesamma walgus, mis Jummal omma sanna ja pühha waimo läbbi nende süddamesse annab, kes temma sanna kuulwad ja
pattust pöörwad.
4. Mis teeb meid önsaks?

Ei mitte usso övpetus üksi. kui ei olle
se läbbi ka usko süddamesse sütud?

Kes minno sanna kuled, ja ussub sedda, kes
mind on läkkitanud, sel on iggawenne ello. Joan.
5, 24. Ebr. 4, 2. Röm. 10, 9.
5. Mitmesugguse on ust?

Kahhesuggune. 1) Walle uss. 2) Tõssine,
öige, ehk ellaw uff.
6. Mis on walle ust?

Walle ust on. 1) Walle õppetus. 2)
Se tühhine motte, kui need innimessed
om-

pühhast Risri - Ussusi.
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ommast pattust ei pöra, ja ommeti mbt*
lcwad, et nemmad Iummala peale lootwad ja önsaks sawad.
1) I l m a aego teniwad nemmad mind, et nemmäd öppecawad öppetnsscd, mis innimeste käffmissed on. Matt. 15, 19.
2) Ust, kui lemmal ei õlle teggusid, on isseenneses surnud. Jak. 2 , 17.
7- Mis on tdssine ja oige ust?

S e on se Iummala wägqi, mis \abbv

Ш vatto parrast waewatud ja koormatud inmmenne Iesussest kui omma aino

önnisteggiast abbi otsib, omma patto
waewas lemma armo peale lodab, ja
tenunast ka ükspäinis abbi otab ja saab.
Nenda on Iummal ma-ilma armastanud, et
temma omma aino sündinud Poiaonannud, et
ükski, kes tcinma sisse ussub, ci pea hukka sama.
waid et iggawenne ello lemmal peab ollema.
Ioan. 3, 16.
Tulge minno jure keik/ kes waewatud ja koormatud õllele, ja nunna tahhan teile hingamist
sala. M a n . n , i &
8. Mis sadab st öige ust ustlikkude sees?

Oige «ft sadab.

о Iummala armo

pattude andeks - andmist. 2) Iggawest

ölgust. 3) Teeb Iummala lapsiks. 4)
PilKKastab süddamed. 5) On armastusse labbi tuqgew 6) Sadabwoimust
kelge kurja peale.
«) Je-
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Zcine pearük.

i) Je sus sest tunnistawad keik Pwhwetld, et
temma питие läbbi keik, kes temma sisse ussuwad, peawad pattude andeks, andnust sama.
3lp. Teud. 10, 43. Rom. 3, 24. 25.
2) Kes ussub sellesivse,kes sedda jummalakartmatta oigeks mõistad sellele arwatakse temma uss öigusseks. Rom. 4, 5. Peat. 2 , 18.
3) Teie ollete keik Jummala lapsed usso läbbi
Nristusse ^csussi sies. Kal. 3, 26. Joan. 1,12.
4) Jummal on nende süddamed usso läbbi
puhtakZ teinud. Ap. Teud. 15/ 9.
5) ^riorussi Icfnssisiesei maksa ümberleikatud cgga ümberleikmatta, waid se uss, mis armatusse läbbi tuggew on. Kal. 5, 6.Ebr. 11, 8.
6) Meie ust on se wõimus, mis ma-ilwa on
ärrawõitnud. 1 Joan. 5, 4.
9. Kellesisseveame meie uskma?

Selle kolmaino Jummala sssse.

Teie ust ja lotus peab Jummala peäle ollema.
1 Peetr. 1, 21.
i o . Ons ennam, kui üks Jummal?

Üks ainus Jummal on, agga kolm
temma aino ollemisse sees Issa, Poeg
ja pühlia Waim, ja need kolm on üks.
Kule Israel, Issand, mele Jummal onuks
ainns Iosand. Mark. 12, 29.
Kolm on, kes tunnistawad taewas, Issa,
Sanna \a pühha Waim, ja need kolm on üks.
1 Joan. 5. 7.
li. Kes on Jummal?
Jummal on üks ärraarwamatta
W...M.
Ium-

puhhast S.isri-Ussust.
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Jummal on üks Waim, ja kes tedda kummardawad, need peawad Waimus ja toes kummardama. Joann 4 , 24.
*2. M l s õppetab pühha kirri Jummala wisidesi ja
kombcdcsi?

Et Jummala wisid on äraarwamata
ta ja arramoistmatta.
Kuis ärraarwamatta on tenima kohtomoistmissed, ja arramoistmatta temma wisid: Rom.
I I , )Z.
Itlmmal ellab ühhes walguses, kuhho ükski
ei sa, kedda ükski innimenne ep olle näinud, egga
wõi nähha. 1 Tim. 6 , 16.
13. Els olle siis Jummal mcilc ühtegi ommast wisidesi ?
omma sanna sees teäda annud?

Jah on teäda annud, sest Jummala
sanna õppetab, et temma on 1) igga,
wenne, 2) ilma - muutmatta, 3) keigewäggewam, 4) kes keik teab za naad, 5)
keigerarkem, 6) kes keikis paikus on, 7)
tõssine, 8) vühha< 9) oige, і о ) helde,
armolinne ja sel^e armastus.

1) Enne kui mäed sündsid, ja enne kui Masa
ma-ilma lodl,sitsolled sinna Jummal iggawessest iggaweste. Laul. 90, 2.
2) Selle walguste I s s a jures ei olle muutmist
egga wahhetamisse warjo. Jak. 1, 17. „ '
3) Jummala jures ei olle ühtegi asja wõimalta. Luk. 1, 37. Laul. 115, 3.
4) ІІНН loom ei olle temma ees näggemataa
waid keik on paljas ja awwalik temmasilmaees,
Ebr. 4f 13. 1 Joan. 3f 20,
5) Teni

3o

Essimenne i&ppetm

5) Temma jures on tarkils ja wäggi, temmal
on вон ja mõistus. Job. 12,13. Tan. 2/ 2 о- 22.
6) Temma secs ellame, ja ltggums) ja olleme
meie. Ap. Teag. 7 , 28. Je». 23, 2 ) . 24.
7) Jesus üllcb: Se on tõssine, kcs mind on
läkkitanud. Joan. 7,28. Laul. )3'4. 2 Kor. 1,20.
8) Pühha, pühha./ pühha, on waggade I s sind, kelk ma-ilm on temma au tais. Ies. 6,3.
3 Mos. и , 44. Laul. 45, 8.
9) Jummal on oige keige omma wiside fees,
\a wagga telge omma teggude sees. Laul. 145,17.

Roni. 2 ,

5-11.

10) Hallastaja ja armolinne on Jummal,
pitka
l
melega ja rikkas heldusftst. Laul. 103,8. J . 4,16
и. Mitto dppctust dppetab feine pea mk.

Kolm õppetust. 1) Lomisstst. 2) Ärra
lunnastamisseko. 3) Pühhitsemisstst.

Essimenne õppetus:

L 0 m i s s e st.
i. Mls on wminne?

S e on Jummala to, et tenima algmisseks
keik Asjad on teinud, mis mitte enne ep olnud
Ebr. 1 1 , 3.
2. Kcs on keik asjad lönud4

Kolm * ainus Jummal, Issa, Poe
ja pühba Waim, ommelegi arwataa
lomisse to Issa kobta.
Jehowa sanna läbbi on laewad tehtud, ja tcm
ma"su Waimo läbbi kelk nende wäggi. Laul. 33/6
Meil

L.«nnsftjt.
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Meil on аш üks Jummal, se Issa^ kellest keik
asjad o n , \a met« temma sees. 1 Kot. 8/ 6.
z. M i s asjast on Jummal kcik lonnd?

Ei übhestki nähtawast asjast.
Usso läbbi mõistame meie, et m a - i l m I u m mala sanna läbbi on walmistud, et se mis nahhakse, on sanud neist, mis ci nähta. Ebr. 1 1 , 3,
4. Mitme päwaga on Jummal keik lönud?

Kue päwaga.
Kue päwaga onIumnialtaewastiamaadtcinud,merre ja keik mis nende sees on. 2 M o s . 2 0 , 1 1 .
5. Mikspärrast on Inmmilt kcik lönud?

Omma Jummaliko nimme auuks,
ja innimeste kassuks.

Taewad juttustawad Ilinlmala au, ja taewa
lautus kulutab temma katte tööd. Laul. 19, 2.
Wallitses ülle kallade mlsmccres, ja ülle lindude mls taewa al ja kelk üke ülle ellajatte, mis M a
peäl liguwad. 1 Mos. 1 , 1%.
6. Mitme suggused on keik lomad?

Kahhesuggused, 1) näggematta, 2)
nabtawad lomad.

^risrusse läbbi on keik lodud, mis taewa
sees, ja mis Ma peäl on, mis nähtawad ja näagematta on. Kot. 1, 16.
7. Kes on need näggemata lomad?

Keik mis silmaga ei wõi nähha.
8' Kes on need üllemat neist näggematta lomadest?

Inglid.
9. Mis on Inalid?

Nemmad on waimud Jummalast lodud.

)2

JEeftmemte ф р р е ш в :

Teeb ommad Inalid waimuks, ja ommad
teenrid tullcgiks. Ebr. i , 7.
го. Nitmefustgilftd on Inglid?

Kahhesugguscd, teised on head, teised kur-

jat> Inglid.
11. Mis tewad need hcad Inglid?

1) Nemmad kiitwad Jummalat/ ja
tewad temma tahtmist. 2) Kaitswad
ja hoidwad nemmad innimessi, keigeennalniste mii waggaiid.

1) Kiitke Jummalat, teie temma Inglid, teie
wäggewad wahwad, kes teie temma sanna järrele
tetc, temma sanna heale kuuldes. Laul. 103, 20.
2) Jummal tahhab ommad Inglid sinno parrast käskida, et nemmad sind peawad Holdma
keige se tete peäl. Laui. 9 1 , 11. Ebr. 1 , 14.
1«. Ons lleed kurjad I n g l i d ka Jummalast lodud?

Ja on, agga mitte kurjaks, waid
heaks ja ilma - vattota.
Jummal watas keige se peäle, rnto ta olliteinud, ja Wata se olli wägga hea. 1 Mos. 1, 31.
,;. Kust nemmad siis kurjaks on sanud?

Nemmad on Jummalast arratagganenud ja patto teinud.
Need Inglid kes omma hakkatust ci hoidnud,
wald onuna ello asset mahhajätnud, on Jummal
sure päwa kohtoni iggawesses wangi - põlwes
pimmedusse al kmnipiddanud. Iud. s. 6.
т<$. Mis tewad nceb hüiab Inalld?

1) Nemmad pannewad allati Jummala

Lomissist.

mala wasto. 2) Püüdwad nemmad
innimessi hukka sata.
2) SeUesinnarse ma-ilma jummal on nende
uskmatta rahwa meled sögczedaks teinud, et neile
ei pea paistma armo õppetusse walgus R.ristussi auust, kes on Jummala kuio. г Kor. 4, 4.
Luk. 8, T2.

2) £de waenlane, se kurrat käib ümber kui
möiraja lõukoer, ja otsib, kedda temma wolks
ärra neelda. 1 Petr. 5, 8.
,5. Misstlgguftd on need nähtawad lomad?
K e i k , mis silmaga wolb nähha.
%6 Kes on nccd üllemad neist nähtawas loMadcst?

Innimesset.
17. Kas sa ussub, et Jummal ka sind on wnud?

J a h minna ussun, et J u m m a l min
ja keik lomad on lönuda
Jummala Waim on mrnd teinud, ja selle
Keigcwaggewama ehk on, mulle ello annu"
J o b . 3 3 / 4- ^aul. 1 3 9 ^ і.З*, 4 *
«8. Kusi on Jummal essimenne innimesse ihho lönud?

Ühhest mullast tükkist.

" Jummal walmistas sedda innimest, mispörrn
ott, mullast. 1 Mos. 2, 7.
•

19. Kust temma hinge sai?

Jummal puhhus imumeese nlnnasse ellawal
öhko: nenda sat innimenne ellawaks hingeks
1 M o s . 2 , 7.
ао. Kuida on Jummal innimesse lönud ihho polest?

Jummal on temmale annud silmad
körwed ja keik lukmed.
C

" . Mis
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iCsfimenrte Ö p p e r u s .
« . Missuggustls on lemma h<nge lonud?

Maimuks, mõistusse ja tahtmissega.
»,. Mis essimesse lnnimesse nimmi olli?

Adam.
»3. Mis temma nacscrnrnmioll'?

Ewa.
»4. Kusi loi Iummal Ewat?

Adama Külje * luust.
Issand Iummal ehhitas se külje-ws mis ta
lNlümesftst olli wötnud, naeftks, ja satts tedda
Adama jme. 1 Mos. 2 , 22.
,5. Kelle sarnatseks on Iummal innimesse lonud?

Iummal on innimest ennese sarnarseks lonud/ nenda et temma olli pühha,
oige ja onnis.
Iummal loi se innimesse omma näo järrel
Iummala nao jarrele loi ta tedda, mehheks ja
naeftks loi temma neid. 1 Mos. 1 , 27.
«6. Ons innimenne Iummala sarnatseks jänud?

E i õlle mitte jänud.
llhhe innimesse sannapölgmisse labbi on paljo
sanud pattuseks. Rom. 5, 19.
,7. Mikspärrast poile ta mitte Iulnmala sarnatseks jänud?

Sest et temma kurrati pettusse ja
awwalusse läbbi Iummala kassust arraagganes ja söi ftst arrakeeldud puust.
~e ngene wottis selle pu wiljast ja söi, ja an:
is ühtlase ka omma mehhele, ja temma |o
Mose. ) , 6. Rom. ) , 10 - 1 2 .

Aomissest.
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28. Kelle sarnatseks on temmasiissanud?

Kurrati sarnatseks.
Ke^ patto teeb, se on kurratist; sest kurrat teeb
patto algmissest. Joan. 3/ 8.
,9. OnssiisAdama patto läbbi keik innimessed fl
kurrati sarnatseks sanud?

J a on sanud, Jummal parrago?
Otsekui ühhe innimesse läbbi pat on ma - ilma
sisse tulnud, ja patto läbbi surm, nenda on ka
surm keikide innimestesisseläbbi läinud,kelle ühhe
sees nemmad keik on patto teinud. Rom. 5, и ,
jo. Kas Jummalsiismeid tahhab jätta kurrati
sarnatseks?

Ei tahha mitte.
Issand ei tahha mitte, et monned peawad
hukka minnema, waid et keik peawad melepar^
rändamist katte sama. 2 Peett. 3, 9.
31 Agga kcs hoiab ja toidab innimest?

Se Jummal, kes tedda on lönud.
Jummal, kes ma - ilma on teinud ja keik, mis
seal sees on, sesinnane et temma taewa ja M a
Issand on - - annab isse keckile ello ja öbko ja
keik. A . Tegg. 1 7 , 24. 2 5 .
3«. Kuida tvldab temma neid?

L e m m a annab pealegi r i d e d , king a d , jomisse j a jomisse - - ? rohkeste
ja iggapääw.
Jummal et olle isseennast mitte tunnistamatta

jätnud, et ta meile on he^d tarnid ja on taewast
meile wihma ja kad wll allst aega atmud,»a roa ja
römogamele süddamed taunud. Ap. Tegg. 14,17
C 2
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Essimenne Õ p p e t u s : L o m i ö s i f i .
33. Kas Jummal meile weel ennattl head teeb?

Jah teeb, temma, hoiab ja kaitseb
meid keige hädda ja kurja eest.
Ello ja head olled Sa mulle teinud, ja so üllewaatminne hoiab mo waimo. Job. 10, 12.
34. Mikspärrast toidab hoiab ja kaitseb Jummal \mibt
Sedda keik teeb temma issälikkusi,
jumlnalikkust armust ja heldussist.
£)t\äüi Iesa laete peäl hallastab, nenda hallastab Jummal nende peäle kes tedda kartwad.
Laul. 103, 13. Matt. 5, 45.
35. M i s on sepärrast mele kohhus?

S e erst on meie kohhus Jummalat
kita, tännada, tenida ja temma sanna
kuulda.
Issand sinna olled wäärt wõtta au ja auustust, ja wägge, sest et sa olled kelk аь\аЬ lönud:
jasinnotahtmisse läbbi on nemmad, ja on lodud/
Ilm. 4, i i .
36. Kas sinna ussub sedda keik tösfi ollewad?

J a h , se on tõeste tossi.
37 Ons Jummal meile weel suremat head teinud?

J a h on teinud, stst temma on 1} meid
omma Pola *ее$ enne ma ilma assmamist arrawallitsrnnd dnristusseks, \a on
2) mnle onuna aim sundinud Pöia annud Lunnastajaks
ja önnistegqiaks
1) Jisii*fe Aru rusje I sa on raeld^rran>alUtsenud Temma secv, enne ma-llmaabsutamist,
et
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et meie plddimc ollema pühhad ja ilmalaitmatta
Temma ccs armastusse sees. Ewes. i , 4.
2) Kui aeg täis sai, latkitas Iummal omma
Poega, ct Ta plddi uaesest sündilna, ia kas so all«
sama, et temma uc:d, kes kasso al olUd, piddi
ärra.unnastama. ^al. 4, 4.
38 Kust öppime meie ftdda?
Pübhast Ewangeliummist ehkarmo - öppetusftst^ja lühhtdelt teise'peatükki teisestöppetussest, Ärralunnavtamlssest.

Teine Oppetus:

Hrralunnastamisscft.
1. Kes on meid innimessi lunnastanud?

J E S U S K R I S T U S Iummala
poeg
Iefussi ^risrusse sees on meil arraluunastamltu^e emma werre labbi, pattude andeks - andminne temma armo rikkust möda. Ewes. 1, 7.
«. M i s fe on: et Kristus meid lunnastanud?

S e on, et ta pattust, Iummala wibhast,
surmast ja kurratt waest meid omma kalli werre
ja surmaga on peastnud ja lahti teinud.
3. Kmda on st lnnnastaminne sündinud?

Sedda wiss, et remma innimeste pat*
cud mnese peale on wotnud, nende patto
nubtlusnd kannud, la Iummala tah^
mm nende eest taieste uinud,
C Ъ
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Töeste meie haigused on temma ennese peäl
wõtnud, ia keik meie wallo kannud. Temma
on meie ülleastmiste pärrast hawatud, ja kelk
meie üllekohto pärrast ärraröhutud: se karristus olli temma peäl, et meil piddt rahho ollema,
ja temma muhkude läbbi on meile terwis tulnud
Ies. я , 4. 5. Kal. 4, 4. 5. Laul. 40 8. 9
Wata- se on Jummala Tal, kes ma-üma
patto arrakannab. Joan 1, 29.
4. M i s on Jummala Pola nimmi?

JESUS KRISTUS.
5. M i s on Jesus mcic kele?

Üks arrapeaslia ja önnisteggia.
Maria peab ühhe pota llmale toma, ja sinna
(Josep) pead temmale nimme pannema Jesus, sest temma peästab omma rahwast nende pattudest. Matt. 1, 21. i Tlm. 1, 15,
6. M i s pn Kristus meie kele?

Üks salwitud ehk woitud.
Issän>a Waim on minno peäl sepärrast on
Ta mmd woidnud. Ies. 61, 1. Luk. 4, 18.
7. Misga on Kristus wottud?

Pühba Waimoga.

Jummal on tedda woidnud pühha Waimo ja
wäega. Ap. Teqg. 10, 38.
8. Mikspärrast on temma pühha Waimoga woitud?

Temma on se läbbi seatud ja walmistud me e üUemaks Preestriks, Probwetiks ja Kunningaks.
Meil on üks juur üllempree^ter Vesilo Iummala PoeZ< Ebr. 4/ 14. у .гб.

Uhh
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Ühhe Prower: tahhan ma neile sata tousma nende wendade seast/ nenda kui sinna olled,
ja Ma tahhan ommad sannad Ta suhho panna,
n ta peab nende wasto räkima keik sedda, mis
ma tedda kessin. 5 Mos. 18, 18 Joan. 6, 14,
Minna ollen woidnnd omma Kunninga, ол *
ma pühha Sioni mäe ülle. Laul. 2 , 6.
9. Miks on temma meie üllemaks Preestriks ftätud?

1) Et temma meie pattud piddi leppitama, isseennast meie eest ohwerdades.
2) Et temma meie eest piddi palluma ja
meid õnnistama.
1) Ta piddt armolinne ja ustaw üllempreester
ollema neis asjus, mis Jummala ees on teggemist rahwa pattud ürraleppitada. Ebr. 2, 17.
2) Selsinnatsel on sepärrast, et ta iggaweste
jaab, ilmalöpmatta preestri - ammet Sepärrast
wõib temma ka allatt ja taieste önsaks tehha neid
kes temma läbbi Jummala jure tullewad, ja ellab ikka seks, et ta nende eest pallub. Ebr.7,24.25.
10. Miks on temma Prohwetiks seatud?

Et ta meile Jummala nou meie onnistusftst piddi kulutama.
Ükski ei olle ial Jummalat näinud, se ajnussündinud Poeg, kes Issa sülles on, se on mette
ärraselletanud. Joan. 1, *8.
II. Miks ta siis Kunningaks on seatud?

1) Et ta kurrati riki piddi arrawoirma; 2) omma koggodusse ja keikide lo^
made ülles wallitsema.
1) Temma on kõrgesse üllesläinudlja onwangipiddajad wangi wõtnud. Emes. 4 , 8.
C 4
Tem^
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Teine (õppetus;

Jummal on keik temma jalge alla vannud, ja
on tedda pannud koggodussele Peaks keik ülle
asjade n. t. f. Ewes. i , 22.
%) Temma peab kui Kunningas wallitsema,
kunni temma keik waenla ed ennese jalge alla
saab pannud. 1 Kor. 15, 25. Laul. Sr 7-912. Mis on meie Onmsttggia omma ollcmlssc polest?

Tenima on Jummala Poeg, tõssine
Jummal ja tõssine innimenne«
.Krlßtusse tulleb wannemistlihha polest, kes on
ülle keltide Jummal, kidemd iggaweste. Rom.9,
iz. Kuida on temma tösine Rummal?

E t temma J u m m a l a s t ommast
Isfast on sündinud iggaweste.
^emma walianunnemwsed on Wannast iggaMessest aiast olnud. Mlk. 5, 1.
S a olled mo Poeg, minna ollen sind tann
sünnitanud. Laul. 2, 7.
>4 Kuida on temma tössinc innimenne?

Et temma sel aial, mis Jummal oll
seadnud, neitsist Mariast on ilmal
todud.
Ja se Ingel ütles: Wata, sa pead käima p eale
sama za Pota ilmale toma - - Jesus. Laul. 1, ) 1.
IJ. Mikspärrast piddi Jesus Kristus lösine Ium,
mal \І \Ы\\ы inimenne ollema?

lLt temma meie Issand piddi olle
ma, kes meid ärrakaddunud ja huk
ka.noisterud mnimesst wõiks peästa j
lunnastada.
Inni-

Arraluttnaoramisftfi.
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Innimesse Poeg on tulnud otsima/ ja önsaks
teggema, mts ärrakaddunud. Luk. 19, IQ.
iß, Kcllc kaest piddi temma meid peästma ja lunnastama?

'JXetüfx pattust, silumast ja iuvvati
wäest.
Iesuösi sees on meil lunnastaniilnle tenima
werre läbbi, se on pattude andeks - andminne.
Kol. 1, 14.
Jesus on surma ärakautanud, ja ello, ja bukkannnnematta põlwe walge ette tonud armo -öppetusse läbbi. 2 Tim. 1, ю .
Seks ои Jummala Poeg awwalikkuks sanud,
et temma kurrati teud piddi arrarlkkuma. 1 Joan.
3, 8. Ebr. 2, ,4. 15.
17. Misga on temma meid lunnastanud ?

E i mitte kulla ehk hobbedaga, waid
omma pühha kalli w e r r e g a , ja omma ilmafuta kannatamine ja surmaga.
Eeld ci olle mitte kadduwatta asjadega/' ei
höbbeda egga kullaga lunnastud teie tühjast ellamissest, mis teie ollete wannemist õppinud: waid
Arisrussc kui ühhe tlmawiggata ja puhta talles
kalli werrega. 1 Peetr. 1, 18. 19.
'8. Ons Jesus Kristus ms kannatanud?

J a h on kannatanud hinge ja ihho
polest.
Ta hakkas kurwaks sama, ja hirmust ahhasmst tundma. Eiis ütles ta nelle: minno
hing on wagga kurb surmani. Matt. 26, )/.)8>
Ict. 531 4- 5C 5
iy>
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Teine фррат*.
iy. Kelle wallitsusse al on temma, kannatanud?

pontsiuose pilatusse wallitsusse al,
kes sel aial Iuda rahwa ülle olli seatud.
20. Ons temma ka surnud?
~йЪ on surnud,
risrus on surnud mele pattude eest kirjade
järrele, i Kor. 15, 3.
«• Mis surma surri temma?
Tedda lodi r i s t i .
Ta allandas isse ennast, ja sm sannawotllkkuks surmani, pealegi risti surma. W i l . 2 , 8«
m. Miks ta risti surma piddi surrema?

2

Et temma meid piddi lunnastama
kasso needmissest ja Jummala wihbast.
B^risrus on meid ärralunnastanud kasso
needmiesest, kui ta sai needmisseks meie eest, sest
kirjotud on: ärranetud on iggaüks, kes pu külges
poob. Kal. 3 , 13.
Jesus peästab meid ärra sest tullewast roüV
hast. 1 Teßs 1, 10. peat. 5, 9.
»1. Kus jäi temma risti?

Ci jänud mitte, waid tedda maeti
mahha.
24. £)«s temma hauasissejänud?

Ei olle mitte, waib tennna on ül
lestousnud surnust kolmandamal pawal.
Nenda on kirjotud, ja nenda piddi K r i s t u s
kannatama ja üllestõusma surnust kolmandamal
päwal. Luk. 24, 45,
«5.
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,5. Ons temma ka pörgo läinud?

I a b on pörgo läinud, kui patto, fitr*
ma ia kurrati ärrawoitla.
Minno ka on pörgo ja surma wõtwad. I l m
l , l8.
Surm on arraneeltud woimusse sisse. Surm
kus onsinnoastel? pörgo - haud kus on sinno
wõimus. 1 £ог. 15 f 54. 55. $7.
»6. Kuhho läks temma pärrast üllestõusmist?

Temma laks taewa, seal istub temma
Jummala omma keigewaggewama I s sa parremal kael.
Jefanfc, kui ta nendega sai räkinud, wõeti
ülles taewa, ja istud Jummala parremal polel«
Mark. 16, 19.
»7. M i s on Jummala parram fäsfi?

Se on Jummala üpris wagga suur
au, wäggi la melewald, taewas ja Ma
peäl.
Iefue ütles: minnule on antud keik melewald
taewas ia Ma peäl. Matt. 28, 18.
Jesus on lstnud sure au parrama kaele üllewel
kõrges. Ebr. 1, 3.
»8. M l s se on, et Ieslls istub omma Issa parremal kael?

Se on, et meie Issand Jesus sesam»
ma jummalika au la wäega wallitseba
ku: taewa issa, ja keik keikls räldab.
Jummal on \ ioru<: pannud istma omma
parrama käele taewaste asjade sisse, J a temma on kelk temma jalge alla pannad, la o:ned^
ІЫ p annud koggodussele Veaks Uit üilc asjade.
Se
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S c vn temma ihho, mis täldctaksi sellest,, kes
telk ЫЩ täldab. Ewes. i , 20, 22. Щ
«9. Ons siis Kristus koggonist meie jurcst ärraläilmdI

Ei õlle mitte, sest temma on meie im
res ma-llma onani; agga wiimsel päwal peawad meiesilmadtedda jälle nag<
gema.
Wata, minna ollen iggapawa teie iures mailma otsani. Matt. 28, 20.2lp. Tegg. 1,11.
30. Mitspanast tullcb lemma witlttfel päwal 'jälle
nähtama! loinbel?

Temma tulleb fobhut mõistma ellawatte ja surnutte peäle.
Inmmal on incid kastnud rahwale kulntada<
ja tunnistada et sesamma on se Iummalast seatud
ellawatts ja surnutte kohtonwtstja. Ap.^.9.10,42
31. Missuggllsed on need ellawad ja surnnd?

Need ellawad on, kessitsM a peal ellawad, kui Jesus tulleb. Need surnud
on, kes enne on arrasurnud, ja siis pea*
wad üllestousma.
Mata/ ma ütlen teile ühhe sallcha asja: ei
meie kül keik lahha maggama, agga meid keik
peab mudetama. 1 Kor. 15,51.1 Tees. 4,15.16.
?t. Mil aial tulleb se wiimne pääw?

Sedda ei tea meie, eiInglldke taewas^
waid Iummal urss.
Sest päwast ja tunnist ei teie ükski, ei inglidke
relvas, km aaga mmnoIssa üksi.Matt.24, 36.
33- ÄUW
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; , . Kuida mõistab Jesus Krisnis kobhüt?

Sedda möda, kui iggaüks siln ilmas
on ellanud.
Meie peame keik awwalikkuks sama 'Bxmüefc
kohto - jarre ees, et iggaüks penb sedda möda
sama/ kui temma ihhus on teinud, olgo hea ehk
kurri. 2 K o r / 5 , 10.
34. Mikspärrast on /us Ielus meid lunnastanud?
&t meie temma ommad piddine ollema, ja temma rikis temma al eÜaxtiJja
tebda tenima.
Je sus se ^riörus on isseennast meie eest annud, et M mnd piddi armiUMasmma leigest
üllekohtust, ja puhhastama ennese issi-rahwaks,
mis ussin on hea töle. Tit. 2, 14.
3?. Kuida peame meie tedda tenima?
I g g a w e s s e oumsje, wagcjadusse ja
inmotusse sees, nenda kui temma on;
üllestõusnud surnust, ellab ja wallitseb
iggaweste.
Need kes ellawad, ci pea ennam ennestele eU
lamq, waid sellele, kes nende eest on ärrasurnud
,'a üllesarratud. 2 Kor. sr 15. Luk. 1, 74. 75.
36. Ka^ sinna ussub sedda keik tössi ollewad?

J a h se on töeste tossi.
Ustaw on se sanna <a kelgcwastowotmisse
wäärt. 1 Tim. 1, 15.
37. Agga Ш meie w»imc ommast wäest Iesust
nenda tenida?

Ci wõi mitte, kui agga vühha Waimo
wäe ja abbi läbbi.
Eed
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Rolmas Õppetus:

S e d d a ei tulle meie teie käest; J u m m a l a and

on se. Ewes. 2, 8.

z8- Kust Kppime meie sedda?

Teise veatükki kollnandamast õppetud

sest; Pühhitsemissest.

Kolmas õ p p e t u s :

Pühhitsemissest.
1. Mis se on: pühhitsema?

Se on: pühhaks, puhtaks jawaggaks
teggema.
e. Kes teeb innimessed pühhaks?

Kolmainus Jummal;siiskiõppetakse
pübba kirjas, pubbitsimist issiärranist
pühha Waimo to ollewad.
Jummal on algmissest teld ärrawallitsenud
önnistusseks, Waimo puhhitsemisse ja toe usso
läbbi. 2 Tess. 2 , 13.
3. M i s läbbi pühhitseb pühha Waim innimest?

Jummala sanna ja Sakramentide
läbbi.
^ r i s r u s on armastanud koggodust, ja on
isseennast selle eest ärraannud, et" ta sedda piddi
pühhitsemaf ia on sedda puhtaks pesnud wee
pessemlsse läbbi sanna sees. Ewes. 5, 25. 26.
4. Kes on pühha Waim?

Pühha Waim on se kolmas selle aino
Ium-

puhhaxsimiäscsi.
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Jummala oUemisse sees, üts ainus tosime Jummal Issa ia Pöiaga, kes Issast
ia Pöiast wälja ladhab ja rulleb.
Kui se trööstia saab tulnud, kedda minna teiк tahhan läkkitada Issast, se toe Wann kes I s sastwalja lähhäb, sesamma peab minnust tunnistarna. Joan. 15, 26. Ap. Tegg. 5, 3-4*
c. Mikspärrast nimmetakse tedda pühhaks?
Sepärrast, et ta isseenneses pühha on,
ja neid, kes Jummala sanna wormad
kuulda, pühhaks ja waggaks teeb,
Teie ollete arrapeästud teie oUetepühhltsetud,
teie ollete oigeks tehtud Iojanc a Iesussi nnn^
me sees, ja meie Jummala Waimo läbbi. i Kor.
6, 11.

6. Eks innimenne ei wõi mitte ommast wäest Iefusse
sisst uskuda, egga waggaks sada?

Ei wõi mitte, sest ШН innimenne
ei wõi ommast melest ja wäest Iewsse
Rriotuose omma Issanda stsse uskuda,
egga temma jure sada.
llkskl ei wõi Iesust Issandaks nimmetada,
kui agga pühha Wanno läbbi. 1 Kor. 12, j .
7. Kuida sawad sus innimessed Icsusse jure?

І\ш pühha w a i m neid BwangeKummi ehk armo 5 õppetusse läbbi. I)
Kutsub. 2) Omma annettaga veab
gustad, ja 3) öige usso sees pulyljiU
fed ja hoiab.
0 Jummal on ustaw, kelle läbbi teid onfuu

sumd.
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Kolmas Opperus:

sutud temma Pöia meie Issättda Iesitssi V.risiüsse ossasamtsseks. i. Kdr. i , 9.
Seks on Inmmal,teid kutsnud mcle Ew<inaelittmmi läbbi, et teie meie Isjanda Iejussi
Kristusse au piddite katte sama. z Tess. 2, 14.
2) Ärka ülles, kes sa maqgad, ja tõuse üllcS
surnust, siis wöttab 3xrisrus sind walgustada.
Ewes. 5, 14. Peat. 1, 17, 20.
Zummal on nende süddamed usso labbi puhtaks tcmud. Ap. Tegg. 15/ 9. |; Gvef. 4/30.
z. M i s on Ewangelinm ehk armo - öppctüs?

Ewangelium on need röömsad sannw
med, et Iummal omma Pöia keikile innimestele on.anuud lunnastajaks ja öw
nisteggiaks.
Mmna ei habbene mitte Rrisrussi armoöpMussest; sest se on Iummala waggi onniswsstks iggaühhele, kes usiub. Rom. 1, 16.

9. Kuida nimmetaksa neid hopis kedda pühha Waim Ewan,
ge.tiummi läbbi kutsub, »valgustab i. s. t 1

Neid nimmetakle vühhaks risti * koggodusseks, ebkpübhaks.
Teie ollcte pühhade seltsi - rahwas ja Iummala koddakondsed, Apostlide ja Prohweti raiü
peale üllesehitud, kus Jesus lUistus lsftnurgakiwwl on. Ewes. 2, 19. 20.
10. M i s on se pübha risti * koagodns?

Keik vübbad risti- inn mcoscd siin

ІТК: peal, mis pühha Офггі Ew.-nyeliunmn labbi kutsub/ koggub, toal*
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yustab, pühhitseb ja Iesusse l^ristusse
jures öige ja aino usso sees hoiad.
Kedda Jummal onenneseädnud,neid on temma m kutsnud< kedda ta on kutsnud, neid on
temma ka öiges temud, ja kedda ta on oigeks
teinud, neid on ta ka allustanud. 9vom.8,3a
п. Kust tunnukse pühha listi-ksggodust ollewad?

Seäl kus i ) Jummala sanna selgeste
ia puhtaste öpverakle, ja kus 2) pühhad
sakramentld Kristusse seadusse lärrele
prugtlakie.
i ) I e s i l s ütles: Kui teie minno sannasissejäte,
siis ollete teie tõeste mmno Jüngrid. Joan. 8/ 31.
2) Nemmad jäid allati Apostlide õppetusse ia
ossasamisse, ja leiwa murdmisse, ja palwette
sisse. A p . Tegg. 2, 42.
« . M l s on pühhade ossa 'faminne?

Se o n , kui waggad innimessed pühha Waimo läbbi, teme teisega I u m m a last, ja teine teise kahjust ja kassust ossa
wõtwad.
Kui üks like kannatab/ siis kannatawad ka
keik lukmed ja kui üht liket auustakst, siis on keik
liikmed ka rbomsad. Agga teie ollete Kristusse
ihho ja liikmed, iggaüks omma ossa polest, l Kor>
12,26.27. Ewes. 4, ) - ^ . Joan. 1,3.
13. Kas sa ussnd pattude andeks andmist?

Jah minna ussun, et pattud andek»
antakse,
izesussist tunnistawad keik Brohwetid» а
D
Tem,
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Aolmas Õppetus:

Temma nimme läbbi keik, kes Tcm,nasisseusfuwad , peawad pattude andeks - andmist sanm.
Ap. Tegg. ю , 43.
14. Kes annab pattud audeks?

Kolm 5 ainus Jummal.

Issand Jummal peab heldust mitmetuhbmu
dele, ja annab andeis üllekohhut, ja ülleastmi't
ja patto. 2 Mos. 34, 7*
15. Missuggused pattud annab Iuunnal andeks?

Keiksugguscd, agga mitte sedda patto
pühha Ommo wasto.

Minna ütlen teile: igga pat jatcotaminneantakse lnnimektele andeks; agga tevtamnme puhha Waimo wasto ei anta innimestele mitte andcks - - ei selsinnatsel egga tullewal aial. Matt.
12? 31. 32.
!<5. Kellele antakse pattud andeks?

Neile, kes ommad pattud õiete tund^
wad, süddamest kahhetsewad, ja kindl
ussoga Iesuose kaest armo ja abbi etfiV
wad. M a t t . 1 1 , 28.
Iejusse 2<.rlorussi Jummala Pöia werr'
teeb meid puhtaks keigest pattust, 1 Joan. 1,7
^lp. Tegg. 26 f 1 8 .
17. Kellele ei anta mitte pattud andeks?

Neile, kes omma rummalusse ja pat
tüse ellosissejäwad ellama.
jtfus ütleb: kui teie et ussu, et Minna olle
sus surme teie ommapauude sees. Joan. 8/ 2
18
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18. Аііё need , kellele pallub on andeks antud, patto
kiusatnsfefi ka Ьщопе lahtl on?

© olle mitte, wald pal kiusab neid ikka.

Kui meie ei ütle ennesel pat ollewad, sits pettarne meie išfecnnaftr ja tödde ei olle mitte meie
ftcs. l Joan 1, 8.
iy. Millal sawad nemmad keiqcst pattust lahti?

Kui nemmad surrewad.

Kui I s s a n d mind ka peästab keigest kurjast
teust, ja aitab omma taewast riZisst. 2 Tim. 4,1 #
to. Kas siis feil innimessed peawad surn ma?

J a h peawad.
Surul on oatto palk, agga iggawenne ello on
Jummala armo-and 2\п&шб|е ^lesijose meie
I s anda secs. 6 , 23.
xi. Kas siis innimessed jäwad surma sisse?

El ja mitte, waid nemmad peawad
kelk üllestõusma.
Mul on se lotus Jummala peäle/ miska needfinaalsed tõse ootwad, et öigcde ja üllekohtuste
furuutte üilcstousmtnne peab tullema. Av. Tegg.
2 4 . 15.
2l. M l i aia! tõuswad nemmad ülles %

VDiimfel p ä w a l .
23. Mis peab üllestõusma?

Ei mitte bmg, sest hing ei surre; waid
libba elik mele lt)ho, mis mul-laks on lainud, peab üllestõusma.
S e pöörm saab jälle mullase, nenda kui raolnud, ja se wann lähhäb jälle Jummala jure, kes
tedda on annud. Koaa. 12, 7,

35 г

»4,

52

R o i m a s Õppetus.

»4. Kas siis sesamma ihho ja lihha, mis meil nüüd
on, peab üllestõusma?

Sesamma ihbo ja lihha peab üllestõusma, agga mitte ennam lchhalikko,
waid waimolikko kombedega.
Nenda on surnutte üllestousminne: kadduwas põlwes külwatakse ihho, hukkaminnematta
pölweks arratakft sedda ülles. Üks lihhalik ihho
külwatakse, üks waimolik ihho arratakft ülles.
1 Kor. 15,42. 44.
»?. Kes srralab surnud ülles?

Kolm-ainus Jummal, keigeennamiste
meie Issand Jesus Aristus.
S e kes Issandar Iejusi ou üllesarratanud,
wõttab meid ka Iejussi läbbi üllesanata. 2 Kor.
4 , 2 4 . Rom. 8, l l .
,6. Missuggused innimessed ärratab Temma ülles?

Keik innimessed, pühhad ja kurjad.
T u n d tulleb, milla keik, kes haudade sees on
peawad Jummala Pöia heale kuulma, ja walia
tullema, kes on head teinud, ello üllestousmisseks; agga kes on pahha teinud, hukkamoistmisst
üllestoukmisstks. Joan.5,28.29. Tan. 12,2.
,7. Mis tulleb siis, kui surnud on üllestõusnud?

Se suur kohhus ja ma ilma ots.
Jummal on ühhe päwa seadnud, millal ta
ma-ilma peäle tahhab kohhut mõista öigusses,
ühhe Mehhe läbbi kedda ta seks on seadnud
Ap. Tegg. 17, ? i .
28. Kes mõistab siis kohhut?

Kolmea inusI mnmal; issiärranis meie
Issand Jesus laristas,
Ium<
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Jummal on meid kastnud rahwale kulutada,
ja tunnistada, et temma on se Jummalast, seatudellawatteja surnutte kohtomoisja. Ap.TeZg.
10, 42.
29. Kelle peäle mõistab lemma kohhut?

1) Kurrati ja keikide kurja inglide
peäle, ja 2) keige innimeste peäle.
2) J a se kurrat, kes neid arraeksitas, heideti
tulle ja weewli järwe, - - ja neid peab waewatämä ööd ja päwad iggaweste iggawesseks aiaks
Ilm. 20, 10.
2) Meie peame keik awwalikkuks sama R r i s rusft kohto-jarre ees, et iggaüks peab sedda
möda sama, kui temma ihhus on t«nud/ olgo
hea ehk kurri. 2 Kor. 5, , 0 .
30. M i s tulleb siis kui kohhus on mõistetud?

Sellesinnatse ma-ilma ots.
Taevad peawad raksumlssega möda ja löpma,
ja M a ja need teud, mis seäl sees o n , peawad
arrepöllema ja arrasullama. 2 Peetr. 3, 10.12.
31. Kuhhosiissawad pühhad?

Iggawesse ellusse.
Iggawest ello kül neile, kes head lehhes kannatusftga a u , ja kitust ja hukkaminnematta önne
otsiwad. Rom. 2, 7.
zi. Kuhho sawad kurjad?

Iggawesse hukkatusse sssse.
Kes peawad nuhtlust kannatama, iggawest
hukkatust, arraheidetud Issanda põllest, ja tem-

ma wäe auust. 2 Tess. 1,9.
D 3
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Äolnut5 Pearük.
3?. Kas sinna ussub scdda keik tdssi oliwad?

I a l ) se on tõeste tõssi.
S e taewaa ja se M a tahhawad lntkka, agga
minno saunad cl lähhä mitte hukka. M a t t . 24,35.
34. M i s peab sepärrast meie keigesurem murre ollema?

1) Et meie omma Iesusse armo * õppetust beal melel kuleme ja wasto wöttame. 2) Keigeennamiste, et meie kahasti tähhele panneme, nus Jesus meid
macnltseb.

1) Toest, tõest minna ütlen teile: kes minno
sanna kuled, ja ussub sedda, kes mind ou läki ctanud, sel on iggawenne ello, ia et tulle mitte kohto
alla/
waid on surmast ello sisse läinud. Joan. 5,24
4
2) Katske,walwage, ja раШіасJummalat, sest
teie ei cea mitte, millal se aeg on. Mark 13, 33.
3<v Kusi öpvimc nuie sedda öppemst: palwest?

Meie Kateklsmusse ramato kolmandamast peatükkist.

Kolmas Peatük.

Issa meie Palwest.
1. M i s läbbi same meie Jummala kacsl oigel usko,
ja keiksuggused muud anded?

Süddamelikko palwe läbbi.

Toest, toest minna ütlen telle: Mis teie ial I s falt pallute minno nimmel, sedda annab temma
teile. Joan. 16, 23.
, Ons

Issit meie palwest.
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,. Ons Jummal kastnud palluda?

I a l ) on kastnud
PaUugs, siis peab teile antawa/ otsige, siis
peate teie leidma; kopputage siis peab teile lahti
tehtama. Matth. 7 , 7 .
). Kelle kohhus on palwet tehha?

Keikide innimeste kohhus, agga keik
ei kolba palwete.
Teie pallute, ja ei sa mitte, sepärrast et teie
puhhaste pallute. Jak. 4 , 3.
4. Kes ei kolba palwete?

Se ei kolba palwete, kes melel omma
rummalusse ta patto sisse jaab ellama.
Teie suur üllekohhus teeb lahhutust teie ja teie
Jummala wahhele, ja teie pattud peawad Iummala palle me eest ärra, et ta ei wõtta kuulda.
Ies. 59, 2.
5. Kes pallub Jummala mele pärrast?

S e pallub J u m m a l a mele parrast, kes
omma patto hädda tunneb, ommastrum«

malussest ja pattust pörab, ia Iesusse

Kristussi kaest abbi otssb.
Issand ütleb: Ma walan willetsa, ja selle
peäle, kelle waim on kassuks pekstud, ja minno
sanna parrast wärriseb. Ies. 66,2. Laul. 10,17.
6. Kuida peab temma palluma?

I ) Waimus ja toes, ja 2) kindla
ussoga.
i) Tössised kummardajad peawad Issa kummmdama Waimus m töös, sest Issa otsib ka
D 4
ni-

$6 AolmsV peatut: ^ssa meie palwest.
nisuggused, kes tedda nenda kummardawat.
Joan. 4,23. Laul. 145,18. 19.
2) Agga ta pallugo uskus, ja ärgo olgo mitte
kahhe wahhel, ses kes kahhe wahhel on se on
merre laenede sarnane, mis tulest aetakse, ia
katsipiddi heidetakse. Sest sesamma innimenne
ärgo möttelgo mitte, et ta mlddagi Issanda
kaest saab. Jak. 1. 6. 7. Mark. 11,24.
7. M i s peame meie palluma?

Keik, mis meie ia meie liggimesfe ibbo

\a Ьіщ* heaks tarwis tahhab.

Keik, mls tele ial palwes pallute, Ы tm ussute, peate teie sama. Matt. 21, 22.
8. Kelle nimmel peame meie palluma?

Iesusse nimmel.
Hefus ütleb: Mis teie ial pallute minno nim
vm, sedda tahhan mrnna tehha, et Issa saaks auustud Poia stes. Joan. 14,13. peat. 16,23.
9» Kelle eest peame meie palluma?

Isse ennaste, keige innimeste, ka meie
waenlaste eest; keiae ennamiste waggade
Jummala laste eest.
Sepärrast maenitfen minna keigeessite et peab
tehtama pallumissi, palwejld, pallmnissi teiste
«est, ja tannamissi keikide innimeste eest. 1 Tim.
2t 1. 2. Wilip. 1,4.
10. M i l aial peame meie palluma?

I g g a l aial.
Palluge iggal aial keige palwe ja pallumissega Waimus. Ewes.6,18.
1
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ir. Kus paikas peame meie palwet teggema?

Keikis paikus.

Mehhed peawad keigeS paikas luggenla - ja üllestöestma pühhad kaed. - - Selsaminal kombe
ka naesed. 1 Tim. 2 , 8 .
и. Mis on se keqcparras palwe?
Se Issameie palwe, mis meieIsfand
Jesus Kristus isse meid on õppetanud.

Õppetus Issa meie Palwest.
Üks ülles Issa meie palwe essimessed sannad.

Meie Issa/ kes sa olled taewas.
1. M i s se on?

Jummal tahhab meid se Issa nimme
läbbi armolikkult kutsuda, j . t. s.
,. Kes on se Issa, kedda meie peame palluma?

Kolm ainus J u m m a l .
Sinnai ead ojandarommaIummalatkuma ja tedda ükspäinis tenima. Matt. 4,10.
3. Mikspärrast nimmetame meie tedda Issaks, ja ei
mitte sureks kunningaks?

Sepärrast et se armolinne Jummal
meid se Issa nimme läbbi tahhab armoliNlllt kutsuda: et meie 1) peame
uffma, ct temma meie oige I s s a , ja
meie temma ощсЬ lapsed olleme. 2)
jLt meie julgeste ja kindla lotusseg
D 5
tedda
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tedda peame palluma, nenda t'ui annsab lapsed omma armsa Issa pallrlvoab.
i) Ma tahhan teile Issars olla, ja ttie peate
mulle poegaks ja tütnks ollema/ ütled keigewäggewam Issand. 2 Kor. 6, 182) Lakki julgussega armo au jäme jure, et meie
hallastust same, ja armo leiame. Ebr. 4, 16.
4 . M i s peame meie weel siin tähhele pannema?

Meie peame ka hästi ommad süddamed ladbi katsuma, kas meie ka tõeste
Jummala lapsed olleme, kes selle helde
taewase Issa sanna wõtwad kuulda.
Ni mitto kui Jummal« -Waimo läbbijuhhatakse, needsiunatscd on Jummala lapsed. Rom.
8, 14. Kal. 4 , 6.

Essimenne palwe.

Pühhitsetud sago sinno nimmi.
1. Mis on Jummala nimmi?

Jummal isse, temma pühhad wisid,
temma pühha sanna, pühhad sakrammtid ja kelk, kust tedda tunnukse.
«. Eks Jummala nimme olle pühha ilma meie palweta?

Jummala nimmi on kül isse - enneses pühha, agga meie pallume - - pühhitsetud.
Pühha ja kaetusse wäärt on Jummala nimmi.
Laul. 111,9.

Gsslmenne Vaime.
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j . ssuida pühhijsetaksz Iummala nim,ui?

1) Vili I l n n m a l a fauna sclgeste ja
puhtasse öppetakse. 2) J U » meie ka
pühhaste tui I u m m a l ^ lapsed temma
janna moba eilarne.
1) Pühhitse neid vm ma toe sees; sinnosanna
oll tödve. Ioan. 17, 17. Ap. Tegg. 20, 27.
2) Nenda kui se> kes teid on kutsnud, pühha
on, sage ka teie pühhaks keige omma ello sees.
1 Pectr. 1 , 15. 3 Mos. 22, 31. 32.
4. Kas meil' ommast wäcst mhm ftdda tehha?

Et woi mitte; Separrast on meiekohl)us, süddamest valluda^: Sedda aita
«neid, armas eaewane I s s a !
Iummal on, kes, teie sees teeb, et teie tahhate
ja woite tchha temma hea mele parrast. Wil< 2,13,
2 Tcss. l , 11. 12.
c. Äei k' ps'hhitle mitte Ilnnmala nimme?

S e , J) kes teisirvisi öppetab, kui
I u m m a l a sanna öppetab. 2) %\ee
teisnvisi ellab, kiri I u m m a l a . sanna
pppetab«
,) Kui kcgi teist öpvetust öppetab, ja ei hoia
mitte ineie '^wsan^a J-susse Ixrisrussc terwe
saunad« pole, eaga se öppetusse pole/ mis sadab
heaga Iummala: kartma, se on uhke, ja ei ш
ühtegi. 1 <Iun. 6, 3. 4.
2) Iummala nunmi laidetakse Uk parrast
pagganane seas. Rom. 2 , 24.
6. Яаі> ітніі wuime is e > ennast walle öppelusse ja
klltja ello ccll hoida?

E i wol mme: separrast peame süddamest

6o

Zcine palwe.

mest palluma: se eest hoia meid annas
taewa ne I s s a .
Issand on ustaw, kes teid tahhab kinnitada/
ja kurja eest hoida. 2 Tes. 3,3. I u d . 2^ 25. s.
Teine palwe.

Sinno riik tulgo.
т. Mitmesnggune on Jummala riik?

Kolmesuggune: 1) Wäe-riik. 2) Armo riik, jaz) Au-riik.
,. M i s on Jummala wäe ^ riik?

Keik taewas ja ma-ilm, kus, Iummal keik ülle loma wallitseb.
Jummal on omma au-järge laewas kinnitanud, ja temma kunniugriik wallitseb ülle kelk.
Laul. 103,19.
3. Mis on se armo-riik?

Pühha risti-koggodus ja iggaühhe
Jummala lapse südda, kus ta omma armo ja sanna läbbi wallitseb.
^jesus peab kui kunningas wallitsema Jakobi
suggu ülle iggaweste, ja temma kunningrigil ei
pea õtsa ollema. Luk. i, 33. Joan. 14,23.
4. Mis on se au «riik?
Se on iggawenne ello. 2 Pectr. 1,11.
5. Missugguse rigi pärrast pallume meie siin?

Ei mitte wäe-rigi parrast, mis sees
meie jo ellame, waid meie pallume armo la au rigi pärrast.
Nõud-

Teme pa!n?e.
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Nõudke essite Jummala riki ja temma öigust,
siis sedda kelk peab teile pealegi antama. Matt.
6. Eks Jummala riik tulle siis ilma meie palweta?

Jummala rilk tulleb kül ilma meie
palweta isse ennesest - - meie jure tulleks.
Jesus ülles: Aeg on katte jõudnud, ja Iummala rilk on liggi tulnud: parrandago meelt, ja
uskli.ae armo-õppetust. Mark. i , 1 5 .
7. Kulda tulleb Jummala armo-riik mcic süddamesse?

1) 'XKui fc taewane Issa omma puhha waimo meile annab. 2) Z\ui meie
temma pühha sanna - - ja seäl iggaweste.
1) Minna pallun, et meie Isjanda Iefussi
V^risrussi Jummal, se au Issa, teile wõttaks
anda tarkusft ja ilmuttunisse Waimo, temma
tundmisse. Ewes. 1,17.
2) Nenda kui se, kes teid on kutsnud, pühha
on, sage ka teie pühhaks keige omma ello sees.
1 Peetr. 1, 15.
8. Kes saab au riki?

Se saab au riki, kes pühha Waimo
armo läbbi Jummala sanna ussub, ja
Jummala mele parrast ellab omma ello
otsani.
Et meie ühhe kunningriki same, mis ikka jääb,
siis piddagem sedda armo, mis läbbi meie Ium
malat peame temma mele parrast temma häbbi
lltko wlsi ja kattussega. ^dp. 22, 28.
TXoi
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Holmas palwe.

Sinno tahtminne sündko Ш tai*
mšf fienda ka Ma pcal.
i. M i s pallume meie siin?

Et IulNlnala tahtminne peaks stns
dima.
». Eks Jummala tahtminne siis ei sünni ilina meie
palweta? ,

J u m m a l a hea ja armolinne tahtmine
ne sülnnd kül - - meie jures sünniks.
Keikf mis Issand tahhab, teeb temma taewas ja Ma peäl, merre ja kciiide süggawuste
fees. Laul. 135, 6.
J a peab sündima, ennego nemmad hüüdwad,
siis tahhan ma wastad^: kui nemuiadallcsräkiwab, siis tahhan minna kuulda. Ies. 65, 24.
$: Mis tahhab Jummal?

»

Et meie omma patto hädda peame
tundma, Iesilsse omma ^nnisteggia
sisse umna, pühhaste ellama, ja nenda
iggawcsrc önsaks sama.
Jesus ütleb: S e on scüe tahtminne, kes mind
on Mkitgnud, et iggawenne ello veab ollema igaallhhel, kes Poega naad ja temmasisseussub.
Joan. 6f 40. 1 TeBs. 5, y.
S e on Jummala tahtminne, teie pühhitsemiime. 1 Tess. 4 , 3. Ilm. 2, 10.
4. Ons Iunun^la tahtminne ikka hea?

Jah on hea, ka siis lui ta nuhtleb/
et kül meie sedda ei mõista.
Hea

kolmas palrve.
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Hea ja öiZKme m\ Issand. ®eif temma tee5. Kuida peab Iummala tahnninne M a peal sündima?

Ncnda, ehk selsammal wisil kui inglid ja
önsüd innimessed taewas scddateggewad.

Muutke ennast onuna mcle uendaimsse labbi,
ct teie wotksite katsuda, mis Inmmala bea, ja
lilctepallallnne, ja täls tahtniinue on. Rom. 12,2.
Iummal walmistago teid keige hea teggnde
sees, temma läbimist tehha, ja faatko teie sees
scdda, mis telnlna mele parrast on, ^jesusse
^risrusse labbl. Ebr. 13, 216. Kcs julgeb Inmmala tahtmisse wastopanna?

Need kolm bingc wamlast! 1) hm
rat, 2) m a - i l m , ja 3) meie lihhatahtMinne.
7. Mis on ma - ilm?

M a f ilm on keik kurjad innimessed.
Keik ma - ilm seisab kurjusfts. 1 Ioatl 5,19.
8 M i s on lihha?

Likha tahhandab siin meie kurja pad
tust süddant, ehk parris - patto.
Lihha meel on waen Inmmala wasto. Rom.
8,7.
9. Mis nou on siis ncil kolmal?

l e m m a d ei tahha meid laste I u m ^
mala lumme pühhitftda, egga temma
riki meie jure tulla.
Kurrac tniieb ja wottab se sannanendesüddamest ürra, ec nemmad ei pea nstma egga önsaks
fmna^ Luk. 8/ 12.
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Roimas palwe.

Kui ma-ilm tcid wihkab, siis teädke, et temma mind enne teid wihkanud. Joan.: 15,18.
Lihha himmustab Waimo wasto, a Wann
lihha wasto; agga need sinnatsed on teine teise
wasto/ et teie sedda mitte ei te, mis teie tahhate.
Kal. 5 , 1 7 .
10. Kcs tahhab meile ncndesinnaste hinge waenlaste
wasto appi tulla?

Armolinne taewane Issa tahhab isse
keik nende kurja nou ja tahtmisse rikkub«
ja keelda.

S e rahho Jummal tallab pea sadanat teu
jalge alla. Rom. 16, 20.
Kui teie Waimo läbbi ihho teud wõttate surretada, siis peate teie ellama. Rom. 8, *Z*
Jesus ütleb: Olgo julged, minna ollen ШФ
ilma ärrawõitnud. Joan. 16, 33.
n. M i s onsiisJummala armolinne ja hea tahtminne?

i£t ta meib kinnitab ja hoiad kindlaste omma sanna ja usso sees meie otsani.
Jummal tahhab teid kinnitada otsani, et teie
laitmatta wõiksite olla meie Issinda Iejusse
^ristusft päwal. 1 Kor. 1, 8.
XXAfae p a l w e .

Mcic tggapmvast leiba anna
meile tännapaaw.
1. M i s pallume meie siin?

Keik sedda, mis meiewaese ihho toidusseks ja üllespiddamisseks tarwls lähhäb.

Neljas p a l w e .
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2. Kellele pallume meie iqaapäwfr leib,: ^

Meile ennestele, ja keikile, waggadele
ni bastt kui kurjadele.
z. 9Ü$ Jummal ka kurjadele annab iqqipawast leiba?

J a h , Jummal annab igg päwast
leiba kül ilma mele palweta keikile kurjg
innimestele.
Se Issa kes taewas on, lasseb omma vaikest
kurjade ja heade ülle tõusta, ja lasseb w:hma
saddaba ölgede ja üUckohttiöte peäle. Matt. 5,45-.
4. Mikspärrast pallume meie siis?

N7eie pallume sesinnatse palwe sees,
et Jummal meile sedda annaks mo.st. - iggapawaft leiwa.
Ehk tele,lote ehk jote, ellik mis teie teie/ sedda
tehke keik Jummala auuks.
1 Kvr. *of 31.
5. Kas siis waggad ja kurjad omma igyapäwasi leiba
ühhel, wisil wastowõtwad?

Ei wõrta mitte, waid waggad wotwad omma leiba tannoga wasto, agga
kurjad tannamatta 'üddamega
Jummal on röga lönud ufflikruile ja neile, kes
töt tundwad-tannoga wastowõtta. 1 Tun. 4/ ?.
Km need roja-margid teiega woöraspeul щ
taidwad nemmad isse - ennast ilmakartmacuu
Iud. i2, s.

6. M i l wisil on Jummal tõotanud Mapawasi leiba anda?

To ja waewa läbbi.
Omma palle higgi sees pead sa leiba söma, fcn;
ni kui sa jälle mullats saad. 1 Mos. 3 r 19.
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Heljas palwe.

Kes ei taljlja tööd tchha, se pcage mitte joma
2 Tess. 3, 10.
7. Mikspärrast pallume mcic igaapäwast leiba?

Et meie ei vea mitte tullewa aia ette
murretsema, waid rahhul ollema sega,
mis meile iggavaaw tarwis lähhäb.
Ärge murretsege mitte hoomst ette, sest kül
hoomne pääw onuna ette murret peab. Iggal
päwal saab kül ommast waewast. Matt. 6/ 34.
8. M i s on igqapäwane leib?

1\еі£ mis meie ihho toitu sscks ia
üllespiddamisseks tarwis lähhäb: solninne - - ja muud nisuggused asjad.
Ap. Tegg. 14, 179. Mikspärrast nimmefaffe leil liiwaks?
Sepärrast et need asjad keik siinilmas
meile ni tarwis tahhawad, kui iggapäwane leib.
wies palwe.

Anna meite andeks meie wõllad
kui ka mele andeks anname omma
wõlglastele.
1. Missugqttftd woliad on need?

Keik pattud, olgo teädawad ehk ttab
matta.
Kes mõistab keik cksitussed ärra? neist sallaja
pattudest mõista mind puhtaks. Laul. 19, 13,

wies pearük.
2. Kes annab pattud andeks?

*

Taewane Issa.

Jummal on se, kes keik so üllekohhut andeks
annab , kes arraparraudab keik so wlggadussed
Laul. 103, z. Matt. 6, 14. 1 Joan. 1, 9.
3. Kuida meie temma käest andeks andmist pallume?

Ö?t temma ei tahhaks w a d a t a meie
pattude peäle, egga nende parrast meile
febba keelda/ m w meie pallume.
Panne ommad siunad mo pattude eest warju<
le/ja kusema ärra keik mo üllekohhut. Laul. 5l/i i.
Isjand ütleb: Ma tahhan nende üllekohhur
anbeks anda. ja ci tabha mute ennam nende päd?
to peäle mõttelda. Icr. 31, 34.
4. .Ч'лЗ meie sedda wäärt olleme?

M e i e ep olle mitte sedda wäärt, mis
meie pallume ? - tenima
Mele ei heida mitte omma snre õigusse pärrast
ommad allandissud palwed so Palle ette mahha,
waid so wagga sare hallastuss« pal rast. Tan 9,18
<c. Kellele antakse pattud andeks?

Neile, kes omma patto hädda õiete
tundwad, sedda süodamest kahhetsewad,
ja kindla ussoga Iesusse kaest armo ja
abbi otsiwad.

Kui meie ommad pattud tunnistame, jn* on
temma ustaw >.a olge, et la meile pattud andeks
annad, ,a teebrnciöpuhtaks leigest üUekohtust.
1 Joan. 1, 9. Laul. 34, 19.
с M l s tootanaö waatad jälle Iummulale?

ii.t nemmad fa jüddmnest tahtwad
E 2
ат

68

A m s palwe.

andeks anda, ja heäl melel hrad tehha
neile, kes nende w a s t o eksiwad.
Dlgo teine teise wasto helded, süddamest halledad, ja andke teine teifele andctr, nenda kni ka
Jummal Rrisrusse sees teile on andeks annud.
Ewef. 4, 32. Matt. 6, 14. 15.
7. Kuida andwad nüüd waggad omma wacnlastele
pattud andeks?

Nenda et nemmad ei tahbagi se peäle
mõttelda, waid tahtwad weelpealegi omma wihhamcestele hrad tehha.
Kui nüüd sinno waenlase! nälg on, siis sõda

tedda, kui temmal janno on, siis joda tedda, kui
sa sedda teed, Щь koggudsinnatuttisid süssi temma
Pea peäle. Roch. 12)20. Kol. 3,13. Matt. 5,44.
IXucs

Palwe.

Ärra sada mew mitte kiusatusse
sisse.
1. Milmcsuggnnc on kinsalns?

Kahhesuggune, teme bea, se on Zummalast, teme k u n i , se on kurratist.
2. KassiisJummal ei kiusa.kmiastc?
I u m l n a l ei kiusa seddagi rurjaste.
Ärgo üttelgo ükski, kedda kiusatakse: Mind
kiusatakse Jummalast, sest Jummal ei wõi sada
kurjaga kiusatud, ja temma tõse a kiusa kcddagt
kurjaga. Jak. 1 , 1 ) .
3. Kuida kiusab siis Jummal?

Temma kiusab innimeste hcaks. 1)
Hea-

Жисв pakve.
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Heateggemistega. 2) Käskudega, 3 )
Waestebaddallsteinnimestessa. 4) Pat-tuste kurjage innimestega. 5) Keigejuggüfe risti \a willesfuöstga.
i)SeIssattd teie Iumuzal kiusab teid, et saaks
teäda, kas teie ollete need, kes armastawad I s fandar omma Jummalat/ kcigcst ommast süddamest, ja keigest ommast hingest. 5 Mos. 13, 4,
Eks sa e: tea, et Jummala heldussiudmeleparrandamisse pole sadab? Rom. 2, 4.
2) Jummal piddisindallandama, jasindkiusama, et saaks teäda, mis so süddames/ kas
sa wõttaksid temma kassad piddadachkrnittfc
5 Mos. 8, 2.
3) S a pead rohkeste omma kat lahti teggelna
ommawennale,omma häddalissele,ja omma sandile ommal maal. 5 Mos. 15, i i .
4) Ma kiusan pagganatte läbbi Israeli, kas
nemmad wõtwad Issanda teed hoida, seal peäl
käies - - ehk mttte. Kohtom. 2, 22.
5) Ärge pange sedda pallawat, mis teile juhtub
mitte wooraks, misteilekiusatusseks juhn.b. otsego juhtuks teile üks wooras assi. 1 Peetr.4, 12 +
4 . Kes kiusab meid siis kurjaste?

Need kolm hinge waenlast, 1) ISw*
rat, kes kurjad mõtted ja himmud inwv
messe süddamesse külwab. 2) M u - ü m ,
ehk kurjad innimessed, 3) Meie lihha
ehk гЧсті südda.
1) Kurrat olli Inda - - süddamesse annud, et
ta pesust piddi ärraandma. Joan. 13/ 2.
E 3
2)

Alles palwe.

2) Olleksite teic nm - ilmast,siisarnmstaks та*
ilm omma: agga et teie ma llmast ep olle, waid
minna ollen teid ma-tlmast änawaMtfenud, separrast wihkab teid ma - Um. Ons nemmad mind
takkakiusanud, siis kiusawad nemmad teidki täkka< Joan. 15, 19. 20.
3) Iggaüks kiusatakse, kui ta omma ennese
himmustwätakse, jaawwatelletakse. Jak. i/ 14.
5. Kes neist kolmast tceb meile kcigesuremai kahjo?

Meie ennese lihha ebk kurri südda teeb
meile keigesuremat kahjo; sest lemmata
ei wõi turrat egga ma - ilm meid patto
sisle sata. Mark. 7 • 21 >. 23.
6. M i s pallume „me nüüdftsinnatstpalwe ftes?

ГТеіе pallume, et Jummal,neidtahhaks hoida ja üllespiddada, et i)V.urrat, maailm ia meie lihha meid ei petta,
egga meid ei f ,da ebba-usso, meele arraheitmisse ja tnonne mu sure patto ta
häbbi sisse, ja 2) kui meid sega peaks
fcmfbtama, et meie siiski wiimselt ärra
woidame ja wõimust same.
Jummal tahhab kiusatussega ka sedda õtsa teh
ha, et teiesudatekanda. i Kor.io,i3.2Tess.),).
Seitsmes palwe.

Peasta meid ärra sest kurjast.
1. M i s pallume mele siin?

t£t Jummal tahhaks meid ükskord sest
kurjast koggoniste peasta.

Seitsmes paln?e.
,
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Mitmrsuggune on se kurri ehk kahjo?

Neljasuggune 1) hinge- 2) ihho- 3)
warranduse^ ia 4) au kahjo.

1) Wara, rahho polest olli mul wägga kibbe
kä; agga sinna olled mo hinge wägga armatsend ja peästnud hukkatüsst august; sest sa olled
keik mo pattad omma selja tahha heitnud. Ies.
3Sf 17.
2) Kes wõib meid lahhutaba Kristusfe armastussest? willetsus, ehk ahhastus, ehk takkakiusaminne, ehk nälg, ehk allastus, ehk hädda,
ehkrnoök. Rom. 8, 35*
3) Teie ollete omma warra risumist rKmoga
sallinud, sepärrast et teie teate, et teil isse - ennestes parram warra on taewas, ja mis ikka
jaab. r Ebr. 10, 34.
4) Onsad ollete teie, kui innimessed teid minno
parrast lainiawad, ja takkakiusawad, ja räkiwad
keik suggu kurga teie wasto, kui nemmad walletawad. Matt. 5, n .
3. Kuida peästab Jummal waggad?

1) Kui temma nende risti wähhendab,
ja omma Waimoga neid rõmustab.
2) Kui ta õnsa õtsa neile annab, ja ar-

möga * - taewa wõttab.

1) Otsego neid Änstusje kannatamissipaljo
on, nenda trööstitakse meid ka rohkeste Äristus*
si läbbi.

2 Kor. 1, 5. 22.

2) Üttelge öigele, et temmale hea põlw tulleb,
sest nemmad peawad omma (eggude kasso kätte

sama. Ies. 3, 10.
E 4

wiiM-
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n?i'msid pulwt

Sannad.

Wllmsed palwe Sannad.
i. Missltgqused on Issa meie palm wiimsed sannad?

Scst sinno parralt on se riik ja se
waggi ja st au tggawcste, Amen.
2. M i s öppetawad need sannad?

Need sazmadkimütawad waggadeusko,
et nemmad veawad kindlaste^ülkma, et
Iummal nende palwet tahbab kuulda.
Issand, on liggi teikile, kes tedda appihüüdwad: keikile, Ш tedda toe sees appi hüüdwad.
Temlna teab nende mele parrast, kes tedda kartwad, ja nende ktsftndalnlft kulebtemmajapeastad neid arra. Laul. 145, 18. 19. Ics. 65, 24.
), <kas Iummal tahhab siis ncnde palwcd kuulda?

J a tahbab, sest temma parralt on se
vii:, ja meie ollcme temma rige lapsed.
. ssind on meie Kunningas/ temma sadab
meile adbl. Ics. 33, 22. "
4 Kas I u m m a l woib palwed kuulda?

Jah woib, sest temma parralt on se
waggi.
I u m m a l woib ennam kui rohkeste tehha, keik
ülle fe, mis meie pallume ehk mõistame. Ewes.
5. Kas ta wottab palwed kuulda?

Jah wottab, sest temma varraltonse
au, ja keik sünnib temma pühha nimme
auuks.
^emma peaötis neid arra omma nimme parrast

wiimsid раітос Sannad.
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rast, et ta omma wägge piddi teäda andma.
Laul. 106, 8.
6. Mis on Amen?

Se on et minna pean kindlaste
uffnrn, et se taervane I s s a meie palrved heldeste on wasto wõtnud - sündima.
7. Kuwa wõime meie nüüd sedda kindlaste, uskuda,
et Jummal mne palwed kuled?

Scst et Illmmalisse 1) meid on kassnud nenda palluda, ja on 2) tõotanud
et temma meid tahhab kuulda.
8. Kas sinna ka ussud sedda kindlaste?

3lmen, 2lmen se on j a h , jah sepe*
ab tõeste nenda sündima.
9 l i mitto J u m m a l a tõotust on, need on l ^ r i s r u s s i fees J a h , temma ftesAmen. 2 K o r . 1,2c).
9. Kust tuVcb nisuggune ust?

Jummala sannast ja puhhast Sakramentldest.

Õppetus Sakrammttdest.
1. Mis on Sakrament?

Sakralnent on üks Jummala seadus,
mis sees Temma üdhcnahtawa asja law
di, omma naggematta armo pakkub ja
annad, la sega omma tõotust ja meic
шго kinnitab.
E 5

*-

Heljas peatük.
,. sSfiiito Vakramenti on ue scadnsse aial?

Kaks, i) Ristmisse - Sakrament, ja
2) Alrari-ehk ptihba õhto - jomaata Sa^
krammt.
3. Mitto asjad tullewad iggaühhe Sakrament! jures
tähvcle pauna?

Kolm. 1) Jummala kässoa tõotus.
2) Üks nähtaw assi, ja 3) Üks naggematta assi.

Neljas Pcatük.

Puhhast Rtstmlsscst.
i . Mis on Nisiminnc?

R^istminne ep olle nutte paljas wcsst - - ühtepandub.
, . Missuaguac oti se Jummala kässo-saunaNisimiesest?

Kui meie Issand Jesus Kristus ütleb:
Matteusje ramato wiimses peatükkis,
( 2 8 , 19.) M i n g e ja öppetage keik
rahwast - - nimmel.
3, Missuggune on se lootusse» sanna?

Kui meie Issand Jesus Kristus ütleb:
Markusse ranmto wiimses peatükkis,
(16, 16.) kes ussub ja kedda ristitakse, se peab önsaks sama - - hukka
moistetaincu
4.

puhhast Risimissisi.
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4. M i s on nähtaw assi risinusscs?

Wessi.
5. M i s on nägacniatta assi?

Jummal Issa, Poeg ja pühha W a i m
omma armo ailncttega.
6. Mikspärrast hütakft ftdda sakramcntl, Iüsimisscks?

Sepärrast et meie se läbbi IXxhtuefc
risti surma ossalisseks ja sedda wisi risch
innimesseks tarne.
7. M i s annab chk sadab ristminne?

Nistmmne sildad. 1) pattude andeks andmist ? - kurratist, ja annab
2) Iggawesse önnistusse - - kulata:wad.

1) Parrandago meelt, ja iggaüks tek seast
lasko ennast ristliada Icfussi V^risrusje nimme peäle; pattude andeks - andmivfeks. Ap<
Tegg« 2, 38.
2) S e ristminne teeb meid nüüd ka önsaks, (ei
mitte rojnsse ärrasaatminne lchha peält, waid
hea süddame tunnistusse julge küssnninne Iun^mala kaest,) ^ejussi Kustusse üllestousnnsst
läbbi. 1 Peerr. 3, 21.
8. Knida woch wessi ni sured asjad tehha?

Wessi ei te sedda tõeste mitte, rvaid
Irnnmala sanna * f pühha w a i m o
läbbi.
^.ristus on armastanud koggodusi, ja oni&
st-ennajl seiie eest anaannnd, et ta sedda piddi
puh-

Heljus pearüd.

pübhitsema/ ja on sedda puhtaks pesnud, wee
pesftmisse labbi sanna sees. Ewes. 5, 25. 26.
9, M i s öppctab pühha Paulusftlsinnatfcsiasjast?

Paulus ütleb Titusse ramato Ытап*
damas peatükkis: ( 3 , 5-7.) Iummal
on meid onsüks teinud nesündimisse * * se
on usraw simna.
10» Mls tahhcndab nifuggnne wce^risiminue?

Se tahbcndab f ct se wanna Adam
iggapawase kahhetmisse - - iggaweote ellama.
11. M i s on ft wanna Adam?

Ee on meie kurn parrune südda ehk
pärris pat, keige kurja bimmudega/ mis
meie omma wannematte labbi, sest essimessest Adamast olleme pärrinud.
i i . M i s läbbi pcab temma sanlmaärra- uppulud?

Iggapawane kahhetsemisse ja pat*
tustpöörmisse labdi.
Kes l\vi&tusfc parralt on need on omma lihha risti lönud thhaldamistega ja hunmudega.
Kal. Sf 413. Mis pcab jälle ette tullema?
i l u s innimenne.
1^. Mis on uus innimenne?

Seon se uus südda ja meel, mis Zummal neile annad, les Iesusse Rrismsse
usse süddamest uffwad, etnemmad turja
wihkawad ja head armastawad.
Ma

puhhast Rifimissifi.
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Ma tahhan uik uut süddant anda, ja uut
waimo teie sisft anda. ja sedda tiwwist süddant
armsata teie lihhast, ja teile lihhast süddant anda. J a omma Waimo tahhan ma telesisseanda, ja sedda tehha, et teie wõttate käta minno
seadmiste sees, ja mo kohtoseadusstd piddada,
ja nende järrele tehha. Eftk. 36, 26. 27.
15. Kuida peab uus innimenne ette tullema?

Nenda, et temma usso walgus pcab
ennam ja ennam paistma keigcsngguste
hea tcagude läbbi.
Nenda paistko teie walgus innimeste ees, et
nemmad teie head teud näwad, sa auustawad
teie Issa, kes taewas on. Matt. $t 16.
16. Kuida pcab uus innimenne ellama?

Temma peab ömusses ja puhhastusses Jummala ees iggaweste eilama.
17. Kus se on kirjolud?

Pühha Paulus ütleb ommas ramatus, Roms rahwale kirjotud kuendamas pearürkis, (6, 4.) Meid on X\ns*
tussega mahhamaetud * - udes ellus
täima. .
18. Mikspärrast on mcid Kristussega mahhamaetud
surma sisse?

Et meie iggapääw pattused himmud
süddames peame surretama/ ja otsego
hauasissejätma.
Nenda anvage ka teie ennast pattnle kül surnud
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wies pea:ük.

mid ollewad,agga Iununalale ellawad Ixrisrusft
Ie,uösi meie ILsi:nda sie». Rom. 6 , 1 1 .
17. Ons Kristus hauasisftjänud?

Ei olle mitte, waid temma on surnu
üllcsarratud Issa au läbbi.
.
ю. M'ksvätrasi l>n Kristus üllcsärratudi

igt meie peame udes ellus käima.
Sui meid Kristussega on istutud temma sur
ma saruadusseks,siispeame meleka Menunaül
lestauelnisse sarnatsed ollema. Rom. 6, 5.

Wies Peatük.

PühhastAltariSakramcntij!
l. Miv on Altari Sakrament?

.

Se on meie Issiznda Iesusse Äris*
tusse tõssine ihho ja werri - - seatud.
2. Kulda nimmetakse sedda weel teisiwifi?

Sedda nimmetakse la Issanda õhtolömaajaks, Issanda Iesusse lauaks, ja
Jummala armuks, ehk Iulnmala fam
na! laima.
z. Miisuggune on Iy«»ala Eliftifmna Tfftati
Sa^ramennst?

Kui Nriowo ittleb: wõtke, söge, se
on minno ihho: jõge keik selle karrik«
secs/ se on minno werri.

pühbasi Altari Sakramennss.-
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4. Missuggune on töötusse - sanna?
Kui R r i s t u s ik!di: S e on minno
ihho, mls reie cest antakse, ja minno
werri, mi« teie eest ärra wa llataksc pattude andeks - andmisser's.
5. Ms on nähtaw assi Altari Eakramentis?
Lcib ja Wiin.
6. Mis on n»Wema(fa assi?
Mne Issanda Iesusse TVcistuese ihho
ja werri.
7. Kcs on ftddasin^ast Eaflvimcnti feädnud?

Meie Iszand Jesus IXvietus.
8. M i l aial?

Sel ösel, mil tedda ärra - anti.
9. JtcOtfc on Агіёпиз sedda scädnud?

Tennua on sedda keige risti - rabwale
seadnud; agga ölged woorad sellesinnatse laua jures on ükspäinls tössised risti'
inmmessed.
Teie ei wõi mitte jua Iojanda karrtkast/ ja
kurjavaimude karrikast; teie cl wõi mitte ossa
sada Issanda lauast ja kurja waimude lauast.
1 Kor. 1 0 , 2 1 .

10, Kes nn tbi$nt risci < innimenne?
Tõssine risti • innimenne on se, kes
1) felfe risti wdud Onnisteggia sisse ussub, 2) keue Гсег .и ? Wcim on, 3^
kes on pattude andcr'ö *andmififami&, 4)
omma panuste himmude wasto panneb
la

wies peatub.

\a 5) ikka Imnmala tabtnustpüab tebKa.

i) Ri mitto, kui Iesusi wastowoisto, neile andis temma melewaloa Illmmala lapslks sada, kes
Temma nimmesiisustwad. Ioan. i , 12.
2) Kennet ep ollelxrlsrussiNanno, ftsinnane
ep õlle mitte temma parralt. Rom. 8/9*
3) Kr stussi seeü onmell lnnnastaminnetcmma werreladbi, seon, pattudeanders-andr.unne.
Kol. 1, 14.
4) Kes Aeismssi parralt on, nced on omma
tihha risti lönud ihhatdamistega ja himmüdcga.
Kal. 5/24.
5; Kes ütleb: Minna tunnen tedda, (Iemst)
ja ei pea mitte temmafö$fo.{anna,je on waüellk,
;a selle sees ei õlle nutte tödde. 1 Ioan 2, 4.
11. Mis onsiisKristus uinub, kui taftdoazuurt .
sömaacya seadis?
Tcmlna rvottio leiba, tannas, murdis ja andis omma Iüngrittele. S e l farnmal kombel wottis temma ka karrika, parrast öhto - sömaaega, tannas ja
andis omma Iüngrittele.
12. VJliš ta neile ütlcs?
Temma ütles: wötke, söge, fe on
minno ihho: jõge kelk sealt seest, esmnane karnkas on se uus headus minno
roerre sees.
13. Mis sa siis sööd kiwaga?
Iesusse tossist ihho.
14. Niis sa jood winaga?
Icsussc tossist werd.
l5
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if. Kassinnakindlaste ussud, et sa sette önnistud leiwaga Iesusse ihho/ ja selle önnistud winaga, Ie^
fusft werd saad?

Jah minna ussun sedda kindlaste
Iesusse sannade peäle.

Ja pühha Paulus ütleb: S e önnistud karrika«, mis meie õnnistame/ eks se et olle ^ r i s lussi werre ossasanunne? se lelb, mis meie murräme. eks ft el olle ^rwrussi ihho oösasamittne?
t Kor. i o / 16*
16. Mikspärrast on se öhto - sömaücg seätud?

Meie Issand Ie'us ütleb: sedda tehke
minno malleStusseks. Luk. 22/ 19.
17 M ' s peame meie Nlälletama?

1) Omma Iesttsse suurt armo meie

ШШ.
2) Temma kibbedat Unnata*
wist ja surma. 3) Temma suurt wäg-

ge, et ta meie öeaks patto, surma ja
kurrati peäle ott wõlmust sanud.

1) Kristus on armastanud koggodust/ ja on
isseennast selle eelt arraannud. Cr^es. 5,25.0.5,2.
2) Ni mittokõrd/ km ш ial sedda lelba sore,
ja sest karrikast jott/ siis kulutage Issanda surwai i Kor. ii/ 26.
3) Tänno Jummalale/ kes meile wõimust annao meie Issanda Iesusse 2^risl.usse läbbi,
i Kor. 15/ 57'
N. M i s kasso on «leil scsissnnatsest sömissest
ja jomissesl?

Sedda näitwad meile need sannad:

F

st

Wies pcarük.

se on minno ihho, mis teie eest ärraantakse; se on minno werri, mis teie
eest arrawallatakse pattude anöekssandmisseks.
19. Kellel on pattude andeks > andminne?

Sellet, kes omma patto - hädda õiete
tunned, Iesussesisseussub, ja temma
wäest patto wasto panneb. Ier. 3, 12.13.
Ap. Tegg. 10,43. l I o a n . 3,9- Ebr. 12,4.
20. M i s kasso tulleb meile pattude andeks »andmisscsi?

N u s pattude andeks andminne on,
seal on ka ello ja õnnistus.
Wägga önnis on se, kelle ülleastminneonandeks - antud, kelle pat on kinnitanud. Laul. 42,1.
« . Kuida wõib ihholik löminne jajominneni
surreb asjad tehha?

Söminne ja jominne ei te sedda;
tõeste mitte - - pattude andeks - andmlnny.
« . Kes wõttab ausaste seddasinnast sakrament!
wasto?

päästma ja ihho polest - - ustlikkud
süddamed.
,;. Missuggused käiwad kurjasfe Iesusse laual?

Keik need, kes kahhe wahhel on, ja
ei usso mitte õiete.
Kes ial sedda leiba sööb, ehk Issanda kaerika seest toob kolwatumal wisil, tt on Iosanda
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da ihhust ja werrest süüd, ja temma sööb ja
joob isscennese nuhtlust, i Kor. n , 27. 29.
24» Missuggused käiwad ausaste ja hästl Icsusft
laual?

Need, kes 1) sedda Iesusse sanna:
se on minno i h h o , mis teie eest ärraantakse; se on minno w e r r i , mis teie
eest avvavoallataffc,
pattude andeksandmisseks, süddamest uffwad. 2) O m m a uskmatta süddame wasto pannewad,
ja 3) omma patto häddas omma J e -

susse käest kõwwaste armo otsiwad ja
ostwad.

1) Kes Pöia sisse ussub, tedda ei mõisteta
mitte hukka. Joan. 3 , 182) Karske wennad, et wahhest kellegi sees
teie seast kurja uffmatta süddaut ei olle. Cbr.
3,

12.

3) Lakki sinna jure tossist süddamega, kindlas ussu julgussts. Ebr. 10, 22.
25. Mis on sepärrast ölge risti * innilncsft kohhus kes
Jummala armule lähhäb?

Et temma isse ennese peäle peab kohHut molstma.

Kui meie isscenneste peäle kohhut mõistame,
siis ei mõisteta mitte meie peäle kohhut. 1 Kor.
i i , 31.
26. Kuida peawad nemmad ennaste pc.!!? kohhut
mõistma?

Nemmad peawad 1) omma süddant
F 2
Inw

wies Peatut

Jummala sanna järrele ЫШ läbbi fau
suma, ennast Jummala ees süalluftks tundma ja tunmstama, ja 3 ) I e susse kaest abbi ia armo otsima.
0 Innimenne katsto isseennast läbby ja ncnda sogo temma sest leiwast, ja joao sc karrika
seest, i Kor- 1i , 28.
2) Kui lneie ommad pgttud tunnistame, siis
on Jummal ustaw ja ötge, et ta meile panud andeks annab, ja teeb meid puhtaks keigest üllekohtust. 1 Joan. 1 , 9 .
3) Kes minno jure tulleb, tedda ei tahha ma
mittle waljalüfkada. Joan. 6, 37.
,7. M i s on ühhe tossist Jummala lapft kohhus, kcs
ausaste I?susse laual on käinud?

Temma kobhus on 1) Jummalat
temma kalli armo anni eest kita ja tannada. 2) Omma ello pääw päwalt I c susse abbiga parrandada, pattudeeest ennast Holda, ja nenda ellada, kui wagga
risti innimesse kobbus on.

1) Mo hing kidaIssandar, ia ärra unnusta
mitte kelk temma healeggemissi ärra. Laul. 103,2.
2) Orge wõtke mitte nende er.diste hjwmude
Wisi järrele ellada, kui teie ommas rummalusses ollite, waid nenda, kui se, kcs teid on tutsnud pühha on, sage ka teie pühhake keige onuna
ello sees/ 1 Peetr. i) 14. J 5.

tlks

üks Palwe.
K m sinna Jummala Sanna siiad
õppinud ja kuulnud.

h armas taewane I s s a , nunna tannan sind, et sinna omma kalli sanna
minno waese hinge heaks olled annud, la
se labbl mind sedda oiged reed övpetad;
minna pallun sind süddamest, anna
waagc onuna saunale, mis nunna nüüd
ollen kuulnud, ja tahkele Vannud, et
minna sedda zürgesle wõiksin meles pib
dada, jäse läbbi vaaw pawaltovpida,
kulda minna J e s u s se sisse öie.e pean
ui?ma, temma sees waagaste ellama,
ja temma läbbi iggaweste önlaks fama
Parranda nüüd, kcigewaggewam I u n v
mal, omma sanna järrele minno süd;
dant, ja keik minno tööd ja teggo Jesusse Kristusse minno kalli Onnisceggia
pärrast/ Amenc^»^

(^nnistaminne.

Ee Issand önnistago mind, ja boidko mmol
Se Issand lasko omma palle paista
minno peäle, ja olgo mulle armolinne.
Se Issand töstw onuna palle minno
veale ia andfo mulle rahho.
AMEN.

о

Keik need ramatud, mis Wanna ja Ue
Seadusle Ramatus on.

I. Wanna Scaduofe Ramatud.

Kuida ncid lotti-ffe.

Kuida neid kirjotakse.

i. Essimenne Moscsse Ramat, i Mos.
2. Teme Mo ses se Ramat.
- 2 Mos.
3. Kolmas Moftsse Ramat
- 3 Mos<
4. Nclfas Mosesse Ramat
- 4 Mos.
5. Wies Moscsse Ramat
- 5 Mos.
6. Iosua Ramat.
- Jos.
7. Kohtomoistiatt? Namat, - Kohtom^
b\ Rrnn Ramat.
*
- Rut.
'.). l^fimenne Samuesj Ramat. 1 Sain.
10. Teme Eamueli Ramat.
2 Sam.
11. EsDnmiieMnmngatte Ramat. 1 Kunn.
12. Tel ne Kunnittgattt Ran,at. 2 Kllnn.
^3. Essimenne Aia Ramat. - 1 Aia r.
14. Teme Aia Ramat - 2 Ala r.
35. Erar Ramat.
Esr.
16. Neelwa Ramat.
Neem.
17. Ebiri Ramat.
*
Estr.
18. Jobi Ramat
Job.
19. Laulo Ramat.
- „ Laul.
20. Õppetusse Sannad. - Opp.Sann
21. Kogguia Ramat.
Kogq.
22. Üllem Laul.
Üll. L.

Prohwetid.
1. Iesaia
2. Ierenna
Ieremia nutto £mit

-

Ies.
Jer*
Nutt.

^Estkiel

-

Estk<

-

-

Register chß Juhhataja.

4. Taniel.
5. Ösea.
6. Joel.
7. Amos.
8< Obadja.
9. Jona.
10. Mika.
11. Nahum.
12. Habakuk.
t z. Scwanja
14. Aggai.
15. Sakaria.
16. Malakia>

*
*
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2
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f

?

B
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?
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ф
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Of.
Joel.
^,'imos.
Obad.
Joan.
Mik.
Nah.

Habak-

Sewan.
Agg.
Sakar.
Malak.

Need R a m a t u d , mis Apokriwa
nimme peäl käiwad»
1. Judin Ramm.
- Iudir.
2. Tarkusse Ramat.
- Tark.
3 Tobia Ramat
- Tob.
4. Siraki Ramat.
- Slr.
5. Paruki Ramat.
*
- Paruk.
6. 1 Makkabejide Ramat.
- 1 V!ak.
7. 2 Makkabelide Ramat.
? 3 Mak.
8. Estri Ramato Tükkid.
9. Susanna sündinud assi.

10. Pel wooras Jummal.
11. Paveli lendaw Maddo.
12. Asaria Palwe.
i). Kolme mehhe Kitus.
14. Manasse Palwe.

II. Ue Seadusse Ramatud.
1, Matteuse Ewangeliumi

P Matt.

R^ister ehk IubbaraM.

2. Markusse Ewangelium.
Mark
3. Luka Ewangclium.
Luk.
4. Ioannesse Ewangelium.
Joan.
5. Apostllde Teud.
- Ap.Tcgg.
6. Paulusse Ramat. Roma Rahwale. Ron;.
7. 1 Ram. Koritttusse Rahwale. 1 Kor.
8. 2 Rain. Kortntusse Rahwale. 2 Kor.
9. Paul Ram. Kalatja Rahwale.
Kal
10. Paul. Ram. Ewcsusse Rahwale. Ewes.
11. Paul. Ram. Wilippi Rahwale.
Wil.
i2< Paul.Ram.Kolossusse-Rahwale. Koloss.
1). 1 Ram. Tessalonika Rahwale. i Tess.
14. 2 Ram. Tessalonika Rahwale. 2 ^ess.
15. i Ramat Timoeeussele.
i Tim.
16. 2 Ramat Timoteubsele.
2 Tim.
17. Paul Ramat Titussele.
Tit.
18. Paul Ramat Wtlemonile.
Wilem.
19. i Peeuusse Ramat.
1 Peetr.
20. 2 Peetrusse Ramat.
2 Peetr.
21. 1 Ioannesse Ramat.
1 Joan.
22. 2 Ioannesse Ramat..
2 Joan.
2). 3 Ioannesse Ramat.
3 Joan.
24, Paul. Ram. Ebrea-Rahwale
Edr.
25; Iakobusse Ramat.
Jak.
26. Inda Ramat.
Iud.
27. Ioannesse Ilmutamisse Ratnat. Ilm.
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