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Martin Lutherus

Uc Katkismus.
Vuossamug Oaivipitta.

Immeel love päkkumeh.

V uossam ug påkkura.
Mun lein Heärra, tmi Immeel. Eä tust 

koolga letle eres imeleh.
Mii t o t  lii?

Mij kolgap paijeel puohai pollađ ja rää- 
kisticT Immeel ja supin ohtunis turvastict.

N ubbe påkkum.
Ele tuššan mainaš Heärå tuu Immeel 

nooma; tastko ij Heärra kyede tom råiigåšlian- 
naa, kote tuššan mainas suu nooma.

Mii t o t  lii?
Mij kolgap pollad ja  räähistiđ Immeel, nuut 

et ep suu nooma pehŧ toaivut paa, yuårnu, noai- 
dastal, kiälåstal epke peeti, mut et mij tom 
puoh eeđeest iššeen čuårvup, ruhadallap, kiittep 
ja räämidep.

K oalm ad påkkum.
Muste pasottid pasepeivi.

Mii t o t  lii?
Mij kolgap pollađ ja räähistid Immeel, nuut 

et ep pajeluu keeja saarni ja Immeel säni, mut
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anneep tom passeen, mielastin tom kullap ja 
måttåp.

N eä ljâd  päkkum.
Kunnest ane eäijäd ja  eäniuul, et nieänäs- 

tuččili ja  kuliliaa eälaecih eennani aine.
Mii t o t  li i?

Mij kolgap pollađ ja räähistid Immeel, nuut 
et ep hälbin ane epke eäddnd vanhemiidin adei 
haldašiijeidin, mut anneep sii kunnest, palvalep 
sii, lep siijan kulojih ja  anneep sii räähisin ja 
tivrasin.

V iid ađ  påkkum.
Ele kode.

Mii t o t  li i?
Mij kolgap pollad ja räähistid Immeel, nuut 

et ep vahagasat aldemugan rummaš adei jiega 
peleest, epke toov suu nievris mielan, mut išedep 
ja liolhop suu puoh yaarain ja  eellim tarbsiin.

Kuuđad påkkum.
Ele hnäráåst.

Mii t o t  lii?
Mij kolgap pollad ja rääbistid Immeel, nuut 

et lep puttab ja čurgadeli jurduin, saavain ja  
tuojin, ja et jieckiiuv peelikyeimis räähist ja  
kunnest ana.

C iččad påkkum.
Ele suälååd.

Mii t o t  li i?
Mij kolgap pollad ja  räähistid Immeel, nuut 

et ep vääldi aldemugan ruuda adei eällámaš, epke 
tom käävvilas kauppiin adei poastuvuodäin olssin 
sääti, mut išedep suu lasettid ja  varjelid tävveris 
ja  eälättasas.
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K åvcåd  påkkum.
Ele såârnu poastu tuodaštas alđemuustad.

Mii t o t  lii?
Mij kolgap pollađ ja räähistid Immeel, nuut 

et ep kiälåstal aldemuustin epke suu peeti, seel- 
gityehin såårnu adei paas saahan sääti, mut lep 
suu peleest, jurdačep ja  särnup sust pyere ja 
selatŧep puoh påârrås kuävlu.

O vcad påkkum.
Ele anestuu aldemugad viäsu.

Mii t o t  l i i?
Mij kolgap pollad ja räähistid Immeel, nuut 

et ep käävvilvuodäin pivde aldemugan äärhi adei 
viäsu, epke laava ja  vuoigađvuođa suoivanåin 
tom ääniist, mut išedep suu, et sun oagučij oamis 
anneed.

L ou v a a d  påkkum.
Ele anestuu aldemugad peelikyeimi, palva- 

liijeid, käärji, elege maiden suu oomid.
Mii t o t  li i?

Mij kolgap pollad ja räähistid Immeel, nuut 
et ep ääniist, tååjuut epke kaidad aldemuustin suu 
peelikyeimi, palvaliijeid adei käärji, mut kihtalep 
ja väättip sii orrood päihistis ja  viššalåvt toohađ 
kennegasvuođas.

M aid Im m eel puoh täin  påkkum iin  
sårnu?

Sun sárnu nävt:
Mun Heärra, tuu Immeel, lem kiives Im

meel, kote koastedani eeijii paaid tuojid pår- 
näid koalmad ja  neäljád pnolva räi toid, keäh 
muu vaijeedeh, mut toovam lädisvuoda tuhat- 
täid, keäh muu räähisteh ja  aneli muu påkkumiid.
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Mii  t o t  l i i?

Immeel åštå råpgåšiđ puohaid taid, keäh 
rikkoh täid påkkumiid; tontiet kolgap mij pollad 
Immeel vaje, nuut et ep täid päkkumiid riko. 
Mut sun loppeed åårmus ja  puoh pyere puoh- 
häid, keäh aneh täid päkkumiid; tontiet kolgap 
mij räähistid Immeel, turvastiđ supin ja mielas- 
tin eellid suu päkkumii mieldi.

i\ ubbe Oaivipittä.
Osko.

Yuossam ug osk op itta .

S ivnedm ist.
Mun osköm Eäčån Imelän, puohváldålagan, 

alme ja  eennam Sivnediijeij.
Mii t o t  li i?

Mun osköm, et Immeel lii muu ja puoh 
oromiid sivnedam, addelam mupin rummašja siälu, 
čoolmid, peeljid ja puoh jeäsäniid, jierm ijapuoh 
vuoipanjasaid ja et sun täid vala vyeimist ana; 
addel meidei pihtsiid, purramaš ja  juhamaš, siida, 
peelikyeimi ja pårnåid, peäldu, käärji ja  puoh 
eällåmaš; skepkkee mupin arvasävt ja jyehi 
peivi piämu ja puoh tään eellim tarbsiid, suojel 
muu puohain vääräin, varjel ja peäluušt puoh 
paast; ja et sun taha tååm puoh sudes eäijälii, 
imelalas pyerivuoctastis nuhtan muu ååståšhanuaa 
adei mahdulagvuodattaa; main puohain mun kool- 
gam suu kiitteđ ja räämidid, suu palvaliđ ja  su
pin kulojeg leđe. Tååt lii tuođai tuota.
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Nubbe osk op itta .

L onastasast.
Mun osköm Jeesusan Kristusan, Immeel 

ainoo Algan, mii Heärrån, kote šoohanij Pase 
Jieggast, šoođai nieida Måårjåst, kierdai Pontius 
Pilatus äigin, ristan nävlejui, jaamij ja  hävdidui, 
lavkkij vuâlus helvitan, paijánij koalmad peivi 
jämmei kooskast, lavkkij pajas olmiid, išteoro 
Immeel, Eeiji puolivåldålii, oalgispeln ja kalga 
tobbeen poattid tuommid elleid ja  jämmeid.

Mii t o t  li i?
Mun osköm, et Jeesus Kristus, tuota Im

meel, Eeijisŧ nuuvhannaavuođast soddarn ja  mei- 
dei tuota olmog, soddam nieida Måårjåst, lii muu 
Heärra, kote lonestij muu, lappuni ja tyemmejum 
ulmuu, ja peestij muu puohain suddoin, jäämemist 
ja pergaluv vääldist, ij kulliin ige silbäin, mut 
pase; tivras vorainis ja vavettemes kierdamašai- 
nis ja jäämeminis, et miui suu oami liččim, suu 
väldikoddeest suu vyelebin eälåččim, ja suu nuuv- 
hannaa vanliurskesvuođast, vavettemesvuođasŧ ja 
audagasvuođast palvalicčim, nuutko sun lii jäm
mei kooskast paijanam, eälå ja haaldaš nuuv- 
hannaavuođast. Tååt lii tuodai tuota.

K oalm ad osk op itta .

P asootnrist.
Mun osköm Pase Jieggan, pase ohtsii servi- 

kode, poosii ohtvuoda, sudoi addagas oaggum, 
rumrnas pajas pajanim ja  nuuvliannaa eellim. 
Amen.

Mii t o t  l i i?
Mun osköm, et jiem mun jieččan jiermistan 

ige vyeimistan vaje Jeesusan Kristusan, muu 
Heärråsan, oskođ ige suu luusa poattiđ, mut Pase



Jiegga lii kocčom muu evangelium peht, cuov- 
vadarn muu skeer|kaidisguim, pasottam ja varje- 
lam muu olm oskoost; uuutko sun ubb kristakode 
eennam aine koččo, nora, čyevvee, passoot ja  ainoo 
olm oskö peht Jeesusist Kristusist varjel; mon 
kristakoddeest sun jyehi peivi årmulåvt addel 
muTiin ja puohhäid oskovaid puoh suddoid adda- 
gas ja covna majemuu peivi muu ja puohaid 
jämmeid ja addel mupin ja  puohhäid oskovaid 
Kristusist nuuvhannaa eellim. Tååt lii tuodai 
tuota.

Koalmad Oaivipitta.
Heärå rukkoos.

Mii Eeci, kote leli oolmin.
Mii to t  li i?

Täi saaniiguim Immeel tåŧtu kilitaliđ mii 
oskođ, et sun lii mii olm Eeči ja mij suu olm 
pårnååh, nuut et mij torvolåvt, tievva ruokkad- 
vuođäin ruhadalaččiim suu, nuutko räähis pår- 
nååh šieu Eeijis.

Y uossam ug rukkoos.
Pasottum leävus tuu uomm.

Mii t o t  lii?
Immeel nomm lii kale jiecalnees pase, mut 

mij rubadallap tåån rukosist, et tot miiuv lunne 
pasottucij.

Mali t  t â ä t  ša dda?
Ko Immeel sääni måttååttuvvoo čielgasåvt 

ja putŧasåvt, ja mij ton mieldi eellip imelalašåvt, 
nuutko Immeel pårnaid soapa; toos iššeed mii, 
räähis almalag Eeči! Mut kote måttåŧ ja eälå



nube nåål, ko Immeel sääni måttåŧ, sun heäp- 
påš mii kooskast Immeel nooma; tast varjel mii, 
almalag Eeči!

N ubbe rukkoos.
Poadns tuu väldikodde.

Mii  t o t  lii?
Immeel väldikodde poaŧa kale jiečalnees 

nuuta mii ruhadalhannaa, mut mij åånnup tåán 
rukosist, et tot poađačij miiuv luusa.

M a h t  t ä ä t  sa d d a ?
Ko almalag Eeči addel miijan pase Jieggas, 

et mij suu äärmus peht oskop suu pase säni ja 
eellip imelalašåvt täähbin äigist ja audagasävt 
nuuvhannaavuodast.

K oalm ad rukkoos.
Šados tuu tättu eeuuam aine, nuutko al- 

meest.
Mii t o t  lii?

Immeel pyeri, årmulag tåttu šadda kale 
nuuta mii ruhadalhannaa, mut mij åånnup tåån 
rukosist, et tot miiuv lunne šođačij.

M a h t  t á å t  šadda?
Ko Immeel taha tuššen ja hettee puoh paaid 

juonaid ja  rahtatmiid, tot lii: pergaluv, maailm 
ja jiečcin oagi tååtu, keäh eä suova mii pasottid 
Immeel nooma ige suu väldikode mii luusa poat- 
tid; ja ko sun nannood ja  varjel mii coapcud 
nanosin sänistis ja  oskoost ain mii eellim loopa 
räi. Tååŧ lii suu årmulag, pyeri tättu.

N eäljäd  rukkoos.
Adde miijan onnaa peivi mii jyeliipeäiva- 

lii leibi.
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Mii t o t  l i i?

Immeel addel kale nuuta mii ruhadalhannaa 
jyehipeäivålii leibi puohhäid ulmuid, vai ab a paa’- 
aiduv; mut mij åånnup tään rukosist, et Immeel 
måttååtičij mii tubđađ tååm pyerivuoda, ja et 
mij nuut kiitosåin navđašiččiim jyehipeäivålii 
leibin.

Mii j y e h i p e ä i v å l a g  l e i b i  lii?

Puoh, mii rummaš ravadassan ja taarbasin 
kulloo, nuutko purramaš ja  juhamaš, pihtaseh, 
siida ja kärdin, peäldu, kärji, rutt ja  täävvir, 
imelalaš peelikyeimi, imelalaš pårnååh, imelalaš 
palvaliijeeh, imelalaš ja oskolag esiväldi, šieu 
haldašim, sieu šopah, råvhu ja tiervasvuot, šieu 
uđheh, kunnee, šieu usteveh, oskoliih siidkyeimih 
ja eres nabdemeh.

Y iida d  rukkoos.
Ja adde miijan addagas mii suddoid, nuutko 

mijuv addagas addelep toid, keäh lee mii vuästä 
rikkom.

Mii t o t  lii?

Mij ruhadallap ŧåån rukosist, et ij mii al- 
malag Eeči keijaččii mii suddoid ja  toi tiet hil- 
gočcii mii rukkoos, tastko ep leh mahduliih oa§- 
gud, maid mij ruhadallap, epke leh tom áástášam; 
mut et sun åårmustis adeličij miijan puoh tååm, 
tastko mij toohap jyehi peivi suddoid moadi 
nåål, epke ååståš muite ko räpgästas. Nuut tåt- 
tup mijuv våimustin addelid addagas ja  mielastin 
ŧoohađ pyere toid, keäh mii vuästä rikkoh.

Kuudad rukkoos.
Ja ele jodeet mii kivsadasan.
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Mii to t  li i?
Ij Immeel kivsed ovtkin, mut mij ruhadal- 

lap tåån rukosist, et Immeel suojeličij ja  varje- 
ličij mii, nuut et ij pergalah, maailm ja mii jieč- 
čin oaggi peätåččii ige vietaliččii mii eepioskou 
ja eepitoaivuu ja  eres stuorra suddoid ja paas 
udhiid; ja et, jos heevipuv tonmuåđušiid kivsa- 
dasaid, majemust vuäitåččiim.

Č iččad  rukkoos.
Mut peesti mii paast.

Mii t o t  li i?
Mij ruhadallap majemust tään rukosist, et 

mii almalag Eeči peästáčij mii puohain paaiu 
rummaš ja  siälu, täävvir ja  kunnee peleest, ja et 
sun majemust, ko jäämmimtiime poata, adeličij 
miijan audagas loopa ja årmulåvt yáålđåčij mii 
tåån murraš eennamist luusas alman.

Tastko tuu lii väldikodde ja  vyeiini ja 
kunnee nuuvliannaavuodast. Ailien.

Maid  amen meerhas?
Et mun tuođai osköm, et almalag Ecči mie- 

lastuya tåånmuåđušiid rukosåid ja  et sun kula 
taid; tastko sun lii jieč påkkum mii nävt ruha- 
dallad ja  lopedam mii kullađ. Amen, amen, tot 
lii: tuođai, tuođai, nävt kalga soddad.

N eä l ja d  Oaivipitta.
Pase kaasta sakrament.

1.
Mii kaasta lii?

Kaasta ij leh tuše čääci, mut tot lii ton- 
muåđusag čääci, kote lii Immeel påkkumiin kid- 
dejum ja Immeel saaniin ovtastattum.



Mii l i i  t o t  I m m e e l  sääni?
Tååt, maid mii Heärrä Jeesus Kristus sårnu 

Matteus majemuu lovvoost:
Monnad ja  toohad puoli aalmugiid måt- 

tååttaspärnin, kästimåin sii Eeiji ja  Alge ja  
Pase Jiega liooman.

2.
Maid kaasta  ä v h u t ?

Kaasta vaikut suddoi addagas oaggum, 
peästå jäämemist ja pergaluvvast ja addel nuuv- 
hannaa audagasvuođa puohhäid, keäh oskoh Im- 
meel saanid ja lopadasaid.

M oh  toh  Im m ee l  sänih ja  lopadasah lee?
Tååli, maid mii Heärra Jeesus Kristus 

särmi Markus majemuu lovvoost:
Kote osko ja  kastoo, sun šadda audagassan, 

mut kote ij oskö, sun poata kadottasan.
3.

Maht čääci va ja v a ik u tt i đ  näv t  s tuorra  aašid?
Čääci kale ij taid vaikut, mut Immeel sääni, 

kote lii čääsist ja čassiin, ja osko, kote čååcån 
ovtastattum Immeel säni osko; tastko čääci nuuta 
Immeel sänittaa lii tus e čääci ige kaasta, mut 
Immeel saaniin ovtastattum lii tot kaasta, tot lii 
ärmuriges eellimcääci ja uđđašoddam lävgu Pase 
Jieggast, nuutko apostal Paavval epistolastis 
Tiitusan koalmad lovvoost särnu:

Suu lädisvuodas tiet suu mii audagassan 
toovai nddasoddam lävgu ja Pase Jiega uđaštas 
peht, maid sun lii arvasävt kulgattam mii ool 
Jeesus Kristus, mii Pestee, pelit, et mii šodač- 
eiim suu äärmus pelit vauhurskesiu ja  nuuvlian- 
uaa eellim århåla§§an toaivu mieldi. Täät lii 
tuota sääni.
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Maid meerhaš  t á á n m u å đ u š a g  kästim?
Tot meerhaš, et poaris olmog mist kalga 

jyeMpeäivålii kaatamaš ja  puäråđas pekt vuå- 
juttuđ ja puohai sudoi ja  paas anestumiiguim 
jämittuđ, ja et ton sajan kalga jyehi peivi pai- 
janiđ udd olmog, kote eälå vanhurskesvuođast 
ja putesvuođast nuuvhannaa Immeel oudast.

K o s t  t â á t  l i i  k i r je t tum ?
Apostal Paavval sårnu roomalašepistol kuu-

đađ lOYYOOSt:
Mij lej» Kristusåin hävdiduni kaasta pelit 

jäämimau, et nuut ko Kristus lii cuvnum jäm- 
mei kooskast Eeiji šelgasvuøda pelit, nuut kol
gap mijuv udd eellimist jotteed.

4 .

Yiiđad  Oaivipitta,
Álttår sakrament.

Mii å l t t á r  s a k r a m e n t  li i?
Álttår sakrament lii mii Heärå Jeesus 

Kristus tuota ruumaš ja  vorr leibist ja viinist, ja 
tom lii Kristus jieč aasattam miijan kristhasäid 
purrad ja juuhad.

K o s t  l i i  t á â t  k ir j e t t u m ?
Evangelistali Matteus, Markus, Luukas ja 

apostal Paavval kirjoteh nävt:
Mii Heärra Jeesus Kristus vaaldij leibi 

ton iija, koas sun pettui, kiitij, toijalij tom ja 
addelij måttååttaspårnäidis ja  ceelliij: väldid 
ja  purrad; tååt lii muu ruumas, kote tii oudast 
adeluvvoo. Tom toohad muu luuston.

Nuut sun vaaldij meidei kaallia, kiitij, ad
delij tom siijau ja  ceelliij: väldid ja  juuhait täst 
puohali: tååt kalk lii udd testament muu voorast,
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kote tii oudast kulgattuvvoo sudoi addagas adde
lim tiet. Nuut tävjå ko tij tast juhavetteđ, 
tooliad tom muu muston.

Maid  t â á t  pu rra  m j a  j u u h a m  â v h u t ?
Tom almooteh miijan tååh sänih:
Tii oudast adelum ja  kulgattum sudoi ad

dagas addelim tiet;
nomalas et miijan tåi saaniiguim tåån sak- 

ramentist ađeluvvojeh suđoh addagas, eellim ja 
audagasvuot; tastko kost sudoi addagas addelim 
lii, tast lii meidei eellim ja audagasvuot.
Maht ru m m a i la g  purram ja  ju u h a m  v a ja  va i-  

k u tt iđ  näv t  s t uor ra  aašid?
Purram ja juuham kale eävå tååm vaikut, 

mut toh sänih, moh täst lee:
Tii oudast adelum ja  kulgattum sudoi ad

dagas addelim tiet.
Tååh sänih ohtan rummašlag purramåin ja 

juhamåin lee oaiviäšši ŧåån sakramentist; ja kote 
osko täid saanid, sun oaggu, maid tåäh lopedeh 
ja celkkih, nomalas sudoidis addagas.

Kii  t á ä m  sa kra me nt  t o h a l â v t  navdaš?
Purahannaavuot ja niin ma šlag vaalmaštas 

lii kale pyeri olgoldas tääpi, mut olmnal mahdu- 
lag ja tohalag lii tot, kote osko täid saanid:

Tii oudast adelum ja  kulgattum sudoi ad
dagas addelim tiet.

Mut kote ij osko täid saanid adei eeppid 
taid, sun lii mahduttem ja keälbuttem; tastko 
tååh sänih: Tii oudast: väätih ei du oskovåå 
väimu.

R ipp.
Mii rip p li i?

Riipast levä kyeht oasi: vuossamug, et mij 
tubdastep sudoidin; nubbe, et mij väldip ripp-
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eeijist suddoost pestim adei addagas addelim, 
nuutko jiec Imelist, epke eeppid, mut oskop na- 
nosåvŧ, et suđoh lee tåån pestim pelit Immeel 
oudast almeest addagas adelum.

Moh su doh  k a lg e h  tub đastu đ?
Imelän kolgap mij tubdastiđ jieččin sujalag- 

gan puohhäid suddoid, toiduv, maid ep tuuhda, 
nuutko toohap mii Eeči rukosist; mut rippeäčån 
kolgap mij tubdastict tuše taid suddoid, maid mij 
tiettip ja våimustin tubdap.

Jeesus ceelhij Piäŧåråin: mun addelam tu
llin almeväldikode covduid; ja  maid tuu eennam 
aine čoonah, tot kalga lede connum oolmin ja  
maid tuu peäståli eennam aine, tot kalga lede 
pestuin oolmin. Matt. 16: 19.

Jeesus ceelhij måttååttaspårnäidis: väldid 
Pase Jiega. Keäid tij addelvetted suddoid ad
dagas, toid toh addagas adeluvvojeh, ja  kein 
tii taid tollivetted, tain toh lee toalleium. Joh. 
20: 22, 23.

Y iäsu-täv lu ,
kost puoh seäduh kävnih motomiid pase råå- 
måt saanid, main jiečkeäsuv rävvejuvvoo suu 
virgees ja  seäđuus kennegasvuoftaid.

M å ttå å ttiij eid.
Te väldid alneestid vaara ja  puoh čurrust, 

rnoos Pase Jiegga lii tii Pispen pieijam, keččad 
Immeel servikode, maid sun jieijis vooräin lii 
ååståšam. Ap. T. 20: 28.

Pispe kalga lede vååduttem, ovt kåålgn 
almai, murris, čiälgus, čurgad, kuäsuttiijee, ceppi 
máttåáttid, ij juhhee, ij toarroo, ij heeppadlii 
vuåitu pivdee, mut liägus, ij riidaliijee, ige 
äänhis; kote jieijis viäsu šiennal haaldaš, kest



kulojih párnäåh lee puoh kunnaalagvuodäin; ij 
äskän kristliassan šoddam; kote coapcu ton tuota 
sääniist, moos sun juo måttååttum lii, et sun 
ličij vieksa tiervaslii máátu pelit ravvid ja  
vuastäsärnoid vuoigadid. 1 Tim. 3: 2—4, 6 ja  
Tiit. 1: 9.

Säniknlleid .
Mušted mättäättiijeidid, keäh tiijan Immeel 

säui särnum lee, keäi oskõ tij kolgvetted cuäv- 
vud. Hepr. 13: 7.

Nuut lii Heärra aasattani, et toh, keäh 
evangelium almooteli, kalgeh evangeliumist eälät- 
tasas oaggud. 1 Kor. 9: 14.

Kote saaniin rävvejuvvoo, sun juävus puoh 
pyere toos, kote suu rävvee. Gal. 6: 6.

Vanhemeh, keäh sieunal haldaseh, kalgeh 
kyehtkeärdåšii kunnest onnud, eromašâvt toh, 
keäh sääniist ja  måátust pargeh; tastko råá- 
måt ceälkkå: ele čoona kidda ton vuävsä njäälmi, 
kote riiha tuälmå, ja : tyejialmai lii päälhis 
åáståšam. 1 Tim. 5: 17, 18.'

Kolgvetted lede måttååttiijeidid kulojih ja  
cuåvvud sii; tastko sij koceh tii siälui tiet, nuutko 
toh, keäh kalgeh tain lovo toohad, et sij tom 
iloin tovaččii ige šyehkimåin, tastko ij tot leh 
tiijan åvhåla§. Hepr. 13: 17.

E sivää ld ist.
Juähâg leävus esivåldån, kest väldi lii, 

vyelebág, tastko esiväldi ij leh mudoi ko Imelist. 
Toh vääldih, moh lee, Imelist aasattum toh lee. 
Tontiet juähäg, kote jieijis esivääldi vuästå piäjå, 
suu euápu Immeel aasattas vuästä; mut toh, 
keäh vuästä cuä§§uh, oag§uh tuämu paijalsis; 
tastko toh, keäh vääldi aneli, eä leh pyeretah- 
heid. mut paa’aid palloon. Jos jieh täätu esi
vääldist pollad, te toov pyere ja  tun oa^uh sust
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kiittos; tastko sun lii Immeel palvaliijee tni|in 
pyerrin. Mut jos tuu paa toovah, te poola, tastko 
sun ij mielii tuššan kyedi; tastko suu lii Immeel 
palvaliijee ja  koastidiijee toos råijgåstassan, kote 
paast talia. Room. 13: 1—4.

V yelebä id .
Äddelid keäissåran mii keäissår lii, ja  

Imelän mii Immeel lii. Matt. 22: 21.
Yyelebäjj kalga lede, ij tus vaje tiet, mut 

ineidei oamitobdö tiet. Tastko tontiet tij meidei 
veäru mäksivetted; tastko toh lee Immeel palva- 
liijeeh, keäh tonnmådušiin kalgeh liuola anneed. 
Te addelid talle puohhäid, maid tij kennegasah 
lepped; toos veärii, keäs veäru kalga; toos tulli, 
keäs tulli kalga; toos palo, keäs palo kalga; toos 
kunnee, keäs kunnee kalga. Room. 13: 5—7.

Te mun ravviim, et oudil puoliai onnuuc- 
eii rukkooseh, åånumašah, oudarukkooseh ja  kiit- 
toseh puoliai ulmui peleest, kunagasai ja  puoh 
esivääldi peleest, et mij råvhust ja  inååšust eä- 
lâččiim puoh imelalasvuodast jakunnaalagvuodast. 
1 Tim. 2: 1, 2.

Ravvii sii, et sij kalgeh oaivalmäid ja  esi- 
våldân vyelebååh ja  kulojih lede. Tiit. 3: 1.

Kolgvetted lede vyelebâåh puoli olmoglii 
seätun fleärä tiet, leiba tot kunagasan, nuutko 
pajemugan, adei oaivalmäid, nuutko toid, keid 
sun lii vuolgattam paasttahheid rái|gåštassan ja 
pyeretahheid kiitosin. 1 Piätt. 2: 13, 14.

N aijam  almäid.
Almaah, räähistid kålguidid, nuutko Kris- 

tusuv räähistij servikode ja  addelij jieijis ton 
oudast, et sun tom pasotieij. Almaali kalgeh kåi- 
guidis räähistid, nuutko jieijis rummašiid; kote 
kåålgus räähist, sun räähist jieijis. Tastko ij 
ohtkin leh jieijis oagi koassin vajedam, mut

2
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eleet ja  liolho tom, imutko Heärråuv servikode. 
Ef. 5: 25, 26, 28, 29.

Tij almaah, eälustid kälguididguim jiärmå- 
lävt ja  addelid kälguvuotan mm tko raššeeb lit- 
tau suu kunnes, koas sunnuv lii eellim äärmu 
kyeimärbälag, et eä tii rukkooseh hettejum šo- 
daččii. 1 Piätt. 3: 7.

Almaah, räähistid kälguidid ja  epped koolga 
lede poorkah sii vuästä. Koi. 3:' 19.

N aijam  kålgoid .
Kåålguh kalgeh lede almäidis vyelebååh, 

nuutko Såårå lei Áåbráhåman kulojeg ja  kocoi 
suu heärrän; keän nieidan tij lepped šoddam, 
jos tij šieunal tohavetted ja  poolahannaa lepped. 
1 Piätt. 3: 1, 6.

Kåålguli kalgeli lede jieijis almaid vyele- 
bååh, nuutko Heärrän; tastko almai lii kåålgu 
oaivi, nuutko Kristus lii servikode oaivi, ja  sun 
lii rurnmas pestee. Mut nuutko servikodde lii 
Kristusan vyelebäg, nuut rneidei käälguh kalgeh 
almäidis puohain vyelebåáh lede. El. 5: 22 — 24.

Tuu tättu kalga lede almad vuälä adelum 
ja  sun kalga tuu lialdašid. 1 Moos. 3: 16.

Y anhemäid.
Tij eeijih, epped koolga illattid pärnäidid 

vajan, mut šoddadiđ sii kurattasast ja  Heärä 
nuttalasast. Ef. 6: 4.

Kote paa’ad ovt täin ucemusain, keäh mu
nin oskoh, pyereeb suijin licij, et millokedgi ko- 
sostueij suu ceäpätan ja  sun vuäjuttucij meera 
kieipjaivuotan. Matt. 18: 6.

Immeel aasatij tuodastas Jaakopist ja  addelij 
laava Israelist, maid sun päähui mii eeijid mät- 
täättid sii pärnaidis, et äskän poatteeh mättääc- 
cii ja  pärnääh, keäh vala šaddeh, koas sij rä- 
väsmeh, et sijuv almotiecii pärnaidis. Ps. 78: 5. 6.
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Pårnäid .
Pårnååk, kolgvetted lede kulojih vankemii- 

diđ Heäråst; tastko tot lii olmnal. Kunnest ane 
eäijåd ja  eännäd; kote lii vuossamug päkkum, 
mast lopadas lii, et meänåstuččih ja  kukkaa 
eälåččik eennam alue. Ef. 6: 1 3.

Pårnåák, kolgvetted lede kulojik vankemii- 
did puokain, tastko tot lii Heärrän cuvtii toka- 
lag. Koi. 3: 20.

P a lv a liije id .
Palvaliijeek, kolgvetted lede kulojik rum- 

mašliid išediidid paloin ja  toargastasäin våimud 
ovtkeärdåšvuodast, nuutko Kristusau; ij čoolmii 
oudast palvaldiin, imutko ulniuid tukkim tiet, mut 
nuutko Kristus palvaliijeek, tovadiin väimust Im
meel täätu; pyeri mieläin palvaldiin Heärä ige 
ulmuid, tiedediin, et maid puorid kiiuv taka, toin 
sun kalga vest Heärást oaggud, leävus sun oarji 
adei luovas. Ef. 6: 5— 8.

Tij palvaliijeek, kolgvetted lede puokkäin 
paloin vyelebáåk tii išediidid, ij tus puoriid ja  
lieggasäid, mut meidei porkäiduv. 1 Piätt. 2: 18.

Išedåiđ  ja  emedåid.
Isedek, mii vuoigadvuot ja  muddaagvuot 

lii, tom cäittid palvaliijeid, tiedediin, et tistuv 
lii Heärra oolmin. Koi. 4: 1.

Tij isedek, tookad meidei sämmåånal palva- 
liijei vuästä ja  pieijad meddal äštimiid, tiedediin, 
et tiiuv Heärra lii oolmin, kote ij keeja ulmuu 
muáđu. Ef. 6: 9.

Ele toov aldemugasad poastuvuoda ja  ele 
rieveed suu. Tuu peivalmad pälkki ij koolga 
lede tuu tyekin ittaa räi. 3 Moos. 19: 13.

Ele toov poastuvuoda kiävkän ja  tarkašii- 
jee peivalmaij, mut mävsi snipn suu päälkis



sämmåá peivi oudil peäivåå lyeštim. 5 Moos. 
24: 14, 15.

N uoräid.
Tij nuorah, kolgvetted lede poarasåid vye- 

lebååh; ja  kolgvetted lede puohah kyeim kuäi- 
måsiđ vyelebååh ja  kârvudattad vyeligåjjvuotan; 
tastko Immeel lii ilbadii vuästä, mut vyeligaid 
sun addel åårmu. Kolgvetted vyeledid jieijid 
Immeel vievsas kieda vuälå, et sun tii äiginis 
pajedičij. 1 Piätt. 5: 5, 6.

Leskäiđ.
Tot lii olm lesk, kote obtunis lii Ja piäjå 

toaivus Imelän ja  coapcu ain rukosiin ja  išasis 
čuårvumiin iijaid ja  peivid. Mut kote nyeski- 
vuodast eälå, suu lii ellen jååmmåm. 1 Tim. 
5: 5, 6.

Mun ceälhåm najhannaa ulmuid ja  leskäid: 
tot lii siijan pyeri, jos sij coapculi nuut ko mun- 
nuv. Mut jos sij eä vaje jieijis tollid, te naijus; 
tastko pyereeb lii naijad ko pyellid. 1 Kor. 7: 8, 9.

Poaris káålguli kalgeh meidei jieijis nuut 
kevttid, ko poosiid soapa, ij seelgityehin sårnooh 
ige juhheeh, mut šieunal måttååttiijeeh, et nuorra 
kåålguh sist šieu uđliid måttåáčcii, almaidis ja  
pårnåidis räähističčii, licčii curgadeh, puttah, 
päihistis coapcooh, pyereh, almäidis vyelebååh, 
et Immeel sääni ij šodaččii pilkkedum. Tiit. 2:3— 5.

Puohhäid ovtast.
Puoli, maid tij tåttuvetted, et ulmuuh to- 

vaččii tiijan, toohad tij meidei siijan sämmáånal; 
tastko tååt lii laaha ja  profeetah. Matt. 7: 12,

Räähist aldemugad nuutko jieijad. Ij rää- 
hisvuot toov aldemugan maiden paaid; tontiet lii 
räähisvuot laava teävdámaš. Room. 13: 9, 10.

Leävus räähisvuot tuodalag; vajedid paa, 
coapcud tast, mii pyeri lii. A iljala§ räähisvuot

20
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kalga lede våimulag tii kooskast. Jodos kyeim 
kyeimis oudast kunnee tohamäin. Room. 12: 9,10.

Te mun ravviim, et oudil puohai onnuuččii 
rukkooseh, ååuumašah, oudarukkooseh ja  kiitto- 
seh puohai uhnui peleest. 1 Tim. 2: 1.

Rukkooseh.

Iđ edasru k k oos.
Eeiji ja Alge ja  Pase Jiega nooman. Amen. 

Mun kiitam tuu Immeel, räähis almalag Eäččåm, 
Jeesus Kristus, tuu räähis Algaad, peht, et muu 
tään iija puohain vahagiin ja vääräin årmulávt 
varjelam leh, ja ruhadalam tuu: adde murjin ad
dagas puoh muu suddoid ja  varjel muu årmulávt 
onnaa peivi suddoin ja  puoh paast, nuut et muu 
eellim ja puoh muu tyejeh turjin tuhhiiecii. Mun 
addelam jieččan, muu rummašåin ja  siäluin ja 
puohhäin, mii must lii, tuu hååldun ja tuähän. 
Tuu pase erjgaleh leähhus muin, tuu pase Jiegga 
čyewejus ja haldašus muu, et ij paas vajalag 
must maiden vuäitåčij. Amen.

P årn å i rukkoos.
Heärra Immeel, almalag Eeci! Mij ruha

dallap tuu, räähis Algaad, Jeesus Kristus tiet: 
adde miijan pase åårmuđ, et mij olm oskoost ja  
mååtust ja sieu taavin peivi peivist šodaččiim ja 
lasaniččiim; varjel ja  suojel mii, mii vanhemiid 
ja  esivääldi onnaa peivi suddoost, vahagist ja  
puoh paast. Amen.

E h idasrukkooseh .
Eeiji ja  Alge ja Pase Jiega nooman. Amen. 

Mun kiitam tuu, Immeel, räähis almalag Eäččåm,
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Jeesus Kristus, tuu räähis Algaad, peht, et muu 
onnaa peivi puoh vahagist ja  vaarast årmulåvt 
varjelam leh, ja ruhadalam tuu: adde luupin ad
dagas puoh muu suddoid ja varjel muu ärmulävt 
tään iija suddoin ja  puoh paast, et muu eellim 
ja puoh muu tyejeh tupin tuhhiiecii. Mun adde- 
lam jiečcan, muu rummašåin ja siäluin ja  puoh- 
häin, mii must lii, tuu håálđun ja tuähän. Tuu 
pase epgaleh leähhus muin, tuu Pase Jiegga 
čyevvejus ja halđašus muu, et ij paas vajalag 
must maiden vuäitåčij. Amen.

Keeja mii, Heärrå, räähis almalag Eeči, ja 
varjel mii käävvilas kivsediijest, kote ain pirra 
jota, uusadiin, keäm sun oagučij njiellact. Adde 
miijan åårmu, et mij noona osköin ruokkadävt 
suu vuästä čuågucčiim ja onnaa iija tuu pase sye- 
jeest murraštaa oađacčiim; tuu räähis Algaad, 
Jeesus Kristus, mii Heärä, peht. Amen.

S ivnadas oudil puraskyettim .
Puohai čalmeh keččih tuu, Heärra, ja tun 

addelah siijan purramaš äigistis. Tun leehastah 
kiedad ja sivnadasainad piemah puohaid, keäh 
eelih. Kunnee leävus Eäčån ja  Algan ja  Pase 
Jiegan, nuutko aalgast lii lemag, tääl ja ain 
nuuvhannaavuodast nuuvhannaavuotan. Amen.

Heärra Immeel, almalag Eeči! Sivned mii 
ja  täid tuu skeepkaid, maid tun miijan rummaš 
piämmun årmulåvt addelam leh; ja adde pase ååi'- 
mud, et mij mudagävt ja tuu mielad rikohannaa 
taid navdašiččiim; tuu Algaad, Jeesus Kristus, 
mii Heärä peht. Amen.

K iitos  purram  mapa.
Kiittop Heärä, tastko sun lii pyeri ja suu 

lädisvuot coapcu nuuvhannaa; kote addel purra- 
maš elleid ja kårånas uđagåiduv, keäh suu išasis



cuårvuh. Kunnee leävus Eäčån ja Algan ja pase 
Jiegan, nuutko aalgast lii lemag, tääl ja  ain 
nuuvhannaavuodast nuuvhannaavuotan. Amen.

Mij kiittep tuu, räähis almalag Eeči, puoh 
tuu pyeri tavoidad ja eromaš tai tuu skeepkaidad 
oudast, maid mij tääl tuu läđisvuođastad navda- 
šam lep, ja ruhadallap tuu pase åårmud, et nuutko 
ruumaš lii piämus oaggum, siälu meidei pase sa- 
ninad eällååčij; tuu räähis Algaad, Jeesus Kris
tus, mii Heärä, peht. Amen.

H eärä  rukkoos.

Mii Eeči, kote leh oolmin. Pasottum leävus 
tuu nomm. Poađus tuu väldikodde. Šados tuu 
tättu eennam aine, nuutko almeest. Adde miijan 
onnaa peivi mii jyehipeäivälii leibi. Ja adde 
miijan addagas mii suddoid, nuutko mijuv adda
gas addelep toid, keäh lee mii vuästä rikkoni. 
Ja ele jođeet mii kivsadasan. Mut peesti mii 
paast. Tastko tuu lii väldikodde ja  vyeimi ja  
kunnee nuuvhannaavuođast. Amen.

H eärä  sivnadas.

Heärrå sivnedičij mii ja varjeličij mii. Heärra 
čuovvađičij muåđuus mii paijeel ja lieij miijan 
årmulag. Heärrå jurgaličij muåđuus mii peäl ja 
adeličij miijan nuuvhannaa råvhu. Eeiji ja Alge 
ja Pase Jiega nooman. Amen.



Kristamátŧu,
oauehávt oudas puolituin.

Jođeettim.

1. Mii  l i i  uimi in t i v ra su m os  äšši?

Ulniuu tivrasumos äšši lii måttáđ tubdađ 
Immeel ja Jeesus Kristus, keäm suu vuolgatij, ja 
Kristusan oskomåin oaggud nuuvhannaa eellim.

Tååt lii nuuvliannaa eellim, et sij tubđaččii 
tuu, ainoo tuota Immeel, ja  keäm vuolgattih, 
Jeesus Kristus. Joh. 17: 3.'

Maid tot iššeed ulmuu, jos sun puoli maailm 
vuäitäeij ja  oagucij vaaliag siällusis? Adei maid 
måvsuid olmog addel siäluus lonastassan? Matt. 
16: 26.

Maid ij caline leh oainam, ige pelji leh 
kullam, ige ulmuu vairnun leli paijanam, tom 
lii Immeel vaalmastam toid, keäh suu räähisteh.
1 Kor. 2: 9.

2. Maht p y e h t i p  mij tu b d a d  I m m e e l?

Mij pyehtip tubdađ Immeel tus ton peht, 
et Immeel lii almottam jieijis miijan ja keäsä mii 
peälåsis nuuvhannaa räähisvuodäin.

Mun lem nuuvhannaa räähisvuodäin tuu 
räähistam, tontiet lem mun keässäm tuu peälä- 
san sudes åårmust. Jer. 31: 3.
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3. Maht Im m ee l  l i i  a lm otta m  j i e i j i s  mi i jan?
Immeel lii almottam jieijis miijan sivnedim 

tuojin, aalmugii jodeettemist ja mii oamitobdoost, 
mut eromaš pase rååmåtist ja  Algestis, Jeesusist 
Kristusist, kote lii Immeel orroom tievaslag al- 
mostas.

Tot, mii lii Imelist tubdamnal, lii siijan 
tiettevåg, tastko Immeel almotij tom siijan. Tastko 
suu oainimettom orroom, nomalas suu nuuvhan
naa vyeimi ja  immeelvuot, oainoo maailm sivne
dim rääjiist, ko toh suu tavvoin totkojeh; nuut 
et eä sij vaje jieijis sujattemin särnud. Eoom. 
1: 19, 20.

Immeel såårnui toule tåvjå ja  moadinal ei- 
jiid  profetai peht; täin majemnin peivin lii sun 
miijan sårnum Algees peht, kote lii suu selgad- 
vuoda pästirn ja  suu oroomis maadakove. Hepr. 
1: 1, 3.

4. Mii  pase r å á m å t  lii?

Pase rååmåt lii Immeel sääni, maid paseh 
Immeel ulmuuh lee kirjettam Pase Jiega vaikut- 
tasast.

Ij olitkin ennustas leh vala ulmui tååtust 
puolituin oudas; mut paseh Immeel ulmuuh lee 
Pase Jiega vaikuttasast sårnum. 2 Piätt. 1: 21.

Puoli kirjettas lii Imelist adelum ja  lii tar- 
baslag mattun, nuttalassan, vuoigadassan ja ku- 
rattassan, kote lii vanhurskesvuodast; et Immeel 
olmog licij tievaslag ja  puohhäid puoriid tuojiid 
tohalag. 2 Tim. 3: 16, 17.

5 Maht mi j  k o l g a p  anneeit pase r á â m á t  et 
m á t t á á e č i i m  tast  tubdađ  I m m e e l?

Et måttååcčiim pase ráåmátist tubdađ Im
meel, kolgap mij ruhadalan tutkat! tom, uccad 
tast ellee Immeel ja  lede kulojih ton tuotavuotan, 
maid pase Jiegga miijan sääniist šelgasmat.
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Aldanid Immeel, te suu aidan tiijan. Jaak.
4: 8.

Mist lii noona profeetalag sääni, ja  tij to- 
havetted pyereest, et tij tast vaara valdivetted 
nnutko kinttalist, kote sevijadasast cyevvee, tas- 
saag ko peivi cuovvan ja  kuåvsuitäsni paijaan - 
tii våimuin. 2 Piätt. 1:' 19.

Vuossaniu§ Joho.
Imelist.

6. Maid  l i i  Im m e e l  r á â m á t i s t  a lm ot ta m
o r o o m i s  k u ä t t á ?

Immeel lii rååmåtist almottam oroomis kuättå, 
et sun, ainoo Immeel ja Heärra, lii Jiegga, ja et 
sun lii Eellim, Čuovvadvuot ja Räähisvuot.

Kuula Israel, Heärra mii Immeel lii oht 
ainoo Heärrä. 5 Moos. 6: 4.

Immeel lii Jiegga; ja  keäh suu ruhadaleli, n 
sij kalgeh jieggast ja  tuotavnodast suu ruha- 
dallad. Joh. 4: 24.

Nuutko Eeijist lii eellim jiecalnees, addelij 
sun meidei eellim Algan, nuut et sust lii eellim 
jiecalnees. Joh. 5: 26.

Tååt lii tot almottas, maid mij lep sust 
kuliani ja  tiijan almottep, et Immeei lii čuov- 
vadvuot, ja  et ij sust leh mihheen sevijadvuodaid.
1 Joh. 1: 5.

Kote ij räähist, ij sun tuubda Immeel, 
tastko Immeel lii räähisvuot. 1 Joh. 4: 8.

7. Maid  l i i  I m m e e l  a lm ott am  m u â đ u š a g -
v u ođa in is ?  ^

Immeel lii almottam muåđušagvuođainis, et 
suu lii

a) pase.
Pase, pase, pase Heärrä Sebaot; puoh een

nam lii tievva suu kunnest. Jes. 6: 3.
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Tij kolgvetted lede paseh, tastko mun lem 
pase. 1 Piätt. 1: 16.

Jieh tun leh tot Immeel, keäs immeelmet- 
tom meänu tohliee, ja  kote paa lii, ij sun coapcu 
tuu oudast. Ps. 5: 5.

b) vanhurskes.
Heärrå lii vanhurskes ja  räähist vanhurs- 

kesvuoda. Ps. 11: 7.
Immeel addel jieckeäsuv suu tavoi mieldi. 

Eoom. 2: 6.
c) pyeri, läctis ja  ármulag.
Ij kililleen leh pyeri, mut Immeel ohtun. 

Matt. 19: 17.
Lädis ja  årmulag lii Heärrå. kierdaväg ja  

aibas pyeri. Nuutko eeei äärmit pårnåidis, nuut 
Heärráuv äärmit taid, keäh sust paleh. Ps. 103: 
8, 13.

d) kierđavåg ja kuhesmielalag.
Keejahuv pajeluu suu pyerivuodas, kierda-

vagvnodas ja  kuhesmielalagvuodas rigesvuoda, et 
jieh tiede, et Immeel pyerivuot keäså tuu puärå- 
dasan? Eoom. 2: 4.

e) oskola| ja tuodalag.
Sun lii oskolag, kote tii koččom lii ja  tom 

meidei teävdå. 1 Tess. 5: 24.
Heärå säälii lii tuodalag, ja  puoli, maid sun 

taha, lii tohhum oskolagvuodast. Ps. 33: 4.
f)  nuuvhannaa.
Oudil ko värih liijii, adei eennam ja  maailm 

sivnedui, leh tun, Immeel, nuuvhannaavuodast 
nuuvhannaavuotan. Ps. 90: 2.

g) muttuuhannaa.
Jyeliimuåduša§ pyeri adaldah ja  jyehimuå- 

dnša^ tievaslafj s k ei) k poata paijeen euovvad- 
vuoda Eeijist, keän lunne ij leh mutas ige čuov- 
vadvuoda ja  sevijadvuoda lonottas. Jaak. 1: 17.

h) jyehikuävlun orroo.
Jiemuv mun leh Immeel, kote alda lem, 

sårnu Heärrå, jiemge leh tot Immeel, kote kukken
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lii? Jurdahuv, et olitkiu puälitå jieijis nuut 
syeligåvt cieliad, et jiem mun suu oaini, särnu 
Heärrä; jiemuv mun leh tot, kote teävdäm alme 
ja  eennam, särnu Heärra. Jer. 23: 23, 24.

i) puohvålđålag.
Mii Immeel lii oolmin; maid ihenis sun 

tättu, tom sun talia. Ps. 115: 3.
j) puoktiettee.
Heärrä, tun tuudhah muu ja  tuubdah muu. 

Jos mun išteorom, tai mun paljaanani, te tun 
tom tiädäh; tun ibbeerdah olgolaa muu jurduid.
Ps. 139: 1, 2.

k) viises.
Heärrä lii viisesvuodäin eennam vuädudam 

ja  oolmid toimäin rähtäm. Säänil. 3: 19.
O tom Immeel rigesvuoda ja  viisesvuoda ja  

tiädu kieipjalvuoda! Malit tutkamettomeh lee 
suu tuämuh ia fattiimettomeli suu radeh! Room. 
11: 33.

1) audagas.
Immeel lii audagas ja  ainoo väldälag, ku- 

nagasai kunagas, ja  puohai heäräi Heärrä. 1
Tim. 6: 15.

8. M ab dem in  Im m e e l  a l m o s t u v v o o  sänist is
ja  tu o j in is ?

Immeel almostuvvoo sänistis ja tuojinis kulm- 
ohtsaggan: Eečcin, Algen ja Pase Jieggan; mon- 
tiet celkkip immeelvuođast leemin kulm persoona.

Monnad ja  toohad puoli aalmugiid mättäät- 
taspärnin, kästiinäin sii Eeiji ja  Alge ja  Pase 
Jiega nooman. Matt. 28: 19.

Mii Heärä Jeesus Kristus ärmu ja  Immeel 
räähisvuot ja  Pase Jiega oasalagvuot leävus tii 
puohaiguim. 2 Kor. 13: 13.

9. Maid r â á m á t  a l m o o t  Eei j i ,  A lge  ja  Pase
J ie g a  k o s k v u o đ a s t  k ye i m  k u ä i m å s i s ?
Rååmåt almoot Eeiji, Alge ja  Pase Jiega 

koskvuođast kyeim kuäimäsis, et Eeei lii nuuv-



29

hannaavuođast šođđađam Alge, Alge lii šoddam 
Eeijist ja Pase Jiegga vuälgå nuuvhannaavuodast 
Eeijist ja Algeest.

Keäs eijgaliin sun koassin lii särnum: tun 
leh muu Alge, onne mun tuu soddadim; ja  op- 
peet: mun lem suu Eeci ja  sun lii muu Alge. 
Hepr. 1: 5.

Lohduttiijee, Pase Jiegga, keäm Eeči kalga 
vuolgattid muu nooman, sun máttát tiijan puoh 
ja  mustoot tiijan puoh, maid mun lem tiijan 
särnum. Joh. 14: 26.

Koas Lohduttiijee poata, keäm mun tiijan 
Eeijist vuolgatam, tiiotavuoda Jiegga, kote Eei
jist vuälgå, sun kalga must tuodastid. Joh. 15: 26.

Niilille loho.
Eeijist Imelist ja suu tuojin.
10. Maid osk op  E e i j i s t  I m e l is t ?

Mij oskop, et Eeči Immeel lii sivnedam ool- 
mid ja eennam ja puoh, mii tain lii; et sun ana 
täid puohaid vyeimist; et sun lii addelam mii 
oudast ainoo Algees; ja et sun haaldaš puoh nuut, 
et suu nuuvhannaa årmurääđi šadđa tuottan.

Aalgast Immeel sivnedij oolmid ja  eennam. 
1 Moos. 1: 1.

Suste ja  suu pelit ja  suu kuåvlu lee puo- 
liah, suipn leävus šelgasvuot nuuvhannaa. Amen. 
Eoom. 11: 36.

11. Mii  l i i  Im m e e l  n uuvhan na a  á r m u r ä ä đ i?

Immeel nuuvhannaa årmurääđi lii tot Immeel 
räähisvuođa toima, mon peht sun lii mii Kristu- 
sist valjim, oudil ko maailm vuåđudas lei pieijum, 
ja  aasattani mii Algees kove muädusaggan, nuut 
et toh, keäh oskoost oomasteh Kristus, oagguh
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nuuvhannaa eellim; moii vuästá toli, keäh eä leh 
Immeel koččoman kulojih, mut hilgoh Kristus, 
saddeh jieijis suujast kadottasan.

Immeel lii mii Kristusist valjim, oudil ko 
maailm vuadudas pieijum lei, et mij liččiim pa- 
seh ja  läittimettomeh suu oudast, ja  lii räähis- 
vuodast aasattani mii pärninis Jeesus Kristus 
peht. Ef. 1: 4, 5.

12. Mane  ce lk k ip  I m m e e l  Eeee in?

Immeel celkkip Eeccin tontiet, et sun Siv- 
nediijen lii puohai ulmui Eeci; mut eromaš ton- 
tiet, et sun lii mii Heärå Jeesus Kristus Eeči ja 
suu peht puohai oskovåi Eeči.

Ijuv mist puoliain leh olit Eeci, ijuv oht 
Immeel mii sivnedam leh? Mal. 2: 10.

Mun suijaladam idduidan mii Heärå Jeesus 
Kristus Eeiji oudast, kote puohai olm Eeci lii, 
keäh oolmiu ia eennam alue pärnin koččojeh. 
Ef. 3: 14, 15.'

13. Mii  s ivnecl im lii?

Sivnedim lii puohvåldålii Immeel tyeji, mon 
peht sun aalgast toovai puoh saninis, ja kočoi 
taid lede, moh eä lemag.

Oskö peht mij iberdep, et maailm lii Immeel 
saaniin rahtuni, imut et toh, moh oainojeh, eä 
leh oainuliin soddam. Hepr. 11: 3.

Heärä saaniin lee alrneli tohhum ja  puoh 
toi joavhuh suu njäälmis jieggäiu. Ps. 33: 6.

14. Maht I m m e e l  ana v y e i m i s t  ja 
haalđaš s iv nadasas?

Immeel ana vyeimist ja haa!das sivnadas 
tonnal, et sun kuäddå puoh saninis ja  ana huola 
puohain sivnadasainis ja jodeet taid räähisvuo- 
däin, vanhurskesvuodäin ja viisesvuođäin.



Suste mij eellip, lihadep ja  lep. Ap. T. 17: 28.
Keččađ alme luudid, eä toh kalve, eäge niite, 

eäge nuura riihan, ja  tii almalag Eeci piämä 
taid. Matt. 6: 26.

15. M abdem in  I m m e e l  s iv ned i j  maai lm?
Immeel sivnedij maailm eidu pyerrin.
Immeel keejai puoli, maid sun tooham lei, 

ja  keeja, toh liijii cuvtii pyereh. 1 Moos 1: 31.
16. Moh lee  a lemusal i  I m m e e l  s ivnadasain?

Immeel sivnadasain lee epgaleh ja ulmuuh 
alemusah.

17 Maid  r á á m á t  a l m o o t  erjgal ii  o r o o m i s t ?
Rååmâŧ almoot, et epgaleh lee jiegah, keäid 

Immeel addelij stuorra viisesvuoda, vyeimi ja 
selgasvuoda.

Sun talia eijgaliidis jieggan ja  palvaliijei- 
dis tuula šledgiimin. Hepr. 1: 7.

18. O o p c i iu ’nv  p u o h  er]galeh a l g t i l e s t i s 1?
Bä puoh epgaleh coapcum algtilestis, mut 

ennuu rätkojn Imelist, tohhii sudo ja ovtastuvvii 
sevpadvuoda väldikodden, mon oaivaamus lii 
pergalah.

Pergalah lii lemag morhediijee aalgast ige 
coapcum tuotavuodast, tastko tuotavuot ij leh 
suste. Koas sun sårnu kielesvuoita, te sun särnu 
jieijis aasin, tastko sun lii kiälästellee ja  ton 
Eeči. Joh. 8: 44.

Ij Immeel taid eijgaliid, keäh sudo tohhii, 
äärmittam, mut lii taid sevijadvuoda avlin helli
tän nurdastam ja  kuodij taid tuämun vyerkke- 
jud. 2 Piätt. 2: 4.

19. Maid  paas e p g a l e h  taheh?
Paas engaleh čuågguh Immeel pase tååtu 

vuästä ja  viettaleh ulmuid suddon sättim tiet 
siiuv kadottasan.

31
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Kolgvetteđ lede čiälguseh ja  kocceeđ; tastko 
tii vajalag pergalah jota pirra nuutko kiljoo 
jalopevri ja  oca, keäm sun njielačij. 1 Piätt. 5: 8.

20. Mii  l i i  p u o r i i  e p g a l i i  toima?

Pyerek epgaleh kiitteh ja räämideh Immeel 
ja tevdih suu pase tååtu ja palvaleh taid, keäh 
Imelist paleh.

Kiitteđ Heärå, tij suu ei]galeli, tij vievsas 
sâpgåreli, keäh suu pakkumiid toimatvetted, et 
suu sääniis jiena kulluučij. Ps. 103: 20.

Eäuv toh puoliah lee palvaliijee jiegah, 
palvalassau vuolgattum toiđ, keäh audagasvuođa 
kalgeh arbid. Hepr. 1: 14.

21. M abđem in  I m m e e l  s ivneđ i j  ulmuu?

Immeel sivnedij ulmuu jieijis koween.
Immeel sivnedij ulmun jieijis kovveen, Im- 

meel kovveen sivnedij sun suu; ahnain ja  kål- 
gun sivnedij sun sunnuu. 1 Moos. 1: 27.

Heärrå Immeel toovai ulmuu eennani mul- 
deest, possoolij suu njuneraigiid eellim vuoiijas- 
tim ja  nuut šõodai olmo§ ellee siällun. 1 Moos. 
2: 7.

22. Mii  I m m e e l  k o v e  u lm u st  li i?

Immeel kove ulmust lii tot Immeel muä- 
đušagvuot, maid olmog sivnadasast oagui, ko Im
meel addelij supin jiermi, ŧáåtu ja oamitobdö, ja 
toovai suu nuut pyerriu, et sust lei håâlu ja 
vyeimi tubdađ ja räähistiđ Immeel ja toohad suu 
tååtu.

23. C o a p c u i u v  olmojj  a lg t i l e s t i s ?

Olmog ij coapcum algtilestis, mut juurai 
pergaluv kivsadasast suddon, ko Immeel piejai 
supin keččalas.
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Koalmad lolio.
Suddonjurram.

24. Maht  olmo^ juu ra i  sudd on?
O lm o g juurai suddon, ko sun ij coapcum 

osköin Immeel sääniist, mut kuldalij kivsediijee, 
mielastui paa’an ja rikoi Immeel päkkum.

25. Maid  s u d d o n j urra m  v a ik u t i j  oudemuu 
ulmust?

Suddonjurram peht pillešui Immeel kove 
ulmust, nuut et suu jiermi seävriänij, suu tättu 
mieđetij paa’an, suu oamitobdo šoodai rävhutte- 
min ja sun šoodai sudo, jäämmim ja  pergaluv 
väälcli vuälä.

Áådåin såårnui: mun kullim tuu jiena pa- 
radiisist ja  pollim, tastko mun liijim piättaä; 
tontiet mun peittittim. 1 Moos. 3: 10.

Jäämmim lii sudo pälkki. Eoom. 6: 23.
26. Maht  T u o s s a m u j  su dd o  v a ik u t i j  u lmui j?

Vuossamug suddo ij pilledam tus oudavan- 
hemiidin, mut tååt pillešum pokkij ärbin ubb ol- 
mogkoddan, nuut et puoh ulmuuh luändustis lee 
suddogasah ja  jäämmim vuälååh.

Ulmuu väimu âigumaš lii paa pärnivuoda 
rääjiist. 1 Moos. 8: 21.

Puohah lee ratkum meddal ja  eidu keäl- 
buttemin šoddam; ij leh olitkin, kote pyere talia, 
ij olitkin. Eoom. 3: 12.

Nuutko ovt ulmuu peht suddo lii maailman 
poattam ja  sudo peht jäämmim, nuut lii jääm- 
mim poattam puohai ulmui paijeel, koas puohah 
lee sudo tooliam. Eoom. 5: 12.
27. Maht u lmuu ju rra m  va ik ut i j  s ivnadasa n?

Ulmuu jurram tiet korottui eennam ja siv-
nadas šoodai pillešume palvalasan, kost tot tääl 
suähkä vyerdin pessamis.

3
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Immeel såárimi Áádámáin: koas kullili eme- 
dad jiena ja  purrih muorast, mast mun kielđim 
tuu celhediin: ele tast puura, korottum leävus 
eennam tuu tiet; sorõin ferttiih tun jieijad tast 
elettid puoh eellimåigåd. 1 Moos. 3: 17.

Sivnađas aheváin ahevašan vuärdå Immeel 
pårnåi almostas, tastko sivnadas lii pillešume 
vnälâ adelum. Tastko mij tiettip et ubb sivna
das šuähkå ja  aataštuvvoo ain tåån räi miiguim. 
Room. 8: 19, 20, 22.

28, Mi i  l i i  suđđo?
Suddo, kote ååså mist ärbisuddon ja almos- 

tuvvoo tahosuddon, lii våimu jurgaladdim meddal 
Imelist, Immeel påkkum rikkom ja suu Pase 
Jiega murrašlaggan sättim.

29. Mii l i i  ä rb isu ddo?
Ärbisuddo lii mii luåndu mielđišođdam pil-

lešum, kote taha mii mieđettiijen paa’au ja vyei- 
mittemin puärån, ja vaikut mist jyehimuáđušiid 
paas hååluid, main taliosudoh vyelgih.

Mun tiäđám, et ij must, tot lij muu oagist, 
aasa mihheen puorid. Tastko táttu must lij, mut 
tevdid pyere, jiem mun tom kavna. Room. 7: 18.

30. Mii  li i  tah osu đdo?
Tahosuddo lii ärbisudo almostum jurduin,

saavain ja tuojin, moin rikkop Immeel tååtu.
Ko anestum lii šovattam, te tot šoddad sudo. 

Jaak. 1: 15.
Våimustvyelgili paas jurduuh, morlieli, syele- 

sajevuodah, huäråvuodah, suolavuodali, poastu 
tuodaštasali, pilkkedimvuodah. Matt. 15: 19.

Kote puälitå pyere toohad ige toov, suijin 
tot lii sudđon. Jaak. 4: 17.

31. K a l e m u á  dušag  l i i  jäämmim'?
Jäämmim lii tai jiegalag, tot lii ulmuu rat- 

kum Imelist sudo peht; tai rummašlag, tot lii
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siälu ratkum rummašist; tai nuuvhannaa, tot lii 
siälu ja rummas nuuvhannaa raŧkum Imelist.

Tij leid jååmmâm rikkomii ja sudoi tiet. 
Ef. 2: i.

Eennamist tun leh vuälgam ja  eeunamin 
tun koolgah vest šoddad. 1 Moos. 3: 19.

Pooličåiđ, eeposkovåid, liirmadåiđ, morhe- 
diijeid, syelesajeanneid, noidiid ja  eepimmeel 
palvaliijeid ja puohhäid kiälästelleid kalga sii 
oasi lede tön jävrist, kote tuläin ja  rihhäiu 
puälå, kote lii imbbe jäämmim. Alm. 21: 8.

32. H i l g o i u v  I m m e e l  s u d d o n  ju rra m  
o l m o g k o d e ?

Immeel ij hilgom suddon jurram olmogkode, 
mut addelij jo mii oudavanhemåid lopadas lonas- 
tasast; ja ko äigl lei tievvam, vuolgatij sun ainoo 
Algees maailm Pesten.

Koas äigi lei tievvam, vuolgatij Immeel 
Algees, nissonist soddarn, laava vuälägin tohhum, 
et sun taid, keäh laava vuälååh liijii, lonestičij, 
et mij oagucciim pärnivuoda. Gal. 4: 4, 5.

33. Maht I m m e e l  me ännud  to in  paa ’ ain,
mi i maa i lmi st  šadda?

Immeel, kote jiec vaikut puoh pyere ja 
ouded tom, maid toohap suu tååtu mieldi, kiäldä 
ja  råårigåš paa ja  hettee tom tåvjå; mut ko sun 
luästä tom šoddađ, piäjå sun toos vises räji, ja 
vyeigee puoh nuut, et paauv ferttee palvalid suu 
puorid tarkotusaid.

Elleđ cáijåd; ij Immeel tipte jieijis pilkke- 
did; tastko maid ohnog kalva, tom sun meidei 
niittä. Gal. 6: 7.

Tij jurdacciid muu vuästä paa, mut Immeel 
lii jurdaeeam tom pyerriu. 1 Moos. 50: 20.

34. Maid  mij k o l g a p  j u r d a c č i đ  á i g á l i i n
o a s i t t e m e s v u o đ a in ?

Áigåliih oasiŧtemesvuođah eä sooda heevii- 
misŧ, mut Immeel suävå ja vuolgat taid sudo
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tiet immeelmettomåiđ råTigåštassan ja cuvnamin, 
mut imelalašåid oskõ keččalassan ja  nanodassan.

Paavuođad tiet tun nuttaluuh ja  tottalmet- 
tomvuodad tiet tun kurattuuli; te tiede ja  oaini, 
maht våivåš ja  surgad tot lii, et hilgõh Heärå, 
tun Innneel, ja  jieh poola muu, särnu Heärrä, 
Heärrå Sebaot. Jer. 2: 19.

Audagas lii tot almai, kote kivsadas kiärdä; 
tastko koas sun keččalum lii, te sun kalga oa§- 
§ud eellim kruuna, maid Heärrå lii lopedam toid, 
keäh suu räähisteh. Jaak. 1: 12.

35. Maht  I m m e e l  taha tu o tt an  nuuvl iannaa
á r m u r ä ä đ is ?

Immeel taha tuottan nuuvhannaa årmurää- 
đis tonnal, et sun räähisvuođast keäččå o lm 05- 
kode, vaalmašt tom laava ja lopadas peht vuäs- 
tåväldiđ Kristus ja taha taid, keäh Kristusan 
oskoh, suu kovvees muåđušaggan.

Keid sun lii oudaskeecam, taid sun lii Al- 
gees kove muåduša§§an aasattani, et sun licij 
oudemusta šoddam ennui viiljai kooskast. Koom. 
8: 29.

N e ä l já d  loho.
Laaha ja lopadas.

I. Laaha.
36. Maht I m m e e l  l i i  a lm ot ta m  pase laavas?

Immeel kirjetij sivneddiinis oamitohdö laava
ulmuu vaimun; mut ko tiätu Immeel tåátust sudo 
peht ain seäviiånij, kulluutij sun Siuai vääriist 
love påkkumsäni laava; ja  udd littoost lii sun 
Kristusist ollasävt almottam laavas, maid suu pase 
Jiega peht addel toi våimoid, keäh oskoh Kris
tusan.

Elled jurde, et mun pottiin laava ja  profe- 
taid pestiä, jiem mun poattam pestiä, mut tevdid.
Matt. 5: 17.



Tååt lii tot testament, maid mun täätum 
toohad Israel viäsun toi peivii majeeld, sårnu 
Heärrå: Mun tååtum addeliđ muu laavaid sii 
mielan ja  tååtum taid kirjettiđ sii våimoid; ja  
mun taatuin lede sii Immeel, ja  sij šaddeh muu 
aalmugin. Hepr. '8: 10.

37. Mii  l i i  o a m i to b d o ?

Oamitobdo lii Immeel jiena mii väimust, 
kote ana vaara mii mielast, vääđin mii toohad, 
maid tiettip lede olmnal, ja kieldin mii toliamist, 
maid tiettip lede poastud, ja kote pyerrin ana 
pyere tyeje, mut tyemmee paas tyeje.

Koas päähineh, kein ij laaha leh, taheh 
luändustis, maid laaha vååtå, te sij, vaik ij sist 
laaha leh, lee olssis laaha; keäh cäittih, et iaava 
tyeji lii kirjettum sii väimoid, ja  nuut sii oami
tobdo ohtan tuodašt, ja  sii jurduuh koskanis jiec 
pajalsis kuoddaleh adei meidei jieijis sujattemin 
taiieh. Room. 2: 14, 15.

Immeel love påkkumeL 
Vuossam ug påkkum.

Mun lem Heärrä, tuu Immeel, kote lem 
toalvum tuu olgos Egypt eennamist, oarjivuoda 
viäsust. Eä tust koolga lede eres imeleh muu 
oudast. Ele toov olssad kove ige maiden muä- 
duid, ij toi, keäh paijeen oolmin lee, ige toi, 
keäh vyellin lee eennam aine, ige toi, keäh čaa- 
sin eennam vyelni lee. Ele kommeerd taid, elege 
meidei palval taid; tastko mun, Heärrä tuu Im
meel, lem kiives Immeel, kote koastidam eeijii 
paaid tuo.jid pärnäid koalmad ja  neäljäd puolva 
räi toid, keäh muu vaijeedeh; mut toovam lädis- 
vuoda tuhattäid, keäh muu räähisteh ja  aneli 
muu päkkumiid. 2 Moos. 20: 2—6.



38

38. Maid  k e n n e g a s v u o đ a i đ  I m m e e l  piäjå 
mi i jan  vu os sa m uu  p á k k u m i s t ?

Vuossamuu påkkumist Immeel piäjå miijan 
kennegasvuottan, et mij kolgap pollad, räähistid 
ja palvalict sun nuutko ainoo tuota Immeel.

39. Maid  I m m e e l  k iälđå v u o ss a m u u  
p ä k k u m i s t ?

Vuossamuu påkkumist Immeel kiäldå mii 
oudemusta anemist eepimeliid ja  nubben palval- 
mist Immeel låppojiijee oroomii kuuvin adei taid 
Imelin kommeerdmist.

Muu Heärrä, tot lii muu uomin; jiem mun 
adde eärråsan muu kunnee ige muu råmådas 
eepimelåid. Jes. 42: 8.

40. M aht  vu oss am ug  p å k k u m  r ikkoo?
Vuossamug påkkum rikkoo, ko tom kunnee, 

mii Imelän kulloo, addelep sivnadasäid adeijiec- 
cin mielakuuyiid; ko toohap olssin nabdem ibar- 
das Imelist, mii ratkoo rååmåtist; adei ko pollap 
ja räähistep maiden maailmist sämmåånal adei 
pyerebeht ko Immeel.

Keäs tij tåttuvetted verdidid Immeel, adei 
maid kuuvid tii tättuvetted sunin toohad? Jes. 
40: 18.

Ij koolga tuu joavliust kavnud olitkin, kote 
lii oamašistee, peivi väljejiijee, tiettee, cnlidiijee, 
lammee, noaidi, meerhai tulk, adei kii maiden 
jämmein koijad. Tastko juälu\§, kote nabdemiid 
taha, lii kauhadvuot Heärrän. 5 Moos. 18: 10— 12.

Elled maailm räähist ige maiden, mii maail
mist lii. Jos kii maailm räähist, ij sust leh Eeiji 
räähisvuot. Tastko puoli, mii maailmist lii, oa§i 
anestum, coolmii anestum ja  eellim ilbadvuot, ij 
tot leh Eeijist, mut tot lii maailmist, 1 Joh. 2:15,16.

41. Maid  mij m å t t á p  t o n  äšt imist ,  maid 
I m m e e l  l i i  lahtam v u o ss a m u u  p äkkum anV

Ton äštimist, maid Immeel lii lahtam vuos
samuu påkkuman, måttåp mij, et puoh eepim-
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meelpalvalas lii Imelän kauhadvuot, nuut et sun 
pase kiivesvuođâin toin rååpgåš.

42. Maid  mij m å t t å p  ton  lop a d a sa st ,  maid 
I m m e e l  l i i  lahtam y u o s s a m u u  p á k k n m a n ?

Ton lopadasast, maid Immeel lii lahtam 
vuossamuu påkkuman, måtŧåp mij, et Immeel palo 
ja  räähisYuot levä suT|in nuut tohaliih, et sun 
addel aarvas sivnadas toid, keäh suu räähisteh 
ja aneh suu påkkumiid.

Nuhhe päkkum.
Ele tuššan mainaš Heärå, tuu Immeel, uooma; 

tastko ij Heärrä kyede tom råi|gášhannaa, kote 
tuššan mainaš suu uooma. 2 Moos. 20: 7.

43. M o n t i e t  I m m e e l  n o m m  kalga  le de  mi i jan  
pase  ja t i v r a s 1?

Koas Immeel nomm lii jiee Immeel, nabde- 
min ko sun sänistis ja tuojinis lii almostum, kalga 
suu nomm lede miijan nuut pase ja tivras, ko 
sun jiec lii.

Heärrä, ij ohtkin leh tuu veärđåšag; tun 
leh styeres ja  tuu nomm lii styeres, maid tun 
puävtåh tuojidadguim čäittiđ. Jer. 10: 6.

Heärå nomm lii noona lanne; vanhurskes 
kåčcá toho ja  sadda varjeluin. Säänil. 18: 10.

44. Maht nu bb e  p ä k k u m  r i k k o o 1?
Nuhhe päkkum rikkoo, ko Immeel våldoo 

tuođaštiijen poastu adei tušes ääsist, adei ko 
Immeel nomm ja suu pase sääni käävvilvuodäin, 
keppisasmielalåvt adei pilkkedimnal annoo.

Kii ihenis Imelis koroot, sun kalga kyeddid 
suddoos. 3 Moos. 24: 15.

Tååt aalmug aidan muu njaalminis ja  kun- 
nest ana muu poksamiidisguim, mut sii våimu 
lii kukken muste. Matt. 15: 8.

Tii saalia kalga lede: lii, lii, ij, ij; mii toos 
lasettuvvoo, tot lii paast. Matt. 5: 37.
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45. K oas  kr i s t aha s  oaggu v u å r n u đ ?
Kristahas oaggu vuårnuđ, ko Immeel kiiri

nee ja tuotavuot veltikannaa tom vååŧå, adei ko 
esiväldi ohtsiikode torvon nuut aasat.

Tun koolgah pollatt Heärå, tuu Immeel, ja  
palvalid suu, ja  suu nooma peht koolgah tun 
vuärnud. 5 Moos. 6: 13.

Mun ruhadalam Immeel tuodaštiijen muu 
siälu paijeel, et mun lem šeäštåm tii. 2 Kor. 1: 23.

46. Mii  l i i  poastu  v u ä r n u m ?
Poastu vuårnum lii, jos vuärnåsåin nanodep, 

maid tiettip kielesin adei eepitiäctulaggan, jos rik- 
kop, maid vuärnåsåin lep lopedam; adei jos vuär- 
nås tovadiin tåtulin anneep kyevtmielaliid saanid 
tai čiehap tuotavuoda.

Epped koolga poastud vuårnuđ muu nooman 
ige lieäpåšid tii Immeel nooma, tastko mun lem 
Heärra. 3 Moos. 19: 12.

47. Maid  mij m â t t á p  to n  äšt imist ,  maid
I m m e e l  l i i  lahtam  nube  p á k k u m a n ?
Ton ästimist, maid Immeel lii lahtam nube 

påkkuman, måttáp mij, et Immeel nooma tus san 
mainasim lii stuorra suddo, mii ij veelti Immeel 
tuåmu, vaik tot peesacijuv ulmuin råpgâšhannaa.

Koalmad  pilkkuni.
Muste pasottid pasepeivi. Kutt peivi kool

gah tun tyeje toohad ia puoh riävguiaid toimat- 
tid. Mut čiččađ peivi lii Heärä, tuu Immeel, sabbaat. 
Talle jieh tun koolga maiden tuojid toohad, jieh 
tun, ige tuu alge, ige tuu nieida, ige tuu palva
liijee, ige tuu piiga, ige tuu vuäjän, ige oomas 
olmo§, kote tuu päihist lii. Tastko kuuda pei- 
vist lii Heärrä ahne ja  eennam ja  meera toohani 
ja  puoh, mii tain lii, ja  vuoipadadai čiččad peivi. 
Tontiet sivnedij Heärrä sabbaat peivi ja  pasotij 
tom. 2 Moos. '20: 8— 11.
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48. Maid k e n n e g a s v u o đ a iđ  Im m ee l  piäjå 
mi i jan  koa lm ad  p á k k u m i s t ?

Koalmad påkkumist Immeel piäjå miijan 
kennegasvuottan toohact tyeje kutt peivi ohhoost, 
mut pasepeivi tyejeest vuoipadattad ja  pasottid 
tom peivi Imelän.

49. M o n t i e t  mij  k o l g a p  t y e j e  to ohad?
Mij kolgap tyeje toohad tontiet, et Immeel 

lii nuut aasattani, ja  et mij tyeje peht oaggup 
Imelist eälåttassan ja tarbsiidin, sehe tontiet, et 
mij toin nalin velttip ennuu kivsadasaid ja sudo 
tilevuodaid.

Kåållud piejastuvvain koolgah txm purrad 
leibi. 1 Moos. 3: 19.

Kote ij tååtu tyeje tooliad, leävus sun mei- 
dei purahannaa. 2 Tess. 3: 10.

50. Malit mi j  k o l g a p  pasot t id  pasepeivi?
Mij kolgap pasottid pasepeivi tonnal, et mij 

kyeddip puoli tom, mii hettee Immeelpalvalas 
päihistin adei servikode ohtvuodast, ja et mij ero
inasi ton peivi Immeel säni luuhamäin ja kullamåin, 
rukosåin ja kiittosåin uccap jieggasin piämu ja 
eällååttas.

Muu siälu ahevaš ja  haaliid Heärå ouda- 
kärdiuåid; muu siälu ja  ruurnas illood ellee Ime
list. Tastko oht peivi tuu oudakärdiuiiu lii pye- 
reeb, ko tuhat eres sajeest. Ps. 84: 3, 11.

Áåsus Kristus säälii arvasavt tii kooskast 
puoh viisesvuođäin. Måttåáttid ja  ravvid kyeim 
kuoimidid psalmiiguim, kiitoslavluiguim ja  jiega- 
lii veisidemiiguim, veisiden åårnm peht Heärrån 
tii väimuinid. Koi. 3: 16.

Elled hilgo olitsii servikode, uuutko moto- 
mii utke lii, mut ravvid kyeim kuoimidid, ja 
tade eenab ko tij oainivetted tom peivi aldaniiu. 
Hepr. 10: 25.
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51. E p u v  oagu maiden tuojicl  t o o h a d  pasepe ivi?
Pasepeiviuv oaggup toohad, maid kristalag 

räähisvuot ja veltihannaa taarbas väätä.
Sabbaat lii ulmuu tiet toMium, ige olmog 

sabbaat tiet. Mark. ‘2: 27.
Eäčån ja  Imelän putes ja  tuolvahannaa 

immeelpalvalas lii eellid oarbasii ja  leeskai lunne 
sii murrašist ja  jieijis nyeskivuodattaa maailmist 
anneed. Jaak. 1: 27.

Soapa kale sabbaatin pvere toohad. Matt. 
12: 12.

N eäljåd  påkkum .
Kunnest ane eäijäd ja  eännäd, et meänås- 

tuccih ja  kuhhaa eälaččih ton eennamist, maid 
Heärrä, tun Immeel, tuijin addel. 2 Moos. 20: 
12 ja 5 Moos. 5: 16.

52. Maid  k e n n e g a s v u o đ a i đ  I m m e e l  p iä já  
mi i jan  n e ä l j á d  p á k k u m i s t ?

Neäljåd päkkumist Immeel piäjå miijan ken- 
negasvuottan kunnest anneed vanhemiidin Immeel 
sajasaggan, čäittid siijan räähisvuoda ja oskolag- 
vuoda, mielalin lede siijan kulojih puohain, moh 
eä leh Immeel säni ja pyere oamitohdö vuästä, 
vyeligävt tottalid sii raadid, päkkumiid ja  kurat
las, holhod sii eromaš sii kievhivuodastis ja  poa- 
risvuodastis ja  ruhadallad sii pelestis.

Pårnååh, kolgvetted lede kulojih vanhe- 
miidid puohain, tastko tot lii Heärrän cuvtii 
tohalag. Koi. 3: 20.

Korottum leävus, kote eeijis adei eennis 
håålbåš, ja  puoh aalmug ceälhus: Amen. 5 Moos. 
27: 16.

53. L e p u v  mij k e n ne g a s a h  k u n n e s t  anneeđ 
e ä r r ä s i i d u v  s ä m m â á n a l  ko van hem i i d i n?

Sämmäänal ko vanhemiidin lep mij kenne
gasah kunnest anneed meidei esiväldin, mättäät- 
tiijeidin, isedviehan ja  puohaid, keäi huolhan 
mij lep uskum.
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Juähåg leävns esivåldån, kest välđi lii, vye- 
1 el>äg; tastko esiväldi; ij leh mudoi ko Imelist. 
Toh vääldih, moh lee, Imelist aasattum toh lee. 
Room. 13: 1.

Kolgvetted lede måttááttiijeidid knlojih ja  
čuåvvuđ sii; tastko sij koceh tii siälui tiet, inuitko 
toh, keäh kalgeh taiu lovo toohad, et sij tom 
ilõin tovaččii ige šyehkimåin, tastko ij tõt leh 
tiijan åvliåla§. Hepr. 13: 17.

Alge kunnest anos eeijis ja  palvaliijee iše- 
dis. Mal. 1: 6.
51. Maicl m á t t ä p  ton  lopada sas t ,  m i i n e ä l j å d  

p á k k u m a n  l i i  l ohtum ?
Ton lopadasast, mii neäljåđ påkkuman lii 

lohtuni, måttäp mij, et tåån påkkum anemist 
šadda coapcoo sivnadas seke jiečkeäsuv erinis et 
ubb aalmugåiduv.

V iiđ ad  påkkum .
Ele kode. 2 Moos. 20: 13.

55. Maht  v i i đ a d  pâkku ru  r ikkoo?
Viiđađ påkkum rikkoo, jos naaliin adei nub- 

biin väldip aldemugan jiega adei vahagattep suu 
rummaš, jos vajedep ja šuåimup suu adei vietta- 
talep suu suddon, nuut meidei, jos pilledep jiec- 
čin rummaš adei jiega peleest.

Juähå§, kote viiljis vaijeed, sun lii morhe- 
diijee, ja  tij tietivetteu, et ij ovtkin morhediijest 
nuuvhannaa eellim leh coapcoo. 1 Joh. 3: 15.

Sii käävvilas njuohcameh lee morhenjuolah; 
njaalininis sij sårnuh aldemuinis ustevlåvt, mut 
váimustis sij njaavatteh suu. Jer. 9: 8.

Kote paa’ad ovt täin ucemusain, keäh mu
ijin oskoh, pyereeb supin licij, et millokedgi lco- 
sostucij suu čeäppåtan ja  sun vuåjuttučij meera 
kieijpalasan. Matt. 18: 6.
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Mii aldemug lii jyehi olmog, tobdoos tai 

tubdamettom, ustev tai vajealmai, adei kii ibenis 
mii iše tai räädi taarbaš.

57. Maid k e n n e g a s v u o đ a i đ  I m m e e l  p iä j á  
mi i jan  v i i đ a d  p á k k u m i s t ?

Yiiđad påkkumist Immeel piäjå miijan ken- 
negasvuottan išeđiđ mii aldemuu puoh eedeest, 
čäittid supin räähisvuođa, läđisvuođa ja kierda- 
vågvuođa, sehe oudedid suu ja mii jiecčin påår- 
rås siälu ja  rummaš peleest; meidei lep mij ken- 
negasah saaliin meännudid siynadasaiguim.

Kårvudattađ nuutko Immeel väljejumeh, 
paseh ja  råkkåh, väimuliin lädisvuodäin, ustev- 
vuodäin, vyeligagvuodäin, lojesvuodäin] ja  kulies- 
mielalagvuodäin. Koi. 3: 12.

Räähistid vajaliidid, sivnediđ taid, keäh tii 
korotteh, toohad toid pyere, keäh tii vajedeh, ja 
ruhadallad toi oudast, keäh tii väinudeh ja  va- 
hageteli. Matt. 5: 44.

Vanliurskes äärmit vuäjånis; mut immeel - 
mettom väiinu lii årinuttem. Säänil. 12: 10.

Kuuđad påkkuin.
Ele huärååst. 2 Moos. 20: 14.

58. Maht  kuuđađ p á k k u m  r ikko o?
Kuudad päkkum rikkoo, sehe naijamlittoost 

et ton olgopeln, jyehimuåđušii nyeskis jurdui, 
saavai, kevattasai ja  tuojii peht, moiguim siälu 
ja  ruumaš tuolvaduvvoo.

Kolgvetted velttid huärávuoda. Puoh su
doh, maid olmog talia, lee rummaš olgopeln; mut 
kote taha huärävuoda, sun talia sudo jieijis 
rnmmasist. Yai eppeduv tiede, et tii ruumaš lii 
Pase Jiega temppal, kote tist lii, maid tij Imelist 
oaguid, ja et tij epped leh jieijid oamili. 1 
Kor. 6: 18, 19.

44
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Juähåg, kote keäččå nissoon suu anestum 
tiet, sun toovai jo  våimustis huäråvnođa suin. 
Matt. 5: 28.

Kii ihenis hilgo káålgus mudoi ko huärä- 
vuoda tiet ja  nåájå nube, sun huärååst; ja  kote 
tom liilgum våldá, sun huärååst. Matt. 19: 9.

59. Mii  n a i ja m l i t to  li i?
Naijamlitto lii Immeel aasattas, kost almai 

ja  nissoon räähisvuodast ja oskolagvuodast eellim 
loopa räi ovtastuvvojeh pase litton, kyeim kuäi- 
måsis iššeen seke olmogsuvva lasanim ja  šodda- 
dim tiet.

Eävä suoi inuig leh kyeht, mut oht oaggi. 
Maid talle Immeel lii ohtan lahtam, ij koolga 
olrnog tom rätkid. Matt. 19: 6.

60. Maid k e n n e g a s v u o d a i d  I m m e e l  p iäjá 
mi i jan  kuuda d p á k k u m i s t ?

Kuuđad påkkumist Immeel piäjå miijan ken- 
negasvuottan, et mij kolgap lede puttah väimust, 
pasottid rummašin Pase Jiega aassamsaijeen, velt- 
tid nyeskivuoda ja  puoh, mii vaja mist cuvnad 
paas anestumiid; ja eromaš piäjå sun peelikuoi- 
miid kennegasvuottan oskolagvuodast räähistid ja 
kunnest anueed kyeim kyeimis.

Jottoop tohalávt nuutko peiviv; ij puurič- 
vuodast ige juhheevuodast, ij syelesajevuodast 
ige nyeskivuodast, ij riidost ige kaađašvuodast; 
mut kårvuttid pajalsid Heärå Jeesus Kristus, ja 
epped koolga liuola anueed oagistid himoi palva- 
lassan. Eoom. 13: 13, 14.

Naijamlitto kalga puohai lunne kunuest 
onuud já  naijamsaje nyeskivuodattaa; mut huä- 
rååstiijeid ja  syelesaje auneid Immeel tyemmee. 
Hepr. 13: 4.

Čiččad påkkum.
Ele suälååđ. 2 Moos. 20: 15.
„61. Malit e ie ča d  p ä k k u m  rikkoo?
Ciččad påkkum rikkoo, jos syele väldip tai 

viehaväldilävt adei käävvilvuodain änistep alde-
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musan eällåmaš; jos äänhisvuođâin čovgip våimui- 
din låppojiijee tävviran, adei jos tuhledep tom 
tušševuotan ja heärskuvuotan.

Kote suälådam lii, sun ij koolga innig suä- 
lädid, mut pyereel) tavos tyeje ja  toimatus kie- 
daidisguim pyere, et sust lifij tarbasiijeij juä- 
håmaš. Ef. 4: 28.

Toh, keäh riggod tättuh, joreh kivsadasan 
ja kielan ja  ennuu jollas ja  vaahagliid himöid, 
moh vuäjuteh ulmuid vaahagan ja  kadottasan. 
Tastko äanhisvuot lii puoh paavuoda maada, maid 
motomeh lee anestum ja  lee oskoost cäijädam ja  
olssis ennuu niurraš puähtåm. 1 Tim. 6: 9, 10.

Kote våldå eeijistis ja  eenistis ja  särnu: ij 
tot leh suddo, sun lii riävår vilja. Säänil. 28: 24.

62. Maid  k e n n e g a s v u o đ a i d  I m m e e l  p iä j å  
mi i jan  č i c č a d  p á k k u m i s t ?

Čiččad påkkumist Immeel piäjå miijan ken- 
negasvuottau, et mij kolgap lede rekaliih juähåå 
vuäsŧå ja anneeđ eennamliid tävveriid Immeel 
skepkkan ja  luoihasin, maid sun lii oskom miijan 
onnud suu kunnen, jieččin taarbasin ja aldemugin 
pyerrin.

Kolgvetted palvalid kyeim kyeimid, jnähäg 
toin skeijkäin, maid sun oa^um lii, nuutko pye- 
reli Immeel moadimuådušii åårmu viäsuhaldašii- 
jeeh. 1 Piätt. 4: 10.

Toaji purastuvveij leäibäd, toalvu surgis 
jotteid viäsusad; koas oainah pietitteme, te piv- 
tast suu ja ele jurgal jieijad meddal oagistad. 
Jes. 58: 7.

K åvcåd  påkkum.
Ele säärnu poastu tnodastas aldemuustad.

2 Moos. 20: 16.
63. Maht  k ä v c á d  p â k k n m  r ikkoo ?

Kåvcåd påkkum rikkoo, jos tuotavuot vuoi- 
gadvuođast adei eres sajeest suårđoo kieles saa-
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vai adei poastu tuämuiguim, tai jos seelgityehin 
särnup paa aldemuustin adei sättip suu paas saahan.

Ij poastu tuodaštiijee peesa räijgäshannaa; 
ja  kote ruokkadävt kiälästal, ij sun koolga peä- 
lnstiid. Säänil. 19: 5.

Te pieijad tääl meddal puoh paavuoda ja 
puoli peätulagvuoda ja  käävvilvuoda ja  kaađaš- 
vuoda ja  puoli seelgityehin sårnum. 1 Piätt. 2: 1.

Jyelii tušes sääniist, maid ulinuuli särnuh, 
kalgeh sij lovo toohad tuommiipeivi. Matt. 12: 36.

64. Maid  k e n n e g a s v u o d a i d  I m m e e l  p iäjá
mi i jan  k á v c á đ  p á k k u m i s t ?

Kåvcád påkkumisŧ Immeel piäjå miijan ken- 
negasvuottan ain coapcuđ ŧuotavuođast, jurdaečiđ 
ja  sårnuđ pyere aldemuustin, čiehađ suu heäju- 
vuođa ja sårnuđ suu kunuee peleest seelgityehin 
sårnoi vuästå.

Pieijad meddal kielesvuoda ja  såårnus juä- 
liâg aldemuinis tuota vuoda, tastko mij lep jeäsa- 
ueli koskanin. Ef. 4: 25.

Heärrä, kii ääsä tuu viäsust, adei kii lii 
coapcoo tuu pase vääriist? Kote ij ujuohcamiinis 
seelgityehin säärnu, ige aldemugasis maiden paaid 
toov, ige heäppäš aldemugas. Ps. 15: 1, 3.

O vcad  ja  lou vaad  päkkum.
Ele anestuu aldemugad viäsu. Ele anestuu 

aldemugad peelikyeimi, palvaliijeid, käärji, elege 
maiden suu oomid. 2 Moos. 20: 17.

65. Ma id  I m m e e l  kiä lda  o v c a d  ja  lo u v a a d
p á k k u m i s t ?

Ovcad ja louvaad päkkumist Immeel kiälda 
jyehimuåđušiid anestumiid, keäh kihtaleh mii änis- 
tiđ tom, mii lii aldemujjan oami, ja lee algan 
sudo tahhoon.

Juäliäg kivseduvvoo, koas suu jieijis anes- 
tum keäsä ja  viettal suu. Tast mai|a ko anestmu



lii šovattam, te tot šoddad sudo, mut ko suddo lii 
tevduin, te tot šoddad jäämmim. Jaak. 1: 14, 15.

66. Maid k e n n e g a s v u o đ a iđ  I m m e e l  p iäjá
mi i jan  o v c a d  j a  lou va ad  p ä k k u m i s t ?
Ovcad ja louvaad päkkumist Immeel piäjä 

miijan kennegasvuotŧan jämittid paas anestumii- 
din, tuuŧtađ oasasin ja mielalin suovvad aldemu- 
3asin suu oamis.

Jämittiđ jeäsäniidid, keäh eennam aine lee, 
huäråvuoda, nveskivuoda, heeppadlii anestum, 
paas halu ja  äänhisvuoda, kote lii eepimelii pal- 
valas. Koi. 3: 5.

Audagasah lee puttah väimust, tastko sij 
oagguli oainid Immeel. Matt. 5: 8.

Stuorra vuäittn lii imelalas lede ja  tuuttad 
oasasis. 1 Tim. 6: 6.

67. Mi i  l i i  laava  o a i v i v á å t ámaš?
Laava oaivivååtåmaš lii, et räähistep Im

meel paijeel puohai ja aldemugan nuutko jieččan.
Tun koolgah räähistid Heärä, tuu Imelad, 

puoli väimustad ja  puoh siälustad ja  puoh mie- 
lastad ja  puoh vyeimistad. Täät lii stuärräämus 
päkknm. Ja nubhe ton veärdägag lii täät: tun 
koolgah räähistid aldemugad nuutko jieijad. Ij 
leh stuärräb päkkum ko tääli. Mark. 12: 30, 31.

68. K a l e m u â đ n š i i  t i l e e s t  mij v a i j e e p  le đe  
laava  i to i ?

Mij vaijeep leđe laava itoi kulmmuåđušii 
tileest: tai mij eellip laavattaa; tai lep laava 
vyelni; tai haaldaš mLst Jiega laaha.

69. M a b d e m  li i  mi i  t i l e ,  ko ee l l ip laavattaa?
Ko eellip laavattaa, lii mii pillesumvuot 

miijan tuhdamettom, mij eellip sorottemin maailm 
mieldi, eäge sudoh väivid mii tobdö.

Mun eellim töille laavattaa, mut ko päkkum 
poodij, te suddo eälläi ja  mun jaammim. Room. 
7: 9, 10.
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70. M abdem  li i  mi i  t i l e  la ava  vye ln i?
Mii tile laava vyelni lii nabdem, et suddo 

mii aattašt ja Immeel vaje mii paldeed; tastko 
laaha almoot tom sudo, kote mist lii, ja loha 
miijan Immeel tuämu tontiet, mut tot ij adde 
miijan vyeimi Immeel táåtu toohaman.

Mij tiettip, et laaha lii jiegalag; mut mun 
lem oagalajj, sudo vuälå vuobdum. Room. 7: 14.

Oajji liåålu lii vaje Immeel vuästå, tastko 
tot ij leh Immeel laahan kulojeg; tastko ij tot 
vajegin. Room. 8: 7.

71. Mii  avhid  mi i jan  lii  l o v e  p á k k u m s ä n i  
laavast?

Miijan puähŧå love påkkumsäni laaha tom 
ävhi, et tot čielgad oamitobdo laava ja et tot 
pääljisttiin mii siskaldas pillešumvuoda ja  måttååt- 
tiin mii tubdađ sudo, lii måttååttiijen Kristus luusa, 
kote lii toimattam nuuvhannaa lonastas ja  tonnal 
vaalmaštam miijan sudoi addagasoaggumvoorastis.

Laaha lii poattam rikkomii tiet, tassaag 
ko siema lei poattee, keäs lopadas lei šoddam. 
Gal. 3: 19.

Jiem mun mudoi liijii sudo tuhdad, jos jiem 
laava peht; tastko jiem mun liijii himoostgin 
maiden tiettid, jos ij laaha liijii celkkiđ: ele 
himmood. Room. 7: 7.

Laaha lii meidei tåås poattam, et suddo 
stuärrååbin tubduucij. Room. 5: 20.

Laaha lii lemag mii måttåáttiijee Kristus 
luusa, et mij oskö peht vanlmrskesin šodaččiim. 
Gal. 3: 24.

Tot, mii laahan lei mahduttem, koas tot 
oajji peht lei heäjjun soddarn, tom Immeel toovai, 
ja  vuolgatij Algees suddogas oajji muädusagvuo- 
dast ja  sudo tiet, sehe tuommij sudo oajjist, et 
laava vanluirskesvuot tevduncij mist, keähepjode 
oagi mieldi, mut Jiega mieldi. Room. 8: 3, 4.
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Kristus vorr, suu, kote jieijis lii aibas va- 
vettemin Imelän uhredam nuuvhannaa Jiega peht,

{utteest mii oamitobdõ jáåmmåm tuojin, ellee 
mmeel palvalid. Hepr. 9: 14.

72. K oa s  J ie ga  laaha haalđaš mist?
Jiega laaha haaldaš mist talle, ko oskop

Kristusan ja lep sust, keän peht lep oaggum 
päärni Jiega, nuut et räähisvuodast pivdep too
had Immeel ŧååŧu ja Jieggäin jämittep oagi tuojid.

Ij leh ohtkin kadottas tain, keäh Kristnsist 
Jeesnsist lee, eäge jode oagi, mut Jiega mieldi. 
Tastko eellim Jiega laaha Kristnsist Jeesusist 
lii muu sudo ja jäämmim laavast peästäm. Room. 
8: 1, 2.

Epped leh oa§§um oarjivuoda jiega, et tij 
vala kolgaeeiid pollad, mut tij lepped oa^uiii 
väljejum pârnái Jiega, mast mii čuarvup: Abba, 
räähis Eeči! Room. 8: 15.

Jotteed Jiegast, te epped oa§i anestum tevdi; 
tastko oa ^ i anestuvvoo Jiega vuästä ja  Jiegga 
oagi vuästä. Tääh levä vuästä kyeim kyeimis, 
nuut et epped toov, maid tij tättuvetted. Mut 
jos Jiegga tii haaldas, te epped leh laava vyelni. 
Gal. 5: 16—18.

II . Lopadas.

73. Made v er r i n  l i i  l o p a d a s  adelum.?
Lopadas Kristus vuossamuu poatimist maail

man vaalmastij poaris lito oskovåid lonastasan ja 
eällååttalai sii; lopadas Kristus nube poatimist 
šelgasvuođast lii’ udd lito oskovåi t-uåivu, kote 
toarjee sii määdhist Immeel mååšun.

74. K o a s  I m m e e l  a d d e l i j  l o p a d a s  Kr is tu s  
v u o s s a m u u  p o a t i m i s t  maailman?

Tallan suddon jurram mapa Immeel addelij 
lopadas lonastasast, tast mapa sun toovai lito 
Ååbråhåmåin ja addelij supin tom lopadas, et suu
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va- siemntanist koolgai šoddađ maailm Pestee, ja  tååm
elit, lopadas sun uuđaštij äigist åigån ain čielgasub-
llee booht ennustasai ja  oudakuvii peht.

Heärrä Immeel ceelkij kuovdiin: mun pie- 
jam vainu tuu ja  kåålgu köskan, ja  tuu siemman 

]j0p ja  suu siemman köskan; tot kalga motten tuolmađ
?um tuu oaivi ja  tun koolgah čuoggid suu šušman.
t00. 1 Moos. 3: 15.
ijid. Heärrä ceelhij Áåbråhåmåin: tust šaddeh
isist puoh suhakodeh eennam alue sivnedum. 1 Moos.
3ldi. 12: 3.
isist Heärrä ceelhij Moosesäin: mun cuunam siijau
)om. profeet sii viiljain, nuutko tuu leh, ja  mun pie-

jam sanidau suu njåålmån; sun sårnu siijan puoh, 
t tij maid mun suljin pååhum. 5 Moos. 18: 18.
oulu Keeja, nieida šadđa kossagin ja  šoddad
bba, alge, keän nomm lii Immanuel. Jes. 7: 14.

Tun Betlehem Efrata, kote ucce leh Juuda 
vdi; . tuhatii joavhust, tust kalga mui|in tot poattid, 
:gga kote Israelist kalga haldasiijee lede, keän soddam
inis, lii lemag aalgast ja  uuuvhannaavuodast. Miik.
Mut 5: l.
el ui. Sun lii haavottum mii paas tuojii tiet, ja

mii sudoi tiet lii sun caimum. Råijgåstas lii siiu 
aine, et mist råvliu licij, ja  suu haavii peht mij 
lep puäråuam. Koas sun råi|gåštui ja  väividui, 
ij sun njäälmis lehastam; nuutko lääbis, kote 

aau- kuddud toalvoo, ja  nuutko sauc, kote peskidii-
U1.Ĵ  jes oudast oro joska, ij suugin njäälmis lehas-
nust tam. Mut Heärrä täätiii suu nuut cäimid pyec-
kote ceevuodäiu; koas sun lii jieggas suij-uhren ad-

delam, te sun oaj5§u oainid siemman ja  eellid 
is kuhhaa, ja  Heärá äigumas kalga suu kiedast

meänästud. Jes. 53: 5, 7, 10. 
delij Heärrä lii vuärnum, ige kaada tom: tun
lito leh papp uuuvhanuaavuodast Melkisedek seädu

t suu mieldi. Ps. 110: 4.
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75. Maid r á á m á t  m â t t å t  K r i s t u s  p o a t i m is t  
š e l g a s v u o đ a s t ?

Eååmåt måttåt Kristus poatimist šelgas- 
vuođasŧ, et Kristus, ko sun åårmu ruhtanan lii 
haldašam Eeiji oalgis peln ja Immeel stuorra 
šaddoäigi poata, kalga vest poattiđ oainuliin 
haamiin, pestiđ omidis puohain vaivin ja väldid 
omidis luusas ja uđaštiđ puoh.

Jieč Heärrå lävkkee vuälus almeest stuorra 
cuärvnmäin ja  pajemuu eijgal jienäin ja  Immeel 
pasunain, ja  Kristusist jämmeeh oudemusta pai- 
janeh. Tast maija mij, keäh eellip ja  maiiijeel 
pääccip, rottejup siiguim polväid, Heärä vuästä 
pieggäid, ja  liuut mij ain Heärräin lep. 1 Tess. 
4: 16, 17.

Yiiđad loho.
Immeel Algeest ja suu tuojin.

76. Maid  osk op  J e e s u s i s t  K r i s t u s i s t ?
Mij oskop,. et Jeesus Kristus lii Immeel 

ainoo Alge, sämmåå oroomist ko Eeči, tuota 
Immeel ja meidei tuota olmog, mii Pestee ja 
Heärrå.

Aalgast lei sääni, ja  tot sääni lei Immeel 
lnnne, ja  tot sääni lei Immeel. Ja säälii šoodai 
oaggin ja  aasai mii kooskast, ja  mij oiniim sun 
šelgasvuoda nnutko ainoo Alge šelgasvuođa Eei
jist, tievva äärmu ja  tuotavuoda. Joh. 1: 1, 14.

Kristnsist ääsä immeelvnoda nbb olesvuot 
rnmmaslävt. Koi. 2: 9.

Tyemes säärnni Jeesnsäin: mun Heärräin 
ja  mun Imelam! Joh. 20: 28.
77. M o n t i e t  l i i  I m m e e l  A l g e e s t  n o m m  Jees us?

Immeel Algeest lii nomm Jeesus tontiet, et 
tååt nomm meerhaš pestee, ja et sun peästå mii 
sudoinin.
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Tun koolgah addeliđ suljin uooma Jeesus, 
tastko sun kalga pestiä aalmugis sii suddoin. 
Matt. 1: 21.

Ij leh ovtastkin nubheest audagasvuot, tastko 
ij leh eres nomm ahne vyelni ulmuid adelum, 
mast mij audagassan poattip. Ap. T. 4: 12.

78. M o n t i e t  P e s t e s t  l i i  n o m m  Kristus?

Pestest lii nomm Kristus tontiet, et táåt 
nomm meerhaš poksum, ja et Immeel lii poaksum 
suu Pase Jieggäin ja toin nalin tooham suu auda- 
gasvuođa oaivaamussan.

Tiijan lii onne šoddam Pestee, kote lii Kris
tus, Heärrå, Taavid kaupugist. Luuk. 2: 11.

Immeel lii poaksum Jeesus Natsareetist Pase 
Jieggäin ja  vuoimiin. Ap. T. 10: 38.

79. Maid  K r i s tu s  tu o đ a št  i m m e e lv u o đ a s t i s ?

Kristus tuođašt immeelvuođastis, et sun lii 
sämmåå oroomist ko Eeči, Eellim ja  Čuovvadvuot, 
nuuvhannaa, jyehikuåvlun orroo, puohvålđâlag ja 
uhb maailm tuämmär, keäs kalga adeluđ sämmåå 
kunnee, ko Eäčån.

Mun ja  Eeci leän olit. Joli. 10: 30.
Mun iem rade, tuotavuot ja  eellim. Joh. 14: 6.
Mun lem maailm čuovvadvuot. Joh. 8: 12.
Eeci, selgasmat tun muu jieclunnad toin 

selgasvuodäin, mii must tuu lunne lei, oudil ko 
tâåt maailm leigin. Joh. 17: 5.

Muijin lii adelum puoh vyeimi almeest ja  
eennam aine. Matt. 28: 18.

Ij Eeci ovtkin tuommii, mut sun addelij 
puoh tuåmu Algan, et puoh Alge kunnest anač- 
cii, nuutko sij Eeiji kunnest aneli. Kote ij Alge 
kunnest ane, ij sun kunnest ane Eeiji, kote suu 
vuolgatij. Joh. 5: 22, 23.
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80. Maid  r å á m â t  m á t t å t  Kr i s tu s  o lm o g in  
šođdamist?

Eååmåt måttåŧ Kristus olmogin šoddamist, 
et sun räähisvuođast miijan vyeledij jieijis, šoha- 
nij Pase Jieggasŧ ja šoodai nieida Måårjåsŧ.

Eijgal såårnui Måårjäin: Pase Jiegga poata 
tuu oola ja  Pajemuu vyeimi suoivanast tuu; ton
tiet tot pase, mii tust šadđa, kalga kuččud Irn- 
meel Algen. Luuk. 1: 35.

Koas pårnåin lii oaggi ja  v o it , lii sun mei
dei tain oasalaggan soddam. Hepr. 2: 14.

81. Maht K r i s t u s  v y e l e d i j  j i e i j i s ?
Kristus vyeledij jieijis toin nalin, et sun 

ratkui ton immeelvuođa häämiist, mii sust lei 
Eeiji lunne oolmin, šoođai mii veärdägaggan, lei 
puohain mii muåđušag, kuitag sudottem, ja kiv- 
sedui puohain nuutko mijuv, kierdai, jaamij ja 
hävdidui.

Kristus Jeesus, vaik sun lei Immeel hää
miist, ij luuham saallasin Immeel muädusag lede, 
mut vyeledij jieijis, vaaldij oarji hämi pajalsis 
ja  šoodai eres ulmui veärdägaggan ja  kavnui 
eellimistis nuutko olmog, neävrutij jieijis ja  lei 
jäämmim räi kulojeg, riista jäämmim räi. Fil. 
2 : 6— 8 .

Immeel vuolgatij Algees suddogas oagi muä- 
dušagvuodast. Eoom. 8: 3.

Ij mist leh nabdem pajemug papp, kote ij 
pyevti mii heäjuvuoda ärmittid, mut nabdem, 
kote puoliaiu kivsedum lii, imutko mijuv, kuitag 
nuuta sudottaa. Hepr. 4: 15.

82. Maid  K r i s t u s  l i i  mi i jan  p y er r in  tooh am?
Kristus lii almottam miijan Immeel tååtu 

ja rätti mii audagasvuođasŧ, teävdam mii oudast 
laava, uhredam jieijis maailm soovadin ja Valmas
tani miijan nuuvhannaa lonastas.
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83. Maht  K r i s t u s  t e v d i j  laava mii oudast?

Kristus tevdij laava mii oudast tonnal, et 
suu mii koskalmain lei ollasåvt kulojeg Eeiji 
taatun riista jäämmim räi.

Nuutko ovt ulmuu to ttalm ett o m vu o da tiet 
euuuu lee sudđogassan soddam, nuut meidei en- 
nuu saddeh vanhurskesin ovt ulmuu kulojeg- 
vuoda tiet. Koom. 5: 19.

Kristus lei jäämmim räi kulojeg, riista 
jäämmim räi. Fil. 2: 8.

84. Mast  K r i s t u s  lo n e s t i j  mii?

Kristus lonestij mii laava korottasast, sud- 
doost, jäämimist ja pergaluv vääldist.

Kristus lii mii lonestam laava korottasast, 
koas sun šoodai korottassan mii oudast; tastko 
kirjettum lii: korottum lii juähag, kote muorast 
sorjo. Gal. 3: 13.

Keeja, Immeel lääbis, kote meddal våldå 
maailm sudo. Joh. 1: 29.

Jeesus koolgai jäämmim peht hevattid tom, 
kest jäämmim väldi lei, tot lii pergaluv, ja koolgai 
pestiä taid, keäli ferttejii jäämmim paloost ubb 
avvees oarjin lede. Hepr. 2: 14, 15.

85. M o in  K r i s t u s  lo nest i j  mii?
Kristus lonestij mii pase ja tivras vorainis 

ja  vavettemes kierdamašainis ja jäämimiinis.
Epped leh läppojiijee silbäin ige kulliin 

lonestum tušes eellimistid, maid tii eeijii aasa- 
tasain oaguid, mut Kristus tivras voräin, nuutko 
vavettemes ja  putes låbbå. 1 Piätt. 1: 18, 19.

Kristus lii ohtii jieijis voora peht monnam 
pasan ja  Valmastani nuuvhannaa lonastas. Hepr. 
9: 12.

Jeesus Kristus, Immeel Alge, vorr putteest 
mii puohain suddoin. 1 Joh. 1: 7.
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86. M on t i e t  Kr i s tu s  fe r t t i j  kierdact 
j a  jääm mid?

Koas Kristus lei soddam mii koskalmain, 
ferttij sun välđiđ pajalsis mii suddoid ja Immeel 
uhrelääbesin kierdad ja jäämmiđ mii oudast.

Immeel lii suu, kote ij suddoost tiättåm, 
mii oudast suddon tooham, et mij sust šodaččiim 
Immeel vanhurskesvuottan. 2 Kor. 5: 21.

Ulmuu Alge ij poattam palvalud, mut pal- 
valid ja  addelid jieggas louastassan ennui oudast. 
Matt. 20: 28.

Sun lii liaavottum mii paas tuojii tiet, ja  
mii sudoi tiet lii suu caimum. Råpgåštas lii 
suu aine, et mist ravini licij, ja  suu haavii pelit 
mij lep puärauam. Jes. 53: 5.

Yaik sun Immeel Alge lei, lii sun kuitag 
kierdamašainis kulojegvuođa måttåm. Ja koas 
suu olesin šoodai, lii suu puolihäid toid, keäli 
lee sui|in kulojih, suija nuuvhannaa audagas- 
vuotan. Hepr. 5: 8, 9.'

87. M o n t i e t  Kr is tu s  häv didu i?

Kristus hävdidui tontiet, et sun tååtui kyed- 
did mii sudoi råpgâštas hävdi räi, pasottid mii 
havdid ja  pestid jäämmim paloost taid, keäh 
supin oskomäin vyerdih nuuvhannaa eellim.

Muu lem tom oudemusta tiijau addelam, 
maid mun meidei oaggum lem, et Kristus lii 
jååmmåm mii sudoi tiet råámåtii mieldi, ja  et suu 
lei liävdidum ja  paijauij jämmei kooskast koal
mad peivi rååmåtii mieldi. 1 Kor. 15: 3, 4.

88. Maht Im m e e l  c a i t i j , et  K r is tu s  lonastas -  
t y e j i  l e i  suriin toha lag?

Immeel čaitij, et Kristus lonastastyeji lei 
supin tohalag, toin nalin, et sun ij kuäđdåm suu



siälu jäämmim vååldån, mut cuunai suu jämmei 
kooskast, aledij suu ja aasatij suu kunnes stov- 
lan almeest.

Ij suu siälu šoddam hilgum lielvetist, ige 
suu oaggi oainam pillešume. Ap. T. 2: 31.

Kristus lei jäämmim räi kulojeg, riista 
jäämmim räi. Tontiet Immeel lii sun meidei 
aledam ja  addelam supin nooma, mii puohain 
noomain stuärrååmus lii; et Jeesus uoomau kal
geh puoh idduuh suijalid, moh oolmin ja  eennam 
aine ja  eennam vyelni lee, ja  puoli njuolicameh 
kalgeh tuhdastid, et Jeesus Kristus lii Heärrä, 
Eeiji Immeel kunnen. Fil. 2: 8—11.

89. M o n t i e t  Kr i s tu s  lavkki j  v u á l u s  he lv i tan?

Kristus lavkkij vuålus helvitan kulluuttim 
tiet tobbeen, et; sun lii muttim kyevdi oaivi ja 
vuäittåm jäämmim ja puoh sevpadvuoda vääldi.

Kristus moonai ja särnidij jieggäid fanga- 
vuodast. 1 Piätt. 3: 19.

Jäämmim, kost lii tuu segalas? Helvit, 
kost lii tuu vuåittu? 1 Kor. 15: 55.

90. Mii li i  K r i s t u s  p a ja s p a ja n i m  šađđo?

Kristus pajaspajanim jämmei kooskast nan- 
nood mii tast, et lep lonestum ja vanhurskesin 
tohhum; ja  pajaspaijanam Kristus, kote lii mii 
vanhurskesvuot, addel miijan vyeimi paijanict 
suddoost ja šoddad mist ellee toaivu tast, et 
mijuv ohtii kolgap paijaniđ jämmei kooskast 
nuuvhannaa eelliman.

Kristus lii viehavävt almottum Immeel Al- 
gen, pasottim Jiega mieldi, ton peht et sun lii 
paijanam jämmei kooskast. Room. 1: 4.

Jeesus lii mii sudoi tiet adelum olgos ja 
mii vanhurskesin tooham tiet cuvnum jämmei 
kooskast. Room. 4: 25.



Immeel lii tooham Kristus Jeesus miijau 
viisesvuottau ja  vanhurskesvuottan ja  pasottas- 
san ja  louastassau. 1 Kor. 1: 30.

Jos Kristus ij leh paijanam jämmei koos
kast, te tii osko lii tušše, ja tij lepped vala 
sudoiuid; nuut lee meidei toh, keäh Kristusist 
nohadam lee, kadottuni. 1 Kor. 15: 17, 18.

91. Mii  l i i  K r is tu s  alman lav kk im  šadđo?
Alman lavkkiimis peht Kristus moonai kun- 

neesis, vuolgattim tiet Pase Jiega, orroom tiet 
Eeijis lunne mii koskalmain ja  toalvum tiet 
omidis luusas Eeijis viäsun.

Jeesus såárnui máttååttaspárnäidis: tiijan 
lii tarbaslag, et mun moonam meddal, tastko jos 
mun jiem moona meddal, te Lohduttiijee ij 
poadi tii luusa; mut jos muu moonam meddal, 
te mun vuolgatam suu tiijan. Joh. 16: 7.

Kristus ij monnam kiedaiguim rahtuni pa- 
san, mii lii ton tuodalii kove, mut sun moonai 
jiec alman, et sun tääl Immeel muådui oudast 
mii tiet oinuucij. Hepr. 9: 24.

Eeči, mun tååtum, et kost mun lem, tob- 
heen tohuv liččii muin, keid tun mupin addelam 
leh, et sii muu selgasvuoda oainaččii, maid mu- 
pin addelih. Joh. 17: 24.
92. L i i u v  Kr is tu s  vala alman la vkki i mi s  marja 

tääbbin eennam aine?
Vala alman lavkkiimisuv mapa lii Kristus 

oainimettom häämiist omidis lunne jyehi peivi 
maailm loopa räi.

Keeja, mun lem tii lunne jyehi peivi maailm 
loopa räi. Matt. 28: 20.

93. Mabdemin K r i s tu s  o a in o o  l o n a s t a s t y e je  
to i ma tt i in i s?

Lonastastyeje toimattiinis Kristus oainoo 
mii imelalaš profeetan, pajemug pappan ja  ku- 
nagassan.
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94. Maht li i  K r i s t u s  mi i  p r o fe e t ?
Profeetan lii Kristus almottam miijan eel

lim rađe, pieijam jieijis pase oudakovveen ja 
aasattani servikoddan särnivirge ja čyevvee vala 
mii saninis ja Jieggainis ja  nannood evangelium 
saarni.

Heärå Jiegga lii muu alue; tontiet lii suu 
muu poaksum ja  vuolgattam mun särnidid kiev- 
hiid šieu saava, pyeredid mottejum våimuiđ, sär- 
nidid faijgäid peessamas ja  šohadåiđ oaiuus 
maassat oagguin, hävvejum ulmuid luovasvuotan 
vuolgattid. Luuk. 4: 18.

Väldid muu keässå pajalsid ja  måttåd must; 
tastko mun lem loje ja  vyeligag våinmst; ja  tij 
kavnavetted mååšu siäluidid. Matt. 11: 29.

Kristus lii pieijam motomiid apostolin, mo- 
tomiid profeetin, motomiid evangelistin, motomiid 
keččen ja  måttååttiijen, poosii olesvuotan, pal- 
valas-tuäjån ja Kristus rummaš rähtiman. Ef. 
4: 11, 12.

Jeesus ceelhij Piätåråin: mun addelam tu
llin alme väldikode eovduid; ja  maid tun eennam 
aine čoonah, tot kalga lede čonnum oolmin; ja  
maid tun luäštåh eennam aine, tot kalga lede 
luostum oolmin. Matt. 16: 19.

Apostoleli vuolgii ja  särnidii jyehi kuåvlun 
ja  Heärrä vaikutij siigiiim ja  nanodij säui, tom 
čuâvvoi meerhai peht. Mark. 16: 20.

95. Maht K r i s t u s  li i  mi i  pajemu^ papp?
Mii pajenmg pappan Kristus uhredij jieijis 

mii sudoi soovadin ja åimutŧaš tääl Eeiji lunne 
taid pase skeepkaid, maid sun kulojegvuodainis 
ja kierdamašainis áåståšij, addelen miijan almalii 
sivnadas, putestin mii våimuid pase vorainis ja 
ruhadalan Eeiji mii peleest.

Mist lii nabdem pajemug papp, kote išteoro 
oalgis peln Majesteet stovlast oolmin, ja  lii pase
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Immeel raahtij, ige olmog. Hepr. 8: 1, 2.

Ovtäin uhriin lii Kristus nuuvhannaa olesin 
tooham taid, keäh pasottuvvojeh. Hepr. 10: 14.

Muu pårnáåčiih, täid mun tiijan kirjetam, 
et epped sudo toovaccii. Ja jos kote sudo taha, 
te mist lii oudasalmai Eeiji lunne, Jeesus Kris
tus, kote vanhurskes lii. Ja sun lii soovad mii 
sudoi oudast, ij tuše mii, mut meidei ubb maailm 
oudast. 1 Joh. 2: 1, 2.

96. Maid  Kr is tu s  taha mii  ku nag ass an?

Mii kunagassan Kristus haaldas puoh al- 
meest ja  eennam aine, suojel ja  lasseet servi- 
koddees, vuäittå vajaliidis ja  peäluust omidis 
almalii väldikoddasis.

Kristus kalga haldašiđ, tassaag ko sun puoh 
vajaliidis piäjå juolgidis vuälá. 1 Kor. 15: 25.

Heärrä lasetij jyehi peivi audagassan poat- 
teid servikoddan. Ap. T. 2: 47.

97. Maht  Kr is tu s  t y e j e e s  loapta?

Kristus loapta ŧyejees toin nalin, et sun 
majemuu peivi poata tuommid elleid ja jämmeid 
ja addelid nuuvhannaa eellim toid, keäh supin 
oskoh.

K i n u l a d  lo lio .

Pase Jieggast ja suu tuojin.

98. Maid o sk op  Pase J ie g g a s t ?

Mij oskop, et Pase Jiegga lii tuota Immeel, 
ellentahhee ja  pasottiijee, keän peht kulmohtasag 
Immeel taha mii oasalaggan Kristus lonastasast 
ja vaikut ulmui ja sivnadasai uđaštas.
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99. Maid  r å á m å t  m å t t â t  P a se  J i e g a  
im m e e l v u o đ a s t ?

Rååmât måttåt Pase Jiega immeelvuođast, 
et sun lii Eeiji ja  Alge Jiegga, tuota Immeel, 
puohtiettee, jyehikuävlun orroo, pase ja pyeri, 
oasalag Eijiin ja Olgiin maailm sivnadasast ja 
lonastasast.

Koas LoMuttiijee poata, keäm mun tiijan 
Eeijist vuolgatam, tuotavuoda Jiegga, kote Eeijist 
vuälgä, sun kalga must tuodastid. Joh. 15: 26.

LoMuttiijee, Pase Jiegga, keäm Eeci kalga 
vuolgattid muu nooman, suu måttåt tiijan puoh 
ja  mustoot tiijan puoh, maid mun lem tiijan 
sårnum. Joh. 14: 26.

Immeel lii tom miijan almottam Jieggas 
peht, tastko Jiegga puoh totka, Immeel kieŋŋal- 
vuodaiduv. 1 Kor. 2: 10.

Tun leh muu Immeel; tuu pyeri Jiegga toal- 
vus muu täsivas rade mieldi. Ps. 143: 10.

Immeel Jiegga lihadij čaasiialne. 1 Moos. 1:2.
Eijgal såårnui Måårjäin: Pase Jiegga poata 

tuu oola ja  Pajemuu vyeimi suoivanast tuu; ton
tiet kalga tot pase, mii tust šadda, kuččud Im
meel Algen. Luuk. 1: 35.

Koas Jeesus lei kastuin ja  ruhadalai, te 
alme lekkasij, ja  Pase Jiegga poodij vuälus 
rummašliin luiamiin suu oola nuutko tuuvag, ja 
almeest poodij jiena, kote ceelhij: tun leh muu 
räähis Alge, tui]in mun mielastuvvim.Luuk. 3:21,22.

Piättår sáårnui: Auanias, montiet såttån 
tevdij tuu våimu Pase Jiega oudast kiälåstallad? 
Tun jieh leh ulmui, mut Immeel oudast kiälás- 
tallam. Ap. T. 5: 3, 4.

100. Maht  Pase J i e g g a  va ikut?
Pase Jiegga lihadij vuossamuu sivnadasast 

ellen tahhen čaasii aine; vaalmaštij poaris littoost 
lonastas; kulgattui puoh oagi paijeel helldnv-
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peivi, koas uđđ sivnedim Kristusist aalgij; jodeet 
tääl mii Kristus luusa ja  addel oskovaid moadi- 
muåđušiid skeepkaid, vaikuttiin tuotavuoda, vii- 
sesvuoda ja almottas Jieggan, åårmu, rukkoos ja 
pärnivuoda Jieggan, vyeimi Jieggan, Heärä palo, 
pasottas ja šelgasmattim Jieggan.

Majemuin jpeivin kalga šoddađ, särnu Im- 
meel, et mun taätum kulgattid muu Jieggastan 
puoli oagi paijeel. Ap. T. 2: 17.

Skeeijkaii lee moadimuädusiih, mut Jiegga 
lii oht. Puoh täid vaikut tot olit Jiegga jyevin 
jieckeäsuv oamis, nuutko sun tättu. Kolgvetted 
pivded påårråsiid skeeijkaid. 1 Kor. 12: 4,11,31.

101. M on t i e t  tar ba ie p  Pase J i e g a  j o đ e e t t i m ?

Mij tarbašep Pase Jiega jodeettim tontiet, 
et mij lep sudo peht nuut pillešum, et ep jieččin 
jiermist adei vyeimist pyevti oskod Jeesusan
Kristusan epke suu luusa poattid.

Siälulag olmog ij vääldi olssis taid, moh
Immeel Jiega lee, tastko toh lee suljin jolla-
vuottan, ige sun määti taid tubdađ, tastko toh 
tyemmejuveh jiegalåvt. 1 Kor. 2: 14.

Ij ohtkin määti Jeesus koččod Heärrän
mudoi ko Pase Jiega peht. 1 Kor. 12: 3.

102. Maht  Pase  J i e g g a  va ik ut  t u o ta v u o d a ,  
v i i s e s v u o d a  ja  a lm ott as  J ie ggan ?

Tuotavuoda, viisesvuoda ja almottas Jieggan 
Pase Jiegga jođeet mii puoh tuotavuotan ja 
čyevvee mii, måttååttin mii tubdad sehe mii sudo 
et Immeel åårmu Jeesusist Kristusist ja mii al- 
malii äärbi šelgasvuođa.

Koas sun poata, tuotavuoda Jiegga, te sun 
jodeet tii puoh tuotavuotan. Joh. 16: 13.

Mun jurdacam ain tii, ruhadaldeinan, et 
mii Heärä Jeesus Kristus Immeel, šelgasvuoda
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Eeci, adeličij tiijan viisesvuoda ja  almottas 
Jiega suu tubdaman ja  čuovadičij tii ibardas 
coolmid, et tij tiäđåččiid, mii suu kočcom toaivu 
lii, ja  mii suu šelgasvuođa äärbi rigesvuot lii 
suu posinis. Ef. 1: 16—18.

103. Maht Pa se  J i e g g a  va ik u t  å å r m u ,  r u k ko o s
j a  p ä r n iv u o đ a  J ie ggan?

Âårmu, rukkoos ja pärnivuođa Jieggan 
Pase Jiegga lohdut mii murrasiin, nannood mii 
sudoi addagas oaggumist ja addel miijan ravhu 
ja  ilo Imelist, ruhadal mist ja  mii peleest ja 
tuođašt mist, et lep Immeel pårnååh.

Taavid viäsun ja  Jerusalem ässeid tååtum 
muu kulgattid åårmu ja rukkoos Jiega. Sak. 
12: 10.

Immeel väldikodde ij leli purramaš ige 
juhamaš, mut vanliurskesvuot ja  rävhu ja  ilo 
Pase Jieggast. Room. 14: 17.

Jiegga iššeed mii heäjuvuoda; tastko ep 
tiede maiden ruliadallad nuutko koolgačij, mut 
Jiegga ruhadal mii oudast celkkimettomii šyeh- 
kimiiguim. Room. 8: 26.

Tij lepped oaggum väljejum pårnåi Jiega, 
mast mij čuårvup: Abba, räähis Eeci! Tot 
Jiegga tuodašt mii jieggäin, et mij lep Immeel 
pårnååh. Room. 8: 15, 16.

104. Maht Pa se  J i e g g a  v a ik u t  v y e im i  J ie g g a n ?

Vyeimi Jieggan Pase Jiegga toarjee mii 
heäjuYuodastin, nannood ja varjel mii oskoost, ja  
addel miijan yyeimi paijeen.

Tij oapuvetted Pase Jiega vyeimi, kote 
kalga poattid tii oola, ja  tij kolgvetted lede 
muu tuodaštiijen sehe Jerusalemist et ubb Ju- 
deast, ja  Samariast, ja maailm roobdai räi. Ap. 
T. 1; 8.
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Immeel ij leh miijan addelam palo Jiega, mut 
vyeimi, räähisvuoda ja  ciälgusvuoaa. 2 Tim. 1: 7.

105. M aht  P a s e  J i e g g a  va ik ut  Heärá palo,
pasot tas  ja  i e l g a s m a t t i m  J ieggan?

Heärä palo, pasottas ja selgasmattim Jieg
gan Pase Jiegga mättät mii päärni paloin pal- 
valiđ Immeel; passoot mii, putestin mii Kristus 
voräin mii suddoin ja addelen miijan äärmu 
Kristus olesvuodast, nuut et udastup väimu ja 
eellim peleest; ja taha mii oasalaggan Kristus 
šelgasvuođast.

Suu aine oro Heärä Jiegga, viisesvuoda ja  
ibardas Jiegga, rädi ja  vyeimi Jiegga, määtu ja  
Heärä palo Jiegga. Jes. 11: 2.

Immeel lii tii aalgast valjim audagasvuotan 
Jiega pasottas ja  tuotavuoda osko peht. 2 Tess. 2:13.

Tij lepped lavgum, tij lepped pasottum, tij 
lepped vanhurskesin tohhuin Heärä Jeesus nooma 
peht ja  mii Immeel Jiega peht. 1 Kor. 6: 11.

Tot Jiegga, kote lii šelgasvuoda ja  Immeel 
Jiegga, oro tii aine. 1 Piätt. 4: 14.

106. Mo n  peht  Pase  J i e g g a  va ikut 
t y e j e e s  mist?

Pase Jiegga vaikut tyejees mist äärmuneä- 
vui peht.

Čiččad loho.
Áårmuneävuh.

107. Moh le e  ä ä r m u n e ä v u h ?
Áårmuneävuh lee Immeel sääni ja  sakra- 

mentih.
108. M o n t i e t  I m m e e l  sääni  ja  sakrament ih  

k o č č o j e h  á á r m u n e ä v v u n ?
Immeel sääni ja  sakramentih kočcojeh åâr- 

muneävvun tontiet, et Immeel lii aasattam taid
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neävvun, moi peht sun addel miijan åårmus ja 
taha mii oasalaggan Kristus lonastasast.

I. Im m eel sääni.

109. Maid I m m e e l  sääni va ik ut  tain,  keäh 
tom o l m n a l  aneh?

Immeel sääni vaikut tain, keäh tom olmnal 
aneh, sudo tohdö ja ellee oskö Kristusan, nuut 
et šadda uđđ olmog, kote eälä ja rååvåsm Im
meel saaniin.

Immeel sääni lii ellee ja  vuäimalag ja  pas- 
teluh ko kyevtiteärälag miekki ja  pakkee čopđa, 
tassaag ko tot råtkå siälu ja  jiega, jeäsäniid ja 
oddamiid, ja  lii jurdui ja  vaimu åigumašai tuäin- 
mår. Hepr. 4: 12.

Toh sänih, maid mun tiijan såårnum, lee 
jiegga ja  eellim. Joh. 6: 63.

Osko šadda kullamist ja  kuliani Immeel 
säni pelit. Koom. 10: 17.

Tij epped leh uddasist soddam låppojiijee, 
nmt lappuuhannaa siemmanist, Immeel ellee sää- 
niist, kote nuuvhannaa coapcu. 1 Piätt. 1: 23.

110. Maht I m m e e l  sääni s i ske lusas  p e le e s t  
j  u á h ho  o?

Siskelusas peleest juåhhoo Immeel sääui 
laahan ja  evangeliuman.

111. Mi i  l i i  laaha?
Laaha lii Immeel kieldee ja päkkoo sääni, 

kote råijgåštas äštimåin ja  sivnadas lopadasäin 
vååtá mii velttid paa ja  toohad pyere, ja mon 
peht Pase Jiegga kuurat ja vaalmašt mii vuästä 
väldid Kristus.

Ijuv muu sääni leh nuutko tuli, särnu Heärrä, 
ja  nuutko veeččir, kote pävti mottee? Jer. 23: 29.

Tot lii tiiliin sarnum, olmog, mii pyeri lii 
ja  maid Heärrä tust väätä, nomalas, et vuorkkiih

5
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Immeel säni ja  anah räähis vuo (Ia ja  leli vyeligag 
tuu Immeel oudast. Miik. 6: 8.

112. Mii  li i  ev an ge l i u m ?
Evangelium lii šieu saaha Jeesusist Kris

tusist, kote lii pase ja tivras vorainis mii lones- 
tam ja kierdamasainis ja  kulojegvuodainis Val
mastani miijan nuuvhannaa peälušŧas.

Laaha lii Mooses peht adelum; armu ja  tuota- 
vuot lii Jeesus Kristus peht poattam. Joh. 1: 17.

Nuut lii Immeel maailm räähistam, et sun 
addelij ainoo Algees, et ij kililleen, kote osko 
suijiii, koolga hevvanid, mut nuuvhannaa eellim 
oaggud. Joh. 3: 16.

Kristus evangelium lii Immeel vyeimi jiee- 
keäsuv oskovågan audagasvuottan. Room. 1: 16.

II. Sakramentih.
113. Mii  l i i  sakrament?

Sakrament lii pase toimattas, maid mii
Heärrä Jeesus Kristus lii aasattam ja mast Im
meel oainulii neävui peht addel miijan almaliid 
årmuskeerikaid.

114. Moh le e  sakramen t ih?
Sakramentih lee kaasta ja Heärå ehidas- 

mälis, moi oudakoveh poaris littoost liijii pirra- 
cuoppara ja  pessiáåsauc.

1. K aasta.
115. Moi  saani iguim kaasta aasattui?
Kaasta aasattui toi saaniiguim, maid mii 

Heärrä Jeesus Kristus oudlahhaa alman lavkkii
mis såårnui måttååtŧaspårnaidis:

Muijin lii adelum puoh vyeimi ahneest ja  
eennam aine; vyelgid ja  toohad puoh aalmugiid 
måttååttaspärnin, kästimâin sii Eeiji ja  Alge ja  
Pase Jiega nooman ja  máttåtmåin sii anneed 
puoh, maid mun lem päkkum. Ja keeja, mun
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lein tii lunne ivehi peivi maailm loopa räi.
Matt. 28: 18—20."

116. Maht  ka lg e h  u lm uuh  Kr is tu s  p ä k k u m  
m i e ld i  to h h u đ  suu má t t á  â t t  as paru in?

Ulmuuh kalgeh tohhuđ Kristus måttååttas- 
pärnin toin lialin, et sij kåstojeh Eeiji ja Alge 
ja Pase Jiega nooman, ja  et sij mâttäåttuveh 
anneeđ puoh, maid Kristus lii päkkum.

117. Mii  l i i  kastini  E e i j i  ja A l g e  ja Pase  
J i e g a  no om an ?

Eeiji ja Alge ja  Pase Jiega nooman kasti- 
main mij lohtup kulmohtsii Immeel ohtvuotan, 
nuut et mij pyehtip osköin turvastid supin mii 
Eeččin, mii Lonestiijen ja  mii Pasottiijen.

Tij lepped puoli Immeel pårnååh oskõ pelit 
Jeesusan Kristusan. Tastko nuut ennuu ko tij 
lepped Kristusan kastuin, te lepped Kristusåin 
karvudattam. Gal. 3: 26, 27.

118. Maid  k  rmu sk ee p kai d I m m e e l  addel  
mi i jan  kaastast?

Immeel addel kaastast miijan suddoid adda
gas, peäluušt mii jäämmim ja pergaluy yääldist, 
soddad mii uddasist ja taha mii pärninis ja nuuy- 
hannaa eellim århålaggan, sehe addel miijan yyeimi 
jämittid poaris ulmuu ja jotteed udd eellimistJ

Tuodai, tuodai saarniini mun tuijin: jos 
kote ij sooda cääsist ja  Jieggast, ij sun pyevti 
Immeel väldikoddan siisa poattid. Joh. 3: *5.

Ijj yanliurskesvuoda tuojii tiet, maid mij 
tooham leini, mut suu lädisvuodas tiet sun mii 
audagassan toovai udd soddam lävgu ja  Pase 
Jiega udaštas peht. Tiit. 3: 5.

Eppeduv tiede, et mij puoh, keäh lep Kris
tusan Jeesusan kastuin, lep suu jäämiman kas
tuin? Te mij lep tääl suin hävdidum kaasta
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peht jäämiin {Ui. et nuutko Kristus lii cuvnum 
jämmei kooskast Eeiji šelgasvuoda peht, nuut 
kolgap mij uv udd eellim ist, jotteeft. Room. 6: 3, 4.

119. Maht mij  oo m a s t e p  kaasta 
a rm usk eer |k ai d ‘?

Kaasta ärmuskeeijkaid mij oomastep oskö 
peht, nuutko mii Heärrä Kristus särnu: Kote 
osko ja  kåstoo, suu šadda audagassan, mut kote 
ij oskö, suu poata kadottasan. Mark. 16: 16.

120. M on ŧ i et  käst ip  p á r n á i d ?
Suddoost soddam tiet pårnååhuv tarbašeh 

poattid lonastas oasalagvuotan; tontiet mij oskop 
taid kaasta peht Imelän, et sij šođaččii Kristus 
måttååttaspärnin ja Immeel pärnin.
121. P y e h t i h u v  p á r n á á h  oaggnđ ármuskeer|-  

kaid Imelist '?
Pårnååh pyehtih oagguđ årmuskeeijkaid 

Imelist, ŧastko koas pårnååh puåhtojii Jeesus 
luusa, te sun vaaldij sii askasis, piejai kiectaidis 
sii oola, sivnedij sii ja  såårnui måttååttaspår- 
naidis: Tipŧeđ pårnáid poattid muu luusa, ja  
elled kieldi sii, tastko nabdeiuii lii Immeel val- 
dikodde. Tuodai muu såårnum tiijan: Kote ij 
vääldi Immeel väldikode vuästä nuutko pärni, ij 
sun ainaskin poadi toho siisa. Mark. 10: 14, 15.

122. Maht kalg a  p á r n á i g u i m  m o natt a l la đ  et 
sij o l m na l  anačci i  kaast a  á á r m u ?

Pårnååh kalgeh vanhemiidis ja servikode 
huola peht šođdaduđ ja måttååttud Immeel sää- 
niist, nuut et sij oskoččii Kristusan ja Immeel 
åårmu peht puävtåcčii anneeu puoh, maid sun 
lii päkkum.

Tij eeijih, epped koolga illattiJ pârnåidid 
vajan, mut šodđadiđ sii kurattasast ja  Heärå 
nuttalasast. Ef. 6: 4.
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Keččad, et epped pajeluv keeja ovtkiu täin 
uceinusain; tastko nmn såårnnm tiijan: sii epga- 
leli oolmin oainih olitan manoost mun Eeiji 
muådu, kote lii oolmin. Ja kote vuästä våldå 
nabdem päärni muu nooman, sun vnästå väldä 
mun. .Malt. 18: 10, 5.

123. P u ä h t á u v  to t ,  kii  l i i  k a a s t a l i t t o o s t
jurr am,  pessad  v e s t  I m m e e l  á å r m u n ?
Kaastalittoost jurram olmog puähtä pessau 

vest Immeel åårmun, tastko Immeel keäså rää
hisvuodäin suu’uv peällåsis; ja  ko sun kaatavag- 
gan måccå Immeel luusa, te Immeel, kote coapcu 

' oskolaggan, våldå suu vuästä ja addel supin 
áårmus.

Mäccid tij škåggåras pårnååh, te mun pnä- 
rädam tii tollalmettoinvuodastid. Jer. 3: 22.

Kii lappnm lii, tom mun täätum uccad, kii 
cäijädam, tom maassat pyelitiđ, kii hävvejum, 
tom connad, kii heäju, tom nanodid. Hes. 34: 16.

Ko sun vala kukken lei, oinij suu eeci suu, 
ämnitij suu, kaacan nigadadai suu eeäppatan ja  
cmnmalij suu. Luuk. 15: 20.

2. H eärä eh idasm älis.
124. Maht  Heä rá  eh id asm äl i s  aasattui?

Heärä ehidasmälis aasattui toin nalin, et 
mii Heärrä Jeesus Kristus vaaldij leibi ton iija, 
koas sun pettni, kiitij, toijalij toin ja  addelij 
mättäättaspärnaidis ja  ceelliij: väldid ja purrad; 
täät lii muu ruumaš, kote tii oudast adeluvvoo. 
Tom toohad muu muston.

Nuut sun vaaldij meidei kaalha, kiitij, ad
delij tom siijan ja  ceelhij: väldid ja  juuhad täst 
puohah; täät kålk lii udd testament muu voo- 
rast, kote tii oudast kulgattuvvoo sudoi addagas 
addelim tiet. Nuut tävja ko tij tast juhavetted, 
toohad tom muu muston.
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125. Maid  a lmali id å rrau skeer]  ka id  oaggup 
Heärâ  e h i d a s m á  á l l å  s is t?

Heärå ehiđasmåållåsist oaggup, navđašŧiinin 
sivnedum leibi, Kristus tuota rummas, ja  navdaš- 
tiinin sivnedum viini, Kristus tuota voora.

Tot sivnedum kalk, maid mij sivnedep, ijuv 
tot leh Kristus voora oasalagvuot? Tot leibi, 
maid mij toijalep, ijuv tot leh Kristus rummas 
oasalagvuot? 1 Kor! 10: 16.

126. Made  v e r r in  K r i s t u s  aasati j  pase 
e h i d a s m á á l l â s ?

Kristus aasatij pase ehidasmåállås tade 
verrin, et suu måttåáttaspårnååh liavdašiččii tom 
suu luuston ja sudoi addagas oaggum tiet; poa- 
đaččii ain aldeeb ohtvuotan suin ja koskanis; 
varjeluččii rummas ja siälu peleest nuuvhannaa 
eelhman ja kulluutiččii suu jäämmim, tassaag ko 
sun poata.

Kote pora muu oagi ja  juna muu voora, 
sun lii must ja  mun sust. Joh. 6: 56.

Tot lii oht leibi, nuut mijuv ennuu lep olit 
ruuniaš; tastko mij lep puohah ovt leibist oasa- 
liih. 1 Kor. 10: 17.

Kote pora muu oagi ja  juha mun voora, 
sust lii nuuvhannaa eellim, ja  mun koolgam 
cuvnad suu majemnn peivi. Joh. 6: 54.

Kuut tåvjå ko tij puravetted tâån leibist 
ja  juliavetted itáån kaalhast, kolgvetted tij Heärä 
jäämmim kulluuttid, tassaag ko sun poata. 1 
Kor. 11: 26.

127. K o a s  oaggup Heärá  e h i d a s i n å å l l á s a n  
monnađ?

Heärå ehidasmåållåsan monnađ oaggup, ko 
suddo mii väivid ja mij ahevasšap sudoi addagas 
oaggumaš ja  eellim ohtvuođa Jeesusåin Kristusåin.

Kote kuškluva, sun poauus, ja  kote tåttu, sun 
vååldus eelliin čääsi skeijkkan. Alm. 22: 17.



71

Poattid muu luusa puoliah, keäh tyeje to- 
havetted ja  noadi kyedivetted, te mun tâåtum 
tii eällååttallad. Matt. 11: 28.

Audagasah lee, keäh purastuveh ja  kušk- 
luveh vaiiiiurskesvuoda, tastko sij kallaaneh. 
Matt. 5: 6.

Manuoop ruokkadvuodain ärmustovla luusa, 
et mij oagncciim lädisvuoda ja  kavnaečiim åårmu 
talle, ko mij iše tarbasep. Hepr. 4: 16.

128. Maid v a h a g i i d  puä htá  Heär á  e h i d a s -  
m á á l l á s  k e ä l b u t t e m e s  navdaš im?

Heärå eliidasmåållås keälbuttemes navdašim 
puähtå ulmuij, koas sun ij ane Heärå rummas 
ja yoora passeen, oudasvastadas ja tuåmu, mon 
peht Heärrä kuurat suu, et ij sun maailmain 
kađottasan poađaččii.

Kote keälbuttemeht pora tään leibist ja  
juha Heärå kaalhast, sun lii suij-oaivi Heärä 
rummasan ja  vooran. Tastko kote pora adei 
juha keälbuttemeht, sun pora ja  juha tuåmu 
olssis, et ij sun Heärä rummas eärut; tastko 
jos mij jieccin tuommip, te ep mij oi lagin tyem- 
mejuu. Mut koas mij tyemmejup, te Heärrä mii 
kuurat, et ep maailmain kadottasan poadaeeii. 
1 Kor. 11: 27. 29, 31, 32.
129. Maid k o lg a p  mij  t o o h a d ,  et v e ä l t á č č i i m  

Heärå  e h . i d a s m á á l l á  s k e ä lb u t t e m e s  navdaš im?
Et ep šodačeii Heärå eliiđasmåållås keäl

buttemes navdasiijen, kolgap mij keččaliđ mii 
vaimu ja eellim Immeel säni mieldi, tubdastid 
sudoidin Imelän, soppad riidoviiljaidinguim ja 
lianosåvt äigun pyeredid eellimin ruhadallad, et 
Heärrä jieč valmastičij mii tään pase määlläsan.

Keečalus olmog jieijis ja  mmt poros taan 
leibist ja  juvos tåån kaalhast. 1 Kor. 11: 28.

130. Mii s iv nadasai d  l i i  Heärá ehidas -  
m á á l l á s  o lmnal  na vdašmist ?

Heärä ehidasmäälläs olmnal naydašmist lii 
tot sivnadas, et sudoh tast adeluveh miijan adda-



gas, mii osko nanosm, räähisvuot Imelän ja alde- 
mugan lassaan ja nuuvhannaa eellim toaivu eäl- 
láå, nuut et oaggup uđđ vyeimi jotteeđ pasottas 
rađe, tassaag ko ohtii pessap navdašiđ stuorra 
ehiđasmåållåš almeest.

Keeja, mun euägum uvsast ja  špoahutam; 
jos kote muu jiena kiila ja  leehast *uvsa, suu 
luusa mun taatuin monnad siisa ja  anneed ehi- 
dasmåållás suin ja  sun muin. Alm. 3: 20.

Audagasah lee toh, keäh lee låhhå heejäid 
ehidasmåållåsan kuččum. Alm. 19: 9.

K â v c á d  lo lio .
Áårmuvaikuttasali ja Servikodde.

131. Maid I m m e e l  va ik u t  á å r m u n e ä v u i  peht?
Immeel tuottan taha åármuneävui peht oh- 

tan ulmust erinis nuuvhannaa årmurääđiis toin 
nalin, et sun koččo, euovad, vanhurskesmat, ud- 
dasist šoclđađ, passoot ja šelgasmat mii, ja imut 
råhtå servikoddees, mon oaivi lii Kristus.

132. Ma ht  I m m e e l  mi i  koöeo?
Immeel kočeo mii, ko sun laava ja åårmu 

säui pelit covna mii sudo naharist ja keäså mii 
sevpadvuodast ommaslii cuovvadvuottasis sehe 
evangelium peht nanosåvt ja vuäimålåvt návđu 
miijan åármu ja eellim Kristusist.

Koccaa tun, kote oadah, ja  paijaan jämmei 
kooskast, te Kristus tuu cyevvee. Ef. 5: 14.

Immeel lii tii koccorn sevpadvuodast om
maslii cuovvadvuottasis. 1 Piätt. 2: 9.

Immeel lii tii mii evangelium pelit, koččom 
mii Heärä Jeesus Kristus selgasvuoda oomast- 
masan. 2 Tess. 2: 14.

Poattid, tastko puoh lii valmastum. Luuk. 
14: 17.



133. Maht o l m og  kalg'a k e v a t t a t t a d  Imm ee l
á á r m u  ito i?

Olmog kalga vuästä väldid Immeel koččoo 
åårmu ja lede toos kulojeg, olmnal anneed Im
meel säni, ruhadallad ja  tuotavuoda tottalid.

Audagasah lee toh, keäh kuleh Immeel säni 
ja  vyerkkejeh tom. Luuk. 11: 28.

Uccad Heärä, koas pyehtip suu kavnad, 
ruhadallad suu, koas suu âlda lii. Jes. 55: 6.

Kote tuotavuoda taha, sun poata cuovvad- 
vuotan, et suu tyejeh oiuuučcii, tastko toh lee 
Imelist tohhum. Joh. 3: 21.

134. Maht I m m e e l  suujat  u lmuu ko e čo m a š
kul lađ?

Sujattim tiet ulmuu kočeomaš kullađ Im
meel ana puohmuåđušiid eellim kevvamiid, nuutko 
mietekevvadvuoda, siskeldas ja  olgoldas ede ja 
kierdamaš, adei eärrasii oudameerhaid.

Ij pyevti olitkin muu luusa poattid, jos ij 
Eeei, kote muu vuolgatij, keesi suu. Joh. 6: 44.

135. Mii  č u á v u  to os ,  k o te  h i l g o  Im m ee l  
ko Sčoo  áá rm u?

Jos 0I11103 hilgo Immeel koččoo åårmu, 
ŧulcco oamiŧobđo ja sun sadda himoidis oarjin; 
ja jos sun ain ja ain čuäggu åårmu vuästä, te 
suu miela pillešuva, nuut et sun osko kielesvuoda 
ja  poata majemust kadottasan.

Koas sij tuhdii Immeel eäge suu räämidam 
Imelin, eäge kiittam, mut šoddii tuššen jieijis 
jurduinis, ja  sii jiermittemes váimu seävnånij, 
tontiet lii meidei Immeel sii kuäddäm sii vaimui 
himõid. Koom. 1: 21, 24.

Immeel kalga siijan vuolgattid vievsas eåi- 
jådas, nuut et sij kielesvuoda oskoh; et toh 
puohah tyemmejuceii, keäh eä tuotavuoda oskom, 
mut poastuvuotan mielastuvvii. 2 Tess. 2: 11, 12.
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136., Mii  l i i  c u o v a d a s  å r m u t y e j i ?
Čuovadas lii tot Immeel årmutyeji, mon 

peht sun almoot miijan mii kieiprialas pillesume 
ja sudo ja suu åårmu rigesvuođa Jeesusisŧ Kris- 
ŧusist.

Immeel, kote páålmi cuovvadvuoda sevija- 
dasast päštid, sun addelij tiädu cuovvadvuoda 
Immeel šelgasvuodast Jeesus Kristus muåđuust 
päštiđ mii våimuiu. 2 Kor. 4: 6.

Sevijadvuot lii mouuam meddal ja  tuota 
euova tääi påštå. 1 Joh. 2: 8.

137. Maid  I m m e e l  k o e ö o o  årm u v a i k u t  
u lmust ,  j o s  sun l i i  t o o s  kulo jeg?

Jos olmog lii Immeel koččoo âårmun kulo
jeg, te tot puärådas ja oskö peht vaikut sust 
jurglatmas.

Jurgal muu, te mun jurgaladam, tastko 
tun, Heärrå, leh muu Immeel. Jer. 31: 18.

Immeel lii addelam päähinåiduv jurglat
mas eelliman. Ap. T. 11: 18.

138. Mii  p u ä r â đ a s  lii?
Puäradas lii miela muttem, mast olmog 

mana jiec olssis, tyemmee suddoos ja tubdast paa- 
vuodas Imelän, tuoctalåvŧ taatun ratkud puohain 
sudoinis sehe tain peäluštum šoddađ.

Ko sun jiec olssis moonai, eedai sun: Mon 
ennuin muu Eeiji palvaliijein lii valjeht leibi, 
mut mun jåmåm nealgån. Luuk. 15: 17.

Tot muuras, kote Immeel miela mieldi šadda, 
puähtå katamas audagasvuottan, maid ij ohtkin 
kaada, mut maailm muuras puähtå jäämmim. 
2 Kor. 7: 10.

Immeel, liččih mui]in ármulag pverivuodad 
tiet; siho meddal muu suddoid stuorra lädisvuo- 
dad tiet. Tastko mun tuubdam paas tavoidan, 
ja  muu sudoli lee ain muu oudast. Ps. 51: 3, 5.
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139. Mii  l i i  os ko  Kr i s tusan ?
Kristusan oskop, ko mij, lyetin suu årmu- 

lopadasäid, väimu haaluin oomastep suu mii Lo- 
nestiijen ja Pesten ja addelep jieecin supin.

Osko lii toaivumii tuota orrooiuvuot ja  oaini- 
mettom tavoi vuoigadas. Hepr. 11: 1.

Simon Piättår såårnui Jeesusåin: Heärrä, 
keän luusa mij mounap? Tust lee nuuvhannaa 
eellim sänih. Ja mij oskop ja  lep iberdam, et 
tun leh Kristus, ellee Immeel Alge. Joh. 6: 
68, 69.

140. Maht I m m e e l  va n h u r s k e s m a t  mii?
Immeel vanhurskesmat mii, ko sun åårmust 

Kristus tiet ij luuv miijan sudoidin, mut addel 
taid addagas, loha oskö miijan vanhurskesvuot- 
tan ja  våldå mii pärniuis.

Aabraham oskoi Imelän ja  tot luhhui su
pin vanhurskesvuottan. Kote ij tyeje toov, mut 
osko supin, kote immeelmettom vanhurskesin 
taha, suu osko lohhoo supin vanhurskesvuottan. 
Kuutko meidei Taavid särnu: Audagasvuot lii 
ton nlmuu, keäs Immeel vanhurskesvuoda loha 
aibas tuojittaa; audagasah lee toh, moi poastu- 
vuodah lee addagas adelum ja  moi sudoh cieh- 
hum lee. Audagas lii tot almai, keäs Immeel 
ij sudo luuv. Room. 4: 3, 5 — 8.

Sij šaddeh aibas ååståšhannaa vanhurskesin 
suu åårmust ton lonastas peht, mii lii Jesusist 
Kristusist. Room. 3: 24.

Kuut mij tom tanen anneep, et olmog šadda 
vanhurskesin osko peht nuuta laava tuojittaa. 
Room. 3: 28.

141. Mii  uđđ  soddarn lii?
Uđđ soddarn lii tot Immeel ärmutyeji, moia 

sun šoddad ulmust Pase Jiega peht ud'đ eellim 
Kristusist.
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Kote ij šooda cääsist ja  Jieggast, ij suu 
pyevti Immeel väldikoddan siisa poattid. Joh. 
3: 5.

Immeel lii mii šodđadam tååttus mieldi 
tuotavuoda saauiän, et mij liččiim udđaseli suu 
sivnadasain. Jaak. 1: 18.'

Muu eälåm; jiem innig muu, mut Kristus 
eälä must; tastko maid muu eäläm oagist, tom 
muu eälåm Immeel Alge oskoost, kote lii muu 
räähistam ja addelij jieijis muu oudast. Gal. 
2 : 20 .

Jos kote lii Kristusist, te sun lii udd siv- 
uadas; tastko poarraseh lee lappuni, keeja, puoh 
lee uudasiu soddam. 2 Kor. 5: 17.

142. Mii l i i  pasot ŧas  á r m u t y e j i ?
Pasottas lii tot Immeel årmutyeji, mast sun 

Pase Jiega peht putteest mii Kristus voräin ja 
addel miijan åårmus, nuut et mij uctaštup ja 
läittimettomin varjelup jiega, siälu ja rummas 
peleest.

Jiec ravhu Immeel pasoticij tii uhaiuid, et 
ubb tii jiegga, siälu ja  ruumaš mii Heärä Jee
sus Kristus poatimist läittimettomin varjelučij.
1 Tess. 5: 23.

143. Mii  l i i  še lgasm ätt im?
Šelgasmättim lii tot Immeel ärmutyeji, mon 

peht Immeel taha oskováå oasalaggan Kristus 
šelgasvuođast, ja nuut tääbbio sust vaalmast tom 
šelgasmättim, mii olesin šadda Kristus poatimist.

Keid sun lii aasattam, taid sun lii meidei 
koccom, ja  keid suu koččom lii, taid sun lii 
meidei vanlmrskesin tooham, ja  keid sun van- 
liurskesin toovai, taid sun lii meidei šelgasmåt- 
täm. Room. 8: 30.

Mij keijadep puohali åvus lnuáđoin Heärä 
selgasvuoda uuutko speijaiist, ja mij niuttup ton 
kovau šelgasvuodast ain selgasvuotan nuutko 
Heärä Jieggast. 2 Kor. 3: 18.
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Kristus servikodde lii poosii ohtvuot, mon 
jeäsäniid Immeel säni ja  sakramentti peht lii 
jodeettam Kristus luusa ja tooham oasalaggan 
Kristus åårmusŧ ja Pase Jieggast.

Epped tääl innig leh viärråseh ja  oiniiiaseh. 
mutpoosiisiidakyeimihja Immeelpeera, apostoliija 
profeetai vuádđudas ooia rahtuni, mast Jeesus Kris
tus päris ciehakedgi lii, mon oola puoh rålitåmaš 
kyeim kuäimäsis lahtoo ja  šadda pase temppalin 
Heäråst, mon oola tij meidei rahtuuvetted Im
meel aassamsaijeen Jieggast. Ef. 2: 19—22.

145. M abdem  l i i  se rv ik o d d e ?

Servikodde lii olit ton tiet, et tot lii Kris
tus ruumaš, ja et tast lii oht Heärrä, oht osko 
ja  oht kaasta; pase tontiet, et Kristus passoot 
tom Jieggas peht; ja ohtsag tontiet, et Immeel 
tättu toos nurrad puoh aalmugiid.

Kuut mijuv ennuu lep oht ruumas Kristu
sist, mut koskaniu lep kyeim kyeimin ieäsåneli. 
Kooin. 12: 5.

Kristus räähistij servikode ja  addelij jieijis 
ton oudast, et sun tom pasoticij, ja  lii tom jo 
putestam eääsi låvgust säni peht, et sun puäv- 
tácij olssis šelgas servikode. Ef. 5: 25— 27.

Mun oinim stuorra joavhu, maid ij olitkin 
luuhad puähtåm, puohain päähiniin ja  suhakud- 
din ja  aalmugiin ja  kielain, enåggumin stõvla 
oudast ja  lábhå oudast vielgis pihtsäid karvat
tuni ja  paalmuh sii kiedain. Alm. 7: 9.

146. Maht Kr i s tus  s e r v i k o d d e  a l m o s t u v v o o  
eennam aine?

Kristus servikodde, kote lii oromin tobheen, 
kost Immeel sääni olmnal särneduvvoo ja sakra-

m
m
m
m
m



78

mentih Kristus aasattas mieldi riävtui juåhhojeh, 
lii tääl tääbbin eennam aine oomas, piäđgui ässee 
ja kištottellee, mut kalga ohtii Kristus poađediin 
almostud suin šelgasvuođast.

Kost kyeht adei kulin nuradeteli muu noo- 
man, tast mun lem sii kooskast. Matt. 18: 20.

Kištottal šieu oskõ kištottas, puttad nuuv- 
hannaa eellim, moos leh kuccmn, ja  leh tubdas- 
tam šieu tubdastas ennui tuodaštiijei oudast. l 
Tim. 6: 12.

Ij maailm tii tuubda; tastko ij tot Imrneel- 
gin tuubda. Muu råkkåh, tääl mij lep Immeel 
pårnåâh, ja  ij leh Tala almostum, maneu mij 
šoddap; mut mij tiettip, et koas tot almostuva, 
te mij suu nraåđušaggan šoddap; tastko mij oag- 
gup suu oainid nabdemiu ko suu lii. 1 Joh. 3: 
1, 2.

147. L e e u v  puohah,  keäh lee  kastum,  Kr is tu s  
se r v i k o d e  tuo t a j e ä s á neh?

Kristus servikode tuota jeäsåneh lee tus 
toh, keäh lee Kristus Jieggast oasaliih; mut toh, 
keäh lee kastum, eäge oskö, mut näggejeh Im
meel âârmuvaikuttasai vuästå, eä leh Kristus 
servikode tuota jeäsäneh, vaik sist Immeel rää- 
hisvuođa ja kierdavågvuođa peht lii olgoldas 
oasalagvuot åårmuneävuin.

Epped leh oagist, mut Jieggast, jos mudoi 
Immeel Jiegga ååså tist; mut kest ij leh Kristus 
Jiegga, ij sun leh suu oami. Room. 8: 9.

Immeel väldikodde lii ulmuu muådušag, 
kote koolvij šieu siemman peäldusis. Mut ulmui 
oadediin poodij sun vajalag ja  koolvij ohtagiid 
niisui seåliån, ja  moonai meddal. Mut perruu išeed 
palvaliijeeh pottii ja  särmin suljin: Tåáŧuhuv et 
mij vyelgip ja  nurrap taid? Mut sun säärnui: 
Jiem, et epped ohtagiid nuradeinid meidei rut-
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tiiččii toiguim niisuid meddal. Tipted kuohtuid 
šoddad čuoppamäigi räi. Matt. 13: 24, 25, 28 
— 30.

Ovcad lolio.
Oskõeellim.

148. Maht o s k õ e e l l im  a l m o s t u v v o o  kr is th  asast?

Oskõeellim almostuvvoo krisŧhasast toin 
ualiu, et sun rukosist ja  kulojegvuođast eälá 
ohtvuođast Imeläin, tubdast Kristus ja  kuäđđå 
suu riista, räähist aldemugas, älššid pasottas ja 
vuärdä Kristus poattim.

149. Ma ht  kalga  kr is thas  ä lš š id iđ  paso t tas ?

Kristhas kalga älššidid pasottas toin nalin, 
et sun osköin coapcu Kristusist, ristan nävlee 
oagis himoi ja  haaluiguim, ratkoo paast, taha 
viššalåvt pyere ja pivda tevdud Pase Jieggäin.

Piäijup meddal puoh noadi ja  sudo, kote 
ain miijan tarvau ja  mii njoaccm taha, ja 
káččup kierdavågvuođäin ton kištottasast, kote 
mii oudan pieijum lii, ja  keäccup Jeesusan, 
kote lii oskö algattiijee ja  olesin tahhee. Hepr. 
12 : 1, 2 .

Toaredid ravhu puohaiguim ja  pasevuoda, 
monttaa ij ohtkin oa§u Heärä oainid; ja  väldid 
vaara, et ij kililleen Immeel äärmust mappaan.
Hepr. 12: 14, 15.

Kolgvetted tevdud Jieggäin. Ef. 5: 18.

150. Mii  r u k k o o s  lii?

Rukkoos lii våimulag såmum Imeläin, moin 
mij pivdep sust olssin adei mii aldemugan jiega- 
lii adei rummašlii pyere, kiittep suu puorin tuo
jin ja räämidep suu pase nooma.
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Išasad čuårvu muu edestad, te mun tååtum 
išeđiđ tuu ja  tun koolgali räämidid muu. Ps.
50: 15.

151. K e ä m  mij k o l g a p  ruhadal lad?
Mij kolgap ruhadallad ainoo tuota Immeel 

oolmin; moin nalin jyehimuåđušag epgalii ja  pase 
ulmui palvalim lii kieldum.

Heärä, tuu Immeel, koolgali tuu komerdid 
ja  suu ainoo palvalid. Matt. 4: 10.

152. Maid  mij k o l g a p  ruhadal lad?
Mij kolgap ruhadallad puoh, mii lii Imelän 

kumien, sehe miijan ja mii aldemugan jiegalii ja  
rummašlii pyerrin.

Te mun ravviim, et oudil puohai onnuuccii 
rukkooseh, åånuinašali, oudarukkooseh ja  kiitto- 
seh puohai ulmui peleest. 1 Tim. 2: 1.'

153. Mii  k ihta  mi i ruhadal lad?
Ruhadallad kihta mii Immeel päkkum, mii 

jieččin ja  aldemugan jiegaliih ja rummašliih tar- 
baseh, Immeel pyerivuot ja  suu årmulag lopadas 
mii rukkoos kullamist.

Åånnud, te tiijan adeluva; uccad, te tij 
kavnavetted; spoahuttid, te tiijan leehastuva. 
Matt. 7: 7.

Puoh, maid tij ääuuvetted rukosist oskö in, 
tom tij oagguvettcd. Matt. 21: 22.

154. Maid ru kos i id  J ee su s  m á t t á t i j  
m á t t á á t t a s p á r n á i d i s ?

Jeesus måttåtij måttååttaspårnäidis tååm 
rukkoos: Mii Eeci, kote leh oolmin. Pasottum 
leävus tun nomm. Poadus tuu väldikodde. Ša- 
dos tuu tättu eennam aine, nuutko almeest. 
Adde miijan onnaa peivi mii jyehipeäivälii leibi. 
Ja adde miijan addagas mii snddoid, uuutko 
mijuv addagas addelep toid, keäh lee mii vuästä 
rikkoni. Ja ele jodeet mii kivsadasan. Mut



peesti mii paast. Tastko tua lii väldikodde ja  
vyeimi ja  kunnee nuuvliannaa. Amen. Matt. 
6: 9— 13.

155. Maht mij k o lg a p  ruhađal lađ?
Mij kolgap ruhadallađ vaimu vyeligagvuo- 

đ'ast, Immeel muåđu oudast ja  pårnålåvŧ lyetiu 
toos, et Immeel mii kula Kristus tiet.

Ep ruhadal tuu mii jiecein vanhurskcsvno- 
dast, mut tuu stuorra lädisvnodad tiet. Tan. 9:18.

Immeel lii Jiegga; ja  keäh suu ruhadaleh, 
sij kalgeh Jieggast ja  tuotavuodast suu ruhadal- 
lad. Joh. 4: 24.

156. Mii l i i  a lemus  ru k ko o s ?
Alemus rukkoos lii rukkoos Jeesus nooman, 

ko mii orodiinin osko ohtvuoclast Jeesusáin, ru
hadallap suu Jiega vaikuttasast ja  suu miela 
mieldi, nuut et mij ubainin vyeledattap Immeel 
tååŧu vuälå.

Tuodai, tuodai, mun sååruum tiijan: Maid 
ihenis tij åånnvetted Eeijist muu nooman, tom 
sun addel tiijan. Epped leh maiden muu noo
man tåån räi åånnum; ruhadaliad, te tij oa§§u- 
vetted, et tii ilo ličij oles. Joh. 16: 23, 24.

Eeči, ij muu tattu, mut tuu šados. Luuk. 
22: 42.
157. K u la uv  I m m e e l  j y e h i  t o v e  mi i rukkoos?

Immeel kula mii jyehi tove, ko mij rukosist 
kulgattep mii vaimu suu oudan, ja  vaik sun mo- 
tomin_ äjiit mii rukkoos tevdim, te sun kuitag 
olm äigi addel, maid pivdep; mut jos ep tom 
oagu, te oaggup, mii pyereeb ja åvhålub lii.

Immeel puähtä puoh paijeelmeralävt toohad 
paijeel puoli tommuv, maid mij ruhadallap adei 
iberdep. Ef. 3: 20.

Muu jurduuh eä leh tii jurduuh, ja  tii ra- 
deh eä leh muu radeh, särnu Heärrä. Mut nuut
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ennuu aleel) ko alme lii eennamist, liuut lee 
meidei muu radeh alebeh tii roodid ja  munjur- 
dunh tii jurduid. Jes. 55: 8, 9.

158. Maht a l m o s t u v a  o s k o v å â  k u l o j e g v u o t  
Imelän?

Oskovåå kulojegvuot Imelän almostuva toin 
nalin, et räähisvuot Imelän yååtå suu toohad al- 
malii Eeijis tååtu, velttiđ puoh, mii puähŧå Im
meel Jiega murrahlaggan, Kristus čuåvvon kiel- 
điđ jieijis ja  maailm ja kierđavåvt kyeddiđ riistas.

Immeel årmn, puolihäid ulmuid tiervaslag, 
lii almostum, kote måttåt mii hilgod puoh im- 
meelmettom meänu ja  maailmaliid liimoid, ja 
tåån maaihnest čiälgusávt, vanliurskesåvt ja  ime- 
lalašåvt eelliđ. Tiiŧ. 2: 11, 12.

Jeesus såårnui: jos kote tuttu muu majeeld 
poattid, te sun kiäldus jieijis, vååldus riistas 
jyehi peivi ja  čuâvvus muu. Luuk. 9: 2,3.

159. Malit a l m o s t u v a  o s k o v å å  rä ä h is v u o t  
a ldemugan?

Uskovaa räähisvuot aldemugan almostuva 
toin nalin, et sun mielalis taha supin pyere, 
kiärdå suu heäjuvuoda, addel supin suu poastu- 
vuodas addagas, ruhadal suu peleest ja ouded 
suu nuuvhannaa påårrås.

PalvaliS rääliisvuodast kyeim kveimid. Gal. 
5 : 13.

Räähis viiljah, jos kote heevee jurrad mou- 
nii suddou, te tij, keäh jiegaliih lepped, vuoi- 
gadid naMem ulmuu lojes jieggast; ja  keeja 
jieijad, et jieh tunnuv meidei kivseduccii. Kyed- 
did kyeim kyeimid uoadi ja  nuut Kristus laava 
tevdid. Gal. 6: 1, 2.

160. Maht  m u å d u š t u va  o s k o v å å  e e l l im  suu 
j i e i j i s  i toi?

Oskovåå eellim suu jieijis itoi muåđuštuva 
loin nalin, et sun koca ja ruhadal, soata sudo



vuästå ja  pivda jyehipeäivålii oskõ kištottasast 
ouđauiđ siskaldas ulmuu peleest ja ain eenab 
šođdađ Kristus kove muåđusaigan.

Pieijad meddal tom poaris nlmnn, moin tij 
ondil juudiiđ, kote vietalas himoi pelit jieijis 
pilled; mut udaštiđ jieijid tii miela jieggast, ja 
kârvudattad udd nimuin, kote Immeel mieldi 
sivnedum lii, tuota vanhurskesvuodast ja  pase- 
vuodast. Ef. 4: 22— 24.

Siema ita ja  šadda, ige olmog tiede maht, 
tastko eennam kuädđå šado jiecalnees, oudemnsta 
oolga, tast, maija oolg-oaivi ja  tast maija tievva 
jive oolg-oaivist. Mark. 4: 27, 28.

161. L i i uv  tast ,  k o t e  l i i  uđđas is t  šoddam,  
vala suddo?

Tastuv, kote lii uđđasist šoddam, lii vala 
suddo suu pillešum luåndu tiet, mut tååt lii supin 
väivin, sun tuubdast tom ja soata ton vuästä, nuut 
et ij sun tätulis toov sudo, ige suddo suu haal- 
daš, tastko sun lii Imelist soddarn.

Jos mij sårnup, et ij mist leh suddo, te 
mij pettip jieččin, ige tuotavuot leh mist. l 
Joh. 1: 8.

Kote Imelist soddarn lii, ij sun sudo toov; 
tastko suu siema coapcu sust, ige suu pyevti 
sudo toohad, tastko sun lii Imelist šoddam. 1
Joh. 3: 9.

Ij nuut, et mun tom jo  puttadam lem adei 
jo  oles lem, mut mun vievattalam, et muu tom 
puttadiccim, nuutko muu Jeesusist Kristusist 
puttadum lem. Fil. 3: 12.

162. Ke äs  kalga  suddo  tubdastud?
Imelän kolgap mij tubdastict puoh sudoidin, 

mut aldemugan kalgeh toh sudoh tubdastud, moi- 
guim lep suu vuästä rikkoni, ja åvhålag lii mei
dei tubdastiđ máttååttiijeij adei oskoviiljan taid 
suddoid, mok tobdö väivideh.



84

Kote paas tavvoos šišta, ij sun meännästuu: 
mut kote tom tuubdast ja  hilgo, suj]in šadda 
läđisvuot. Säänil. 28: 13.

Tubdastid kyeim kuäimäsid rikkomiidid. 
Jaak. 5: 16.

Jeesus såårnui máttååttaspårnäidis: Yäldid 
Pase Jiega. Keäid tij addelvetted suddoid ad
dagas, toid toh addagas adeluvvojeh, ja  kein 
tij taid tollivetted, tain toh lee toallejum. Jok. 
20: 22, 23.

163. Öaggupuv lyettict to o s ,  et I m m e e l  addel
mi i jan su ddoi d  addagas,  ko tubdastep  

taid  supin?

Ko kataväin mieläin tubdastep sudoidin 
Imelän, oaggup nanosävt lyettict toos, et sun 
Kristus tiet addel taid miijan addagas; tastko 
sun tuođašt sänistis, ja sun lii vuárnun vuärnum, 
et ij sun tååtu suddogas jäämmim.

Jos mij tubdastep sudoidin, te sun lii os- 
kolag ja  vańliurskes, kote miijan suddoid adda
gas addel ja  putteest mii puoh poastuvuođast. 
1 Joh. 1: 9.

Vaik tii sudoh vorr-ruopsadeh liččii, te toh 
kalgeh šođdađ muotavielgadin; ja  vaik toh liččii 
ruus-ivnasiih, šaddeh toh kuitag ulo muädusag- 
gan. Jes. 1: 18.

Nuut tuodai ko mun eäläm, särnu Heärrä, 
Heärrä, ij muijin tuhhii immeelmettom jäämmim, 
mut et immeelmettom jurgaladacij radestis ja  
eäläcij. Hes. 33: 11.

164. Mii  l i i  koc ce em ?
Kocceem lii uđđasist soddarn ulmuu jotteem 

čuovvadvuođast Immeel muåđu oudast, ko sun 
lii kulojeg Pase Jiega åårmuvaikutasäiđ, våldå 
vaara jurduinis, saninis ja tuojinis ja vuärdä 
Kristus almostum.
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Tij leitl tovle sevijadvnot, mut tääl tij lep
peä čuovvađvuot Heärást. Jotteeđ uuutko čuov- 
vađvuofla pårnååli. Ef. 5: 8.

Kocceed ja  ruhadallad, et epped kivsađasan 
juuraččii. Matt. 26: 41.

Immeel årmu máttåt mii vyerđiđ audagas- 
vuoda toaivu ja  stuorra Immeel ja  mii Lones- 
tiijee Jeesus Kristus almostum. Tiiŧ. 2: 13.

Louvaad loho.
Majemuuh. meänuh.

165. Koas  t e ä v đ o o  I m m e e l  á r m u r ä ä đ i  
Kr is tu s is t?

Immeel årmuräädi teävđoo Kristus nube 
poatimist, ko sun almostuva šelgasvuođastis; mut 
äigi ja tiime, koas ŧååt šadda, lii miijan tubđa- 
mettom.

Kristus lii ohtii uhredum euuui suddoid 
meddal väldim tiet; mut nube touv kalga sun 
suđottaa almostuđ toid audagasvuottan, keäh 
suu vyerđih. Hepr. 9: 28.

Ulmuu Alge kalga poattid Eeijis šelgasvuo- 
dast, e)}galiidisguim, ja  talle suu måkså jieckeä- 
suv suu tyejes mieldi. Matt. 16: 27.

Koceeed, tastko epped tiede, kote tiimest 
tii Heärrä kalga poattid. Matt. 24: 42.
166. Mii ka lga  šoddail  K r i s tu s  nube  p oa t i mist ?

Kristus nube poatimist covnojeh puoh jäm- 
meeh, majemug tuåmu annoo, ja uđđ almeh ja 
uđđ eennam sivneduveli.

167. Mon t i le e s t  j ä m m e i  s iä luh lee  oudi l  
ma je mu u  tu á m u ?

Oskoväi siäluh navdašeh åigâhi jäämmim 
mana audagasvuoda Immeel lunne, mut immeel-



mettomii ja oskottemii Siäluh lee väividumin ja 
hirmos tuämu vyerdimin.

Jeesus såårnui riävåråiu ristamuorast: Tuo- 
dai mun ceälhäm tuj]in, onnaa peivi koolgali 
tun lede muin paradiisist. Luuk. 23: 43.

Kote osko Algan, sust lii nuuvhannaa eel
lim, mut kote ij oskö Algan, ij sun koolga eel
lim oainid, mut Immeel vaje coapcu suu aine. 
Joh. 3: 36.

168. Maid r á â m á t  s á r n u  j ä m m e i  pajas  
pa i jaanmist?

Rååmåt sårnu jämmei pajas paijaanmist: 
Tiime poata, koas puoh toh, keäh havdin lee, 
kalgeli kullad Immeel Alge jiena, ja  toh, keäh 
pvere tooham lee, vyelgih olgos eellim pajas pai- 
jaanmam, mut toh, keäh paa tooham lee, tuarnu 
pajas paijaanman. Joh. 5: 28, 29.
169. M abd em in  šaddeh vanhu rsk ai  rummašeh 

pa jas pa janim äigi?
Vanhurskai rummaseh šaddeh pajaspajanim 

äigi Kristus šelgasmattum rummas muáđušaggan.
Heärrä Jeesus Kristus šelgasmat mii heäjus 

rummas, et tot suu šelgas rummas muåđušag 
ličij, toiu vuoimiin, moin sun meidei puähtä puoh 
olssis vyeligäggan toohad. Fil. 3: 21.

Tot kalvoo pillešumest ja  paijaan pillešu- 
hanuaa; tot kalvoo heeppadvuodast ja  paijaan 
šelgasvuodast; tot kalvoo heäjuvuodast ja  pai
jaan vyeimist; siälu lag ruumaš kalvoo ja  jiega- 
lag ruumaš paijaan. 1 Kor. 15: 42—44.

170. Maht majemug t u á m u  šadda?
Maj emu,3 tuåmu šadda toin nalin, et puoh 

aahnugeh norrojeh majemuu peivi Kristus tuä- 
mustövla oudan, ja sun tyemmee juähhää suu 
tuojii mieldi, räädhin vanhurskaid immeelmetto- 
miin; ja talle sun addel vanhurskaid nuuvhannaa



audagasvuoda, mut immeelmettomeh ferttejeh 
monnađ nuuvhannaa kađottasan.

Mun oinim stuorra vielgis stõvla ja  ton 
alue suu išteoromin, keän muåđu oudast eennam 
ja  ahne paatarij; ige siijan saje kavnum. Ja 
mun oinim jämineid, ucciid ja  stuärråiđ, cua§- 
gumin Immeel muådu oudast, ja  kirjeh leehas- 
tuvvii; ja  nubbe kirje leehastui, kote lii eellim 
kirje, ja  jämmeeh tyemmejuvvii taine, moh kir- 
jin kirjettum liijii, sii tavoi mieldi, Alm. 20:11,12.

171. Mii l i i  nuu v h a n na a  kad ottas i

Nuuvhannaa kadottas lii celkkimettom väivi 
helvitist, kost immeelmettom lii nuuvhannaa rat- 
kum Imelist, ja  kost sun ferttee nurrad, maid 
sun lii tääbbin kalvam.

Talle Jeesus ceälkkä toid, keäh cige peln 
lee: Monnad meddal muu lunne, tij korottumeh, 
nuuvhannaa tuulan, kote lii valmastum perga- 
luväid ja  suu eijgaläid. Matt. 25: 41.

Sii väivi suova paijaan pajas nuuvhannaa- 
vuodast nuuvhannaavuotan, ige sist leh mååšu 
peiviv ige iho. Alm. 14: 11.

172. Maht  keävá  t á á n  s ivnađasan Kri s tus  
poa tt i m äigi l

Kristus poattim äigi låppojeh ahne ja een
nam ja puoh mii tast lh, ja'Immeel sivned udd 
oolmid ja udd eennam, kost vanhurskesvuoŧ âåså; 
ja talle sivnadas peäså pillešume oarjivuodast 
Immeel pårnåi luovasvuotan.

Heärä peivi kalga poattid mahte suola iho, 
ja  talle almeh stuorra ceärgumäiu läppojeli, 
mut alg-amnaseh pyelediin suddeh, ja  eennam ja 
rahtumeh, moh tast lee, pyelih. Mut mij vyer- 
dip suu lopadas mieldi udd oolmid ja  udd een
nam, kost vanhurskesvuot åásá. 2 Piätt. 3: 10,13.
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Jieč sivnadasuv kalga luovasin šoddad pille- 
šume oarjivuodast Immeel pårnåi šelgasvuoda 
iuovasvuotan. Room. 8: 21.

173. Mii  l i i  nuu vhanna a  ee l l im?

Nuuvhannaa eellim lii Immeel pårnåi celk- 
kimettom audagas vuot ja šelgasvuot almeest, 
kost sij, luovasin puoh väivist ja  paast, oainih 
Immeel muåđuusŧ muåtun ja palvaleh ja räämi- 
deh suu nuuvhannaa.

Keeja, Immeel viäsu ulmui kooskast, ja  
suu kalga assad siiguim, ja  sij šaddeh suu aal- 
mugin, ja  jiec Immeel kalga lede siiguim ja  sij 
Imelin. Ja Immeel kalga sikkod meddal puoh 
koujaliid sii coolmin, ige jäämmim koolga iunig 
lede, ige ciärrum, ige luoimam, ige povcas kool
ga innig lede; tastko oudebeh låppojii. Ja tot, 
kote stovlast išteoromin lei, ceelhij: Keeja, mun 
udaštam puoh. Alm. 21: 3— 5.



Sudo tub das tas.
Mun våivåš suddogas olmog, kote lem sud- 

doosŧ šohanam ja soddam ja puoh eellim äiginan 
suddoost eällåm, tubdastam puoh våimustan tuu 
oudast, puohvålđålag, nuuvhannaa Immeel, muu 
räähis almalag Eeci, et jiem leh tuu räähistam 
paijeel puohai, jiemge aldemugan nuutko jieččan. 
Mun lem eeijiidanguim moadinal, jurduin, saavain 
ja  tuojin, rikkom tuu ja tuu pase päkkumiid 
vuästä ja  tiäđám, et mun tontiet lem ååståšam 
nuuvhannaa kadottas, jos tun muu nuut tuom- 
miih, ko tuu pase vnoigadvuot vååtá ja muu su- 
doh ååsŧåšam lee. Mut tääl tun, räähis almalag 
Eeci, leh lopedam åårmud ja läđisvuođad puoh 
våivåš suddogasäid, keäh tåttuh toohađ puäråđas 
ja vaimu oskõin patariđ tuu ärvidmettom lädis- 
vuoda ja Pestee Jeesus Kristus torvon. Toid 
tun tååŧuh ármulag leđe, vaik mahteuv lee tuu 
vuästå rikkom, jiehke koassin innig sii suddoid 
šyeimid. Toos munnuv, våivåš suddogas, luätäm 
ja ruhadalam torvolâvt: liččih mupin sämmåå 
lopadasad mieldi årmulag ja läđis ja  adeliččih 
puoh muu suddoid addagas, tuu pase noomad 
kiitosin ja kunnen.

Puohvåldålag, nuuvhannaa Immeel, suu 
stuorra, ärvidmettom läđisvuođa ja Pestee Jee
sus Kristus tiet, adeličij miijan puoh sudoidin 
addagas ja  adeličij miijan åårmu, et ratkuuč- 
čiim sudolii eellimistin ja oaguččiim suu lunne 
nuuvhannaa eellim. Amen.

Rukkoos.
Läđis Immeel, räähis almalag Eeci, keän 

läđisvuođast ij lopp leh! Tun, kote leh kierda- 
våg, kuhesmielalag ja  stuorra åårmust addagas
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ađđelah paas tavvoid, rikkomiid ja  suddoid. Mij 
lep tooham sudo eeijiidanguim; mij lep poastud 
tooham ja lemag immeelmettomeh ja tuu miela 
rikkom; tuu vuästä mij lep sudo tooham ja tuu 
oudast paast tooham; mut ele muštotŧal mii 
oudehäid paas tavvoid. Äärmit mii hoapust; 
tastko mij lep čuvtii våivášin šoddam. Iššeed 
mii, Immeel, mii Pestee, tuu nooma kunnee tiet. 
Peesti mii ja adde miijan puoh mii suddoid ad
dagas ja adde miijan tuu Pase Jiega åårmu, et 
ratkuuččiim sudolii eellimistin ja oagučciim tuu 
lunne nuuvhannaa eellim; tuu Alge, Jeesus Kris
tus, mii Heärä, peht. Amen.

Rukkoos.
Co, tun puohain ärmuluinos, ristan uävle- 

jum Heärrä Jeesus Kristus! Äärmit muu väiväs 
suddogas ja  keijast muu peäl tuu läđisvuođa 
coolmiiguim, nuutko tun keččih Piättär peäl saa- 
list, ko sun tuu kiäldäm lei, ja  nuutko tun kec- 
čih suddogas nissoon peäl pevdi lunne fariseus 
viäsust ja riävär peäl ristamuorast. Ja adde 
mupin tuu puohain passaamus äärmu peht, et 
mun Piäŧåråin čiäručcim sudoidan, suddogas ni- 
sonäin tuu våimustan räähističcim ja riäväräin 
keijadiččim tuu pase muåđu almeest nuuvhannaa. 
Amen.

Heärå sivnadas.
Heärrä sivnedičij mii ja varjeličij mii. 

Heärrä čuovvadičij muäduus mii paijeel ja licij 
miijan årmulag. Heärrå jurgaličij muåđuus mii 
peäl ja  adeličij miijan mnnliannaa ravhu. Eeiji 
ja Alge ja Pase Jiega nooman. Amen.



Atlianasius tubdastas.
Kii ihenis tåtŧu audagassan poattid, sust 

ferttee oudil puohai lede olm, ohtsag, kristalag 
osko.

Kote ij tom olesin ja putesin ane, sun eep- 
pidhannaa poata nuuvhannaa kadottasan.

Tååt lii tääl olm, ohtsag, kristalag osko, et 
mij ovt Immeel kulmvuođast ja kulmvuoda ovt 
immeelvuodast palvalep.

Ij kuitag seävutin persoonaid, ige räädhin 
orroomvuoda.

Tastko nuhbe lii Eeiji persoona, nubbe 
Alge ja nubbe Pase Jiega.

Mut Eeci ja Alge ja Pase Jiegga lee säm- 
måå Immeel, ovtveärđåšiih kunnesŧ, ovtveärđå- 
šiih nuuvhannaa majesteetist.

Nabdem ko Eeci lii, nabdem lii Alge, nab- 
dem lii meidei Pase Jiegga.

Sivnedhannaa lii Eeci, sivnedhannaa lii 
Alge, sivnedhannaa lii Pase Jiegga.

Roobdattem lii Eeci, roobdattem lii Alge, 
roobdattem lii Pase Jiegga.

Nuuvhannaa lii Eeci, nuuvhannaa lii Alge, 
nuuvhannaa lii Pase Jiegga.

Eäge kuitag leh kulm nuuvhannaa, mut oht 
nuuvhannaa.

Nuutko eä meidei leh kulm sivnedhannaa, 
eäge kulm roobdatteme, mut oht sivnedhannaa 
ja oht roobdattem.

Nuut meidei puohvåldålag lii Eeci, puoh- 
våldålag lii Alge, puohvåldålag lii Pase Jiegga.

Eäge kuitag leh kulm puohvåldålii, mut 
oht puohvåldålag.

Nuut meidei Eeci lii Immeel, Alge lii Im
meel, Pase Jiegga lii Immeel.
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Eäge kuitag leh kulm Immeel, mut oht 
Immeel.

Nuut meidei Eeči lii Heärrä, Alge hi Heärrä, 
Pase Jiegga lii Heärrä.

Eäge kuitag leh kulm Heärä, mut oht 
Heärrä.

Tastko nuutko kristalag tuotavuot väätä 
mii jieckeämuv persoona erinis Imelin ja Heärrän 
tubdastid, nuut kiäldä meidei ohtsag, kristalag 
osko mii kulm Immeel adei kulm Heärä noo- 
matmist.

Eeiji ij leh kihheen tooham, ige sivnedam, 
ige šöddadam.

Alge lii tuš Eeijist, ij tohhum, ige sivne- 
dum, mut soddarn.

Pase Jiegga lii Eeijist ja Algeest, ij toh
hum, ige sivnedum, ige soddarn, mut sunnust 
vyelgee.

Nuut lii tääl oht Eeči, eä kulm Eeiji, oht 
Alge, eä kulm Alge, oht Pase Jiegga, eä kulm 
Pase Jiega.

Ja tään kulmyuodast ij leh ohtkin persoona 
lemag oudil ige mappeel kyeimis, ige ohtkin leh 
kyeimis stuärräh ige ucceeb.

Mut puoh kulm persoona lee ovt nuuvhan
naa ja eidu ovt muåđušiih.

Nuut et oudil puohai kalgeh, nuutko oudil 
celkkum lii, palvaluđ kulm persoona ohtvuođast, 
ja oht Immeel kulmvuodast.

Kote tääl tättu audagassan poattid, sun 
kalga nävt kulmvuođast jurdaččiđ.

Mut tot lii meidei tarbaslag nuuvhannaa 
audagas vuotan, et mij nanosävt oskop, et mii 
Heärrä Jeesus Kristus lii olmogin soddarn.

Nuut lii tääl täät olm osko, et mij oskop 
ja tubdastep, et mii Heärrä Jeesus Kristus, Im
meel Alge, lii Immeel ja  ohnog.
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Immeel lii suu Eeijis orroomvuođast, oudil 
puohai aigii soddam; mut olmog lii sun eennis 
orroomvuodast, äigist soddam.

Oles Immeel ja  oles olmog, jiärmåliin sia
loin ja olmogliin rummašåin.

Eeijis veärđášag immeelvuoda peleest ja 
ucceeb Eeiji olmogvuoda peleest.

Ja vaik sun lii Immeel ja olmog, eävå kui
tag' leh kyeht Kristus, mut oht.

Oht lii sun; ij nuut, et immeelvuot lii mut- 
tum olmogvuottan, mut immeelvuot lii våldåm 
olmogvuoda olssis.

Nuut, oht sun lii; ij kuitag toin nalin, et 
kuohtuuh luånduh levä seähånam kyeim kuäimä- 
sis, mut et sun lii oht ainoo persoona.

Tastko nuutko jiärmälag siälu ja  ruumaš 
lii oht olmog, nuut Immeel ja olmog lii oht
Kristus;

Kote mii audagasvuoda tiet kierdai, lavkkij 
vuålus helvitan, paijanij koalmad peivi jämmei 
kooskast,

Lavkkij pajas olmiid, išteoro Immeel, Eeiji 
puohvåldålii, oalgis peln,

Tobbeen kalga poattid tuommid elleid ja
jämmeid,

Keän poatiman puoh uhnuuh kalgeh rum- 
mašlåvt pajanid jämmei kooskast ja toohad lovo, 
jiečkiiuv tuojinis.

Keäh pyere lee tooham, poatih nuuvhannaa 
eelliman, mut keäh paa lee tooham, maneh nuuv
hannaa tuulan.

Tååt lii olm, ohtsag, kristalag osko; kote
ij tom; tuodai ja  nanosävt oskö, ij sun pyevti
audagassan poattid.



Immeelpalvalas.

Mij palvalep Immeel, ko aldanep Eeiji Jieg
gast ja tuotavuođast rukosåin, kiittosåin ja råmå- 
dasSin ja addelep jieggan ja rummašin Imelän 
ellee, pase ja  tohalag uhren Jeesus Kristus peht. 
Joh. 4: 23, 24; Hepr. 13: 15, 16; Ps. 51: 19; Eoom. 12: 
1; Joh. 14: 6.

Uđđ lito Immeelpalvalas ij leh, nuutko poa- 
ris lito lei, čonnum eromaš pase paihiid ja  aigiid, 
mut olgoldas šieu vyevi tiet nuuradat kristalag 
servikodde ohtsii Immeelpalvalas anneed jyehi 
pasepeivi sehe jyehi-ihasiin juhlin, moh muštoo- 
teh peäluštashistoria tehalumos tapahtusaid. Stuär- 
rååmusah tain juhlin lee: juovlah, pessiåh ja 
hellduvah. Joh. 4: 21; Matt. 18: 20; Hepr. 10: 25.

Ohtsii Immeelpalvalas oaivioasih lee 1) Råå- 
måt lauhani ja  särni, moin Immeel nåvđu servi- 
koddan eelhm säni piämu, sehe 2) Sudo- ja  oskö- 
tuhdastas, salmaveisidem ja  ohtsiih rukkooseh, 
moin servikodde aidan Immeel; mon la-sseen 3) 
servikodde tain tilagvuođain navdas fleärå Pase 
Ehidasmåållås. Ap. T. 2: 42.

Mij kolgap meidei jyehi peivi sehe ohtuunin 
ete perruu kooskast anneed immeelpalvalas. 
Matt. 6: 6; Ap. T. 5: 42; 5 Moos. 6: 6, 7.

Sehe ohtsag et erinis onnum immeelpalva
las lii kristhasan valmaštassan Immeel aalmug 
nuuvhannaa mååsun ja oudamååhun tast. Hepr. 
4: 1, 9—11.
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