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Alknlanse.
On kyllä Nykyisinä aikoina usioita suomennettuja Biblia-
historioita, joista moni ei suinkaan ole moitteen alainen,
ilmiin tullut; mutta kuin ne owat kirjoitetut ijäkkäämpien
ihmisien tarpeeksi ja osiksi owat niin laajoja, ettei kaikki
kerkiää niitä tarkkaudella halki lukemaan, ja ctenki kaipaa-
mat lapsien älyyn sopimaa opetus-muotoa ja -laatua, olem-
me yrittäneet tämän, omituisesti lapsensa itse opettamien
Wanhempien, sekä rahwaan- ja sunnuntai-koulujen Luet-
tajien johdattajaksi tarkoitetun, kirjaisen suomentamista
semmenki kuin senlaatuista, kumminkaan Katekismo-muo-
dossa tahi kysymyksittäin ja wastauksittain, ei ole, meidän
tietemme, tähän asti ilmaantunut, mut kuitenki tarwe
kuulunut usioilta tahoilta.

Pohjaperäisen Biblia-lukemisen oleman ainoan perus-
tuksen totiseen kristillisyyteen ja sitä seuraamaan ajalliseen
ja ijankaikkisen onnellisuuteen, ei toki kukaan, Kristuksen
nimeä kantama, kieltäne, jontähden, ja katsellessamme mo-

nissa paikoin walitettawasti wielä »vallitsemaa taitamatto-
muutta sekä Pyhän Raamatun, että kristillisen uskonnon
historiassa, jonka seurannoksi moni, tullessaan niin kutsut-
tuihin rippikouluihin, ei tunne Wanhan ja Uuden Testa-
mentin oiwallisimpien ihmisien nimeäkään, joiden pyhän,



kristillisen ja awekkaan elämän ja jumalallisien opetuksien
pitäisi meille oleman esi-kuwana ja johdatuksena elatuskei:
nossamme, eikä niiden paikkojenkaan, jossa kallis Vapah-
tajamme täällä maan päällä eli ja waikutti, emme ole
katsoneet tämänkään kiljaisen ilmiin antamista liikanaiseksi,
etenki kuin Biblia- ja Uskonnon-historian ensimäisct puus-
taimet tahi peruste siinä owat piirustettuina.

Kristilliset Wanhemmat! Lapsenne owat kalliin ta-
»varanne, ja jos heidän sielujensa ajallinen ja ijankaikkinen
onni on teidän hellänä huolena, niin kaikin mokomin el-
tää laiminlyökö heitä saattaa tuntemaan Pyhässä Raa-
matussa ilmoitetun Jumalan ja jonka hän maailman au-
tuuttamiseffi lähetti, lesuksen Kristuksen. Usiat wanhem-
mat, lähettäessään lapsensa ulos määrälliseen ja houkutte-
lewaiseen maailmaan, eiwät woi heille antaa paljoa mi-
tään tien märäksi, eiwätkä kuollessansa heille jättää muu-
ta omaisuutta perinnöksi, kuin köyhyyttää ja muuta maal-
lista wihcliäisyyttä; suokoot siis lapsillensa perinnöksi kum-
minki, mitä taiwaan alla kalliinta on Jumalan pyhäl-
le Sanalle rakettu kaswatus, johon tässä tirjaisessa ensi-
mäinen perustus ompi laskettuna.

Mutta kuin ei se mitään ole, joka istuttaa, ei-
tä se joka kastaa, waan Jumala joka kaswon an-
taa (1 Kor. 3:7), niin minä toiwon sydämeni pohjas-
ta, Herran lainaaman tämän kirjaisen käytännölle runsaan
armonsa ja siunauksensa, että wiljakasta peripohjaisen kris-
tillisyyden tiedon ja sen wilpittömän uuraamisen eloa sillä
edistettäisiin, Icsukscn Kristuksen kautta, jolle olkoon kii-
tos, ylistys ja kunnia nyt ja ijankaikkisesti!

Iniöstä, 8 Syyskuuta 1851.
Aapray. Gngblom.



Biblia-Katekismo
tahi

Pyhän Raamatun pääaine.

1. Luomisesta.
1 Mos. k. 1 ja 2.

1. Koska ja mistä Jumala kaikki loi?
Alussa loi Jumala taitoaan ja maan thh«jästä.

2. Monenako päiwänä Jumala taiwaan ja maan loi?
Kuutena, nimittäin Cn simaisen a: kaikkein

aineen, seka walkeuden; Toisena: taiwaan;
Kolmantena: meren ja maan, kaikkein puiden
ja ruohon kanssa; Neljäntenä: auringon, kuun
ja tähdet; Wiidentenä: kalat ja linnut; Kuu»
de n tenä: eläimet maan päällä ja ensimäiset ih-
miset, Adamin ja Ewan.

3. Milliset oliwat kaikki Jumalan luomat?
Ne oliwat sangen hywät.

4. Mikä oli oiwallisin luoduista olennoista maan päällä?
Ihminen, josta Jumala sanoi: Tehkäämme

ihminen meidän tulvaksemme, meidän muotomme
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jälkeen. Adam luotiin ensin, ja sitte Ewa mie-
hen kylkiluusta. Fjnnä ihanaisen ruumiin saiwat
nämät ensimäiset ihmiset kuolemattoman sielun,
järjen ja wapaan tahdon.

5. Millä Jumala merkitsi heidän etuudensa ylitse
muista olennoista?

Sillä että Jumala, joka nyt kohta asetti py-
hän awiosäädyn, ja siunasi ensimäisen parikun-
nan näillä sanoilla: "Kaswakaat ja lisääntykäät
ja täyttäkää! maata", pani heidän ihanaiseen
Edenin ilotarhaan eli Paradiisiin, jonka Juma-
la itse oli istuttanut ja maasta kaswattanut
kaikkinaiset puut, ihanaiset nähdä ja hywät syö-
dä, jossa myös oli hywän ja pahan tiedon
puu. Niin myös Hän antoi ihmiselle wallan
kaikkein eläinten ylitse, sanoen: Wallitkaat ka-
lat meressä, ja taiwaan linnut, ja karjan ja ko-
ko maan, ja kaikki jotka maalla matelemat; sil-
lä niinkuin Adam kaikkinaiset eläimet nimitti,
niin ne kutsutaan.

6. Mitä Jumala teki luomisen päätettyä?
Jumala lepäsi seitsemäntenä päiwänä kaikis-

ta teoistansa, eli herkesi luomisesta, sekä siunasisen päiwän ja pyhytti lepo- eli sabbathi-päiwaksi.

2. Syntiinlankeemuksesta.
1. Mikä oli se puu, josta Adam ja Ewa eiwät

saaneet syödä?
Hywän ja pahan tiedon puu, josta Jumala

oli kieltänyt heitä syömästä, sanoen: Alkäät syö-
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kö siitä, ja älkäät ruwetko siihen, ett'ette kuo-
lisi.

2. Kuka heitä puhutteli tästä puusta?
Kärme, joka sanoi waimolle: Sanoiko Ju-

mala, älkäät syökö kaikkinaisista puista Para-
biisissä? Ei suinkaan pidä teidän kuolemalla
kuoleman; waan Jumala tietää, että jona päi-
wänä te syötte siitä, aukenewat teidän silmänne,
ja tuletta niinkuin Jumala, tietämän hywän ja
pahan.

3. Mitä siis waimo teki?
Waimo näki siitä puusta olewan hywän syö-

dä, ja että se oli ihana nähdä ja suloinen puu
antamaan ymmärryksen: ja otti sen hedelmästä
ja söi, ja antoi myös miehellensä siitä, ja hän söi.

4. Mitä tästä Jumalan käskyn polkeemasta seurasi?
Silloin aukeniwat molempain heidän silmän-

sä, ja äkkäsiwät että he oliwat alasti, ja sitoi-
wat yhteen wiikunalehtiä, ja tetilvät heillensä
peitteitä.

5. Kenen äänen he nyt Paratiisissa kuuliwat?
Herran Jumalan äänen, kuin päiwä wileeksi

tuli. Ia Adam lymyi emäntinensä Herran Ju-
malan kaswoin edestä puiden sekaan paradiisissa.
6. Sanos minulle jotain Jumalan kanssapuhccsta ihmiselle?

Herra Jumala kutsui Adamin ja sanoi hänel-
le: Kussas olet? Ia hän sanoi: minä kuulin
sinun äänes Paradiisissa, ja pelkäsin, sillä mi-
nä olen alasti, ja sentähden minä lymyin. Ia
Jumala sanoi: kuka sinulle ilmoitti, ettäs alas-
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ti olet? Etkös syönyt siitä puusta, josta minä
sinua haastoin syömästä? Niin Adam sanoi:
Waimo antoi minulle siitä puusta, ja minä söin.
Silloin sanoi Herra Jumala waimolle: miksissen teit? Ia waimo sanoi: tarme petti minun,
ja minä söin.

7. Mikä oli tästä seuranto?
Herra Jumala kirosi käärmeen ja sanoi: Mi-

nä panen wainon sinun ja waimon wälille, ja
sinun siemenes ja hänen siemenensä wälille. Sen
pitää rikki polkeeman sinun pääs, ja sinä olet
pistäwä häntä kantapäähän. Ia waimolle Ju-
mala sanoi: Minä saatan sinulle paljon tuskaa
koskas raskaaksi tulet. Sinun pitää synnyttä-
män lapsia kiwulla, ja sinun tahtos pitää mie-
hes ala annettu oleman, ja hänen pitää wallit-seman sinua. Ia Adamille hän sanoi: Ettäs
kuulit emäntäs ääntä, ja söit puusta, josta mi-
nä kielsin sinua: kirottu olkoon maa sinun täh-
tes; surulla pitää sinun elättämän itses hänes-
tä kaiken elinaikas. Orjantappuroita ja ohdak-
keita pitää hänen kaswaman. Sinun otsas hi-
essä pitää sinun syömän leipää, siihen asti kuin
sinä maaksi jällensä tulet, ettäs siitä otettu olet.
Sitte Jumala ajoi heidän ulos paradiisista.

3. Kainista ja Havelista.
1 M°s. k. 4.

1. Mitä Ewa sanoi Kainista, koska hän hänen
synnyttänyt oli?

Minulla on mies Herra.
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2. Kenen hän taas synnytti?

Habelin.
3. Miksi Habel tuli?

Lampuriksi.
4. Entäs Kain?

Peltomieheksi.
6. Mitä heistä ja heidän uhristaan kerrotaan?

Ia tapahtui että Kain uhrasi Herralle lah-
jan maan hedelmästä: ja Habel myös uhrasi
laumansa esikoisista ja heidän lihawuudestansa.
Ia Herra katsoi leppyisesti Habelin ja hänen
uhrinsa puoleen; mutta Kainin ja hänen uhrin-sa puoleen ei hän leppyisesti katsonut.

6. Mitä siis Kain teki?
Silloin Kain wihastui sangen kolvin, ja hä-

nen hahmonsa muuttui. Ia tapahtui heidän ke-
dolla ollessansa, että Kain karkasi Habelin pääl-
le, ja tappoi hänen.

?. Mitä Jumala tästä Kainille sanoi?
Kussa on sinun weljes?

8. Mitä Kain tähän wastasi?
En minä tiedä. Olenko minä weljeni wartia?

9. Mitä sitte seurasi?
Herra Jumala sanoi hänelle: Weljes weren

ääni huutaa minun tyköni maasta. Ia nyt ki-
rottu ole sinä, kirottu maan päältä, joka awasisuunsa ottamaan weljes werta sinun kadestäs.
Kulkian ja pakenewaisen pitää sinun oleman
maan päällä.
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4. Wanhemmista Esi-isistä.
1 Wos. k. 4 ja 5.

1. Mitä Ewa lausui Sethin syntyessä?

Jumala on minulle toisen siemenen antanut
Havelin edestä/ jonka Kain tappoi.

2. Montako ajastaikaa Adam eli?
Adam eli sitte, kuin hän oli siittänyt Sethin,

kahdeksansataa ajastaikaa, ja siitti poikia ja tyt-
täriä; ja hänen koko ikänsä oli 930 ajastaikaa.

3. Sanos minulle lyhyästi, mitä Raamatussa wan-
himmista Esi-isistä kerrotaan?

Seth synnytti pojan ja kutsui hänen nimen-
sä Enos. Silloin rumettiin saarnaamaan Her-
ran nimestä. Cnos siitti Kenanin, ja Kenan
siitti Mahalabelin, ja Mahalabel siitti laredin,
ja lared siitti Henochin, joka siitti Methusalahn;
ja Henoch eli jumalisesti: ja ei enää ollut; sil-
lä Jumala otti hänen pois. Methusalah siitti
Lamechin, ja hän siitti Noahn, josta hän sanoi:
Tämä on lohduttama meitä waiwassamme ja
töissämme maan päällä.

5. Wedenpaisunmksesta.
1 M°s. k. 6—9.

1. Kuinka ihmiset ennen wedenpaisumusta eliwät?
Niin pahasti, että Jumala sanoi: Ei minun

henkeni pidä nuhteleman ihmistä (sanan kautta)
iankaikkisesti. Ia Herra katui ihmisen tehneen-
sä, ja tuli murheelliseksi sydämessänsä, sillä hän
näki heidän pahuutensa suureksi maan päällä.
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2. Mitä Jumala siis päätti?
Hän sanoi: Minä tahdon ihmisen, jonka mi-

nä loin, hukuttaa maan päältä.
3. Eikö kukaan löytänyt armoa Herran edessä?

Noah, joka oli hurskas ja wakaa mies ajal-
lansa, ja eli jumalisesti, ja joka kolmen poikan-sa, Semin, Hamin ja laphetin ja heidän emän-
tänsä kanssa meni siihen arkkiin, jonka Noah
Herran käskyllä teki, ja senkautta pelastuiwat.
4. Eikö mitään muuta »vedenpaisumuksesta pelastettu?

Pari semmoisia eläimiä, jotka eiwät elä »ve-
dessä, ja kaikkinaiset linnut.

5. Sanos minulle Harmoilla sanoilla jotain itsestä
»vedenpaisumuksesta, ja mitä sitä seurasi?

Maan päälle satoi 40 päiwää ja 40 yötä.
Ia wedet saiwat wallan ja paisuiwat sangen
suuresti maan päällä. Silloin hukkui kaikki jol-
la eläwä henki oli kuiwan maan päällä; aino-
astansa Noah jäi ja ne jotka hänen kanssansa
arkissa oliwat. Ia wedet seisoiwat waltiasna
maan päällä 150 päiwää, mutta juoksiwat enem-
min ja enemmin pois siihen asti kuin maa tuli
peräti kuiwaksi.

6. Mitä Jumala silloin Noahlle puhui?

Lähde arkista, sinä ja sinun emäntäs, ja si-
nun poikas ja sinun poikais emännät sinun kans-
sas, ja kaikkinaiset eläimet jotka sinun tykönäs
owat. Ia olkaat hedelmälliset ja lisääntykää!
maan päällä.
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7. Mitä siis Noah teki?
Noah läksi ulos, ja rakensi Herralle alttarin:

ja otti kaikkinaisesta puhtaasta karjasta, ja kaik-
kinaisista puhtaista linnuista, ja uhrasi poltto-
uhria alttarilla.

8. Mitä siis Herra sanoi sydämessänsä?
En minä sillen enää maata kiroo ihmisen täh-

den, waikka ihmisen sydämen aiwotus on paha
hamasta lapsuudesta. Ia en minä sillen enää
lyö kaikkia kuin eläwät, niinkuin minä tehnyt
olen. Niinkauan kuin maa seisoo, ei pidä kyl-
wäminen ja niittäminen, wilu ja helle, suwi ja
talwi, päiwa ja yö lakkaaman. Ia Jumala
teki liiton Noahn ja hänen poikansa kanssa, sa-
noen: Minun kaareni minä olen pannut pilwiin:
sen pitää oleman liiton merkki minun ja maan
wälillä, ettei tästedes enää pidä kaikkee lihaa
hukutettaman wedenpaisumisella.

6. Babelin tornin rakennuksesta.
1 Mos. k. 11.

1. Kuinka tarina Babelin tornin rakennuksesta kuuluu?
Koko maailma, jolla nyt oli yhtäläinen kieli

ja yhtäläinen puheenparsi, hhtyiwät keskenensä
Sinearin maan kedolla raketa kaupunki ja tor-
ni, joka taiwaaseen ulottuisi, sillä tehdäksensäitsillensä nimeä, ettei, niinkuin lausuiwat, heitä
hajotettaisi kaikkiin maihin. Silloin Herra as-
tui alas katsomaan kaupungita ja tornia, jota
ihmisten lapset rakensiwat.
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2. Ia mitä Herra tästä sanoi?
Katso, se on yhtäläinen kansa, ja yhtäläinen

kieli on heidän seassansa, ja he owat ruwenneet
tätä tekemään: ja nyt ei heitä taida estettää
mistään kuin he owat aikoneet tehdä. Ia Her-
ra sekoitti heidän kielensä; niin ettei kenkään
ymmärtänyt toisensa kieltä, ja hajotti heidän
kaikkiin maihin.

7. Patriarkoista.
'1 Mos. l. 18—37.

H. Abrahamista.
1. Millä sanoilla Jumala Abrahamia puhutteli?

Lähde maaltas ja suwustas sille maalle, jon-
ka minä sinulle osotan. Minä teen sinun suu-
reksi kansaksi, ja siunaan sinun, ja teen sinullesuuren nimen. Minä siunaan niitä jotka sinua
siunaamat, ja kiroon niitä jotka sinua kiroowat.
Ia sinussa pitää kaikki sukukunnat maan pääl-
lä siunatuksi tuleman.

2. Dliko Abraham kuuliainen tälle Jumalan käskylle?
Dli; sillä hän otti emäntänsä Sarain ja Lo-

rin, weljensä pojan, tawaroinensa, jonka he ott-
ivat pannut kokoon, ja laksiwat matkustamaan
Kannan maalle, ja tuliwat ja asuiwat Mamren
lakeudella, kussa Herra jällen näkyi Abrahamil-
le ja sanoi: Sinun siemenelles annan minä tä-
män maan. Ia hän rakensi siinä alttarin, ja
saarnasi Herran nimestä.
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3. Onko jotain muuta tässä muistcttawana?

On; että Jumala, joka tahtoi tehdä Abraha-
min paljon kansan isäksi, teki hänen kanssansa
liiton, sanoen: Kaikki miehenpuoli pitää teidänseassanne ympärinsleikattaman. Sen pitää ole-
man liiton merkki minun ja teidän waiheeUanne.
Kahdeksan paiwäinen poikalapsi pitää ympärins-
leikattaman teidän seassanne. Ia Herra wielä
sanoi: Sara sinun emäntäs synnyttää sinulle
pojan, ja sinun pitää hänen nimensä kutsuman
Isaak: Ia minä teen minun liittoni hänen
kanssansa iankaikkiseksi liitoksi, hänen siemenel-
lensä hänen jälkeensä.

4. Uskoito Abraham! Herran?
Uskoi; ja Herra luki hänelle sen wanhurskau-

deksi.
5. Mitä Jumala päätti Sodomalle ja Gomorralle tehdä?

Herra, joka ei tahtonut salata ystäwältänsä
Abrahamilta jota hän teki, sanoi: Sodomassa
ja Gomorrassa on suuri huuto, ja heidän syn-
tinsä owat sangen raskaat. Minä astun nyt
alas ja katson, zos he täydellisesti tehneet owat
huudon jälkeen, joka minun eteeni tullut on.

6. Mitä Abraham teki tämän tiedon saatuansa?
Hän astui Herran tykö ja sanoi: Jos kau-

pungissa olisi 50 wanhurskasta? hukuttaifitkos
sitä siaa niiden tähden. Pois se sinusta, ettäs
kuolettaisit »vanhurskaan jumalattoman kanssa.
Pois se sinusta: eikö kaiken mailman Tuomari
oikein tuomitsisi. Ia Abrahamin esirukous ulot-
tui niin pitkälle, ettei Jumala olisi hukuttanut
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näitä kaupungita, jos niissä olisi löytynyt 10
wanhurskasta.

?. Eikö niinmuodoin yhtään wanhurskasta ollut
niissä kaupungissa?

Dli, nimittäin Lot, joka Herran enkelitten
tullessa Sodomaan, nousi heitä wastaan, ja ku-
marsi kaswoillensa maahan, ja sanoi: katso,
minun Herrani! poiketkaa! teidän palwelianne
huoneesen yöksi; johon hän kowin waadei heitä.

8. Mikä enkelien tarkoitus oli Lotin tykö?

He sanoiwat: Kaikkia kuin sinulla on tässä
kaupungissa, wie ne ulos tästä siasta. Sillä
me hukutamme tämän paikan: että heidän huu-
tonsa on suuri Herran edessä, niin Herra lahet»
ti meidän sitä hukuttamaan. Koska aamurusko
käwi ylös, kiiruhtiwat enkelit Lotin joutumaan
perehinensä sieltä, ja sanoiwat: Pelasta sinun
sielus, ja älä katsahda takas, ja älä myös sei-
sahda koko tälle lakeudelle; waan turwaa sinuas
wuorelle, ett'es hukkuisi.

9. Käwikö Jumalan uhkaus Sodomalle ja Gomorrallc
täytentöön?

Käwi; sillä auringon noustua antoi Herra
sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiweä
ja tulta taiwaasta, ja kukisti ne kaupungit ja
kaiken sen lakeuden, ja kaikki niiden asuwaiset.
Ia Lotin emäntä käänsi kaswonsa takaisin hä-
nestä; ja muuttui suolapatsaaksi. Mutta Abra-
ham nousi warhain aamulla, ja näki että sawu
nousi maasta niinkuin pätsin sawu.
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10. Kuhunka Abraham sieltä waelsi?
Etelään päin, ja asui Bersabassa.

11. Mitä hänen siellä tapahtui?
Sara synnytti Abrahamille pojan hänen wan»

huudessansa, sillä ajalla kuin Herra hänelle sa-
nonut oli. Ia Abraham kutsui poikansa Isaak,
ja ympärinsleikkasi hänen kahdeksan päiwäisnä.

12. Millä Jumala sitten Abrahamia koetteli?
Sillä että hän käski hänelle, sanoen: Ota

nyt Isaak sinun ainoa poikas, jotas rakastat,
ja mene Morian maalle, ja uhraa häntä siellä
polttouhriksi yhdellä niistä Wuorista, jonka mi-
nä sinulle sanoma olen.

13. Kuuliko Abraham tätä käskyä?
Kuuli: niin Abraham nousi warhain aamulla,

ja otti kanssansa poikansa Isaakin, ja meni sil-
le paikalle, kuin Jumala oli hänelle sanonut.
Niin sanoi Isaak isällensä: Kussa on lammas
polttouhriksi? Abraham wastafi: Jumala on
edeskatsowa hänellensä lampaan polttouhriksi,
poikani! Mutta kuin Abraham ojensi kätensä
ia siwalsi weitsen, teurastaaksensa hänen poikaan-
sa, niin Herran Enkeli huusi taiwaasta, sanoen:
Älä satuta kattäs poikaan, älä hänelle myös
mitään tee; Mä nyt minä tiedän että sinä pel-
käät lumalata, ja et ole säästänyt ainokaista
poikaas minun tähteni.

14. Minkä lupauksen Jumala nyt antoi Abrahamille?
Minä suuresti siunaan sinun, ja runsaasti li-

sään sinun siemenes niinkuin taiwaan tähdet, ja
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niinkuin sannan meren reunalla; ja sinun sieme-nessäs pitää kaikki kansat maan päällä siuna-
tuksi tuleman.

N. Isaakista.
16. Kenen Isaak otti waimöksensa?

Rebekan, Bethuelin tyttären Mesopotamiasta.
16. Mitä ompi muistettawana molemmista niistä

pojista, joita hän synnytti?
Että ensimäinen, jonka hän synnytti, oli rus-

kia ja karwainen niinkuin waate: sentähden kut«
suiwat he hänen nimensä Esau; mutta toisen
nimen he kutsuiwat Jakob.

17. Mihinkä Isaak meni kalliin ajan tultua maalle?
Gerariin, jossa Herra ilmestyi hänelle ja sa-

noi: Minä olen sinun kanssas, ja siunaan sinun:sillä sinulle ja sinun siemenelles minä annan
kaikki nämät maat, ja wahwistan sen walan,
jonka minä Abrahamille, sinun isälles, wannonut
vlen.

0. Jakobista.
18. Mitä Raamatussa Esausta ja Jakobista kerrotaan?

Että Esau tuli jaloksi metsä- ja peltomiehek-
si; mutta Jakob oli yksiwakainen mies, ja asui
majoissa. Ia Isaak rakasti Esauta: sillä hänsöi mielellänsä hänen metsäsaaliistansa. Mutta
Rebekka rakasti lakobita. Ia Esau myi Jako-bille efikoisuudensa herneherkun edestä, ja sanoi:Katso, minä kuolen kuitenkin; mitä minun esikoi-
suudesta on? Ia hän söi ja joi, ja nousi ja meni
pois. Ia niin Esau katsoi esikoisuutensa ylön.
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19. Tiesikö heidän isänsä Isaak tästä mitään?
Ei. Siis kuin Isaak tahtoi siunata esikoi-sensa Esaun, tuli Jakob, jolla nyt oli suurem-

pi oikeus siunaukseen, kamaluudella, ja wei sen
pois weljeltänsä.

20. Tekikö Isaak siunauksensa mitättömäksi, erhehdyk-
sensä tiedettyään?

Ei; waan Isaak wapisi hämmästyksestä san-
gen kowan, ja sanoi: Kuka? kussasta siis se
metsämies on, joka minulle sen toi? Ia minä
söin kaikista, ja minä siunasin hänen: mut»
ta hänen pitää myös siunatun oleman.

21. Mitä siis Esau tästä sanoi?
Hän wihastui Jakobin päälle siunauksen täh-

den, ja sanoi sydämessänsä: Minun isäni mur-
hepäiwät lähestywät: ja minä tapan weljeni
Jakobin.

22. Mitä Jakob tcki, tämän kuultua?
Jakob läksi Bersabasta ja meni Haraniin.

23. Mitä hänen matkalla tapahtui?

Jakob pani maata. Ia näki unta; ja katso,
tikapuut seisoiwat maan päällä, joiden pää ulot-
tui taiwaasen: ja katso, Jumalan enkelit käwi-
wät ylös ja alas niitä myöden. Ia katso, Her-
ra seisoi niiden päällä, ja sanoi: Minä olen Her-
ra Abrahamin sinun isäs Jumala, ja Isaakin
Jumala: tämän maan, jonka päällä sinä ma-
kaat, annan minä sinulle ja sinun siemmelles.
Ia sinun fiemenes pitää oleman niinkuin maan
tomu. Ia sinussa pitää kaikki sukukunnat maan
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päällä siunatuksi tuleman, ja sinun siemenessas.
Minä olen sinun kanssas, ja »varjelen sinua ku-
hunka itänänsä joudut.
24. Mitä Jakob teki kuin hän oli unestansa herännyt?

Hän pelkäsi, ja sanoi: Totisesti on Herratässä paikassa: ja en minä sitä tiennyt. Kuin-
ka peljättäpä on tämä paikka? Ei tässä muu
ole, kuin Jumalan huone ja taiwaan owi. Ia
Jakob kutsui sen paikan Bethel, ja teki lupauksen.

25. Mihin Jakob sieltä läksi?
Enonsa Labanin tykö, joka asui Haranissa.

26. Mitä erinomaista hänen siellä tapahtui?
Että Jakob, joka palweli Labania, sai hänen

molemmat tyttärensä, Lean ja Rahelin, Malmöik-
sensä, ja siihen wielä monilukuisen lauman lam-
paita, kamelejä ja aaseja, piikoja ja palwelioita,
joiden kanssa hän palajasi isänsä huoneesen.

27. Mitä hänen paluumatkalla tapahtui?

Jakob meni tietänsä myöden, ja Jumalan en-
kelit tuliwat häntä wastaan. Ia koska hän nä-
ki heidän, sanoi hän: Nämät owat Jumalan so-
tajoukko. Ia yksi mies paineli hänen kanssan-sa. Ia kuin Jakob näki ettei hän woittanut
häntä, niin hän sanoi: En minä päästä sinua
jolles siunaa minua. Ia mies sanoi hänelle:
Mikä sinun nimes on? Ia hän wastasi: Ja-
kob. Ia hän sanoi: Ei sinua sillen pidä kutsut-
taman Jakob, waan Israel: sillä sinä olet tais-
tellut Jumalan ja ihmisten kanssa, ja olet woit-
tanut. Ia Jakob kutsui sen paikan Pniel: sil-
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la (sanoi hän) minä olen nähnyt Jumalan kas-
lvosta kaswoon, ja minun sieluni on wapahdettu.

28. Tuliko Esaun ja Jakobin »välillä sowinto?
Esau kyllä oli tullut Jakobia wastaan, ja

400 miestä hänen kanssansa; mutta koska hän
näki Jakobin, juoksi hän häntä wastaan / ja sy-
liinsä otti hänen, ja halasi häntä kaulasta, ja
suuta antoi hänen, ja he itkiwät. Ia Jakob
antoi weljellensä lahjoja.

8. Josephin historia.
1. Mikä mies Joseph oli ynnä weljeinsä kanssa?

Lampuri.
2. Rakastiko Israel losephita enää kuin muita lapsiansa?

Rakasti, että hän oli syntynyt hänelle hänen
wanhalla ijällänsä: ja teki hänelle kirjawan ha-
meen.

3. Mitä Josephin weljet tästä sanoiwat?
He wihasiwat häntä, ja eiwät woineet puhu-

tella häntä ystäwällisesti.
4. Mitä Josephin unesta kerrotaan?

Ensin hän jutteli weljillensä unen, sanoen:
Kuulkaat tätä unta jonka minä näin! Katso
me olimme sitomanansa jalallisia mainiolla, m
minun jalalliseni nousi ja seisoi; ja katso teidän
jalallisenne seisomat ympärillä ja kumarsiwat
minun jalallistani. Niin sanoiwat hänen wel-
jensä hänelle: sinäkö tulet meidän kuninkaaksem-
me, kokonansa hallitsemaan meitä? Ia wiha-
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fiwat häntä tviela enemmin. Sitte jutteli hän
toisen unen/ ja sanoi: Katso, minä näin wielä
unta: ja katso, aurinko, kuu ja yksitoistakym-
mentä tähteä kumarsiwat minua. Mutta hänen
isänsä sanoi: Mikä uni se on kuin sinä olet näh-
nyt? Pitääko minun ja sinun äitis ja weljes
tuleman ja kumartaman mettämme sinun edes-
säs maahan?
6. Mitä Josephin weljet tekiwät koska he näkiwät hänenDathaniin tulewan?

Kuin he kaukana näkiwät hänen, pitiwät he
neuwoa häntä tappaaksensa, ja sanoiwat toinen
toisellensa: Katso, tuo unennäkiä tulee. Tulkaat
siis tappakaamme häntä, ja heittäkäämme hän-
tä yhteen kuoppaan, ja sanokaamme: paha pe-
to on hänen syönyt: niin saadan nähdä mihin-
kä hänen unensa joutumat. Mutta Ruben sa-
noi: Älkäämme wuodattako werta, waan heit-
täkäämme häntä kuoppaan; sillä hän tahtoi hän-
tä sillä tawalla pelastaa heidän käsistänsä, saat-
taaksensa häntä jällen isänsä tykö.

6. Mitä siis weljet tekiwät Josephin?

He riisuiwat häneltä sen kirjawan hameen,
ja heitit kuoppaan. Ia kuin he nostiwat sil-
mänsä ja katseliwat, niin katso, Ismaelittain
joukko tuli Gileadista; ja heidän kameleinsä kan-
natus oli styrax, mastix ja laudanum, ja wael-
siwat wiemään niitä alas Egyptiin. Niin sa-
noi luda weljillensä: Mitä me siitä hyödymme,
että me murhaamme meidän weljemme ja sa-
laamme hänen werensä? Tulkaat ja myykääm-
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me häntä Ismaelitereille, ja älkäämme satutta-
ko käsiämme häneen; silla hän on meidän wel-
jemme ja lihamme. Ia he myiwät hänen kah-
teen kymmeneen hopiapenninkihin; ja Ismaeli-
terit weiwät hänen pois Egyptiin.

Muist. ludalaisten hopiapenninaissi eli sikelissä on 24 kil»
lmkiä Ruotsi» pankossa tahi 27 kopeikkoa Wenäjän hopiassa. Siis
Joseph myytiin 5 rupl. 4N kop. hopsa ').

?. Kuinka he tämän asian isällensä jutteliwat?
Ia ottiwat Josephin hameen, ja tahrasiwatsen wereen, ja antoiwat kantaa isällensä, ja sa-

noiwat: Tämän me löysimme: tunnustele jos
tämä on poikas hame, taikka ei.

8. Mitä Jakob teki tämän tiedon saatuansa?
Hän tunsi hameen, ja sanoi: Paha peto on

hänen syönyt. Ia Jakob rewäisi waatteensa,
ja käärei säkin kupeisiinsa, ja murehti monta
päiwäa.

9. Mitä Josephin tapahtui, tultuansa Egyptiin?
Midianilaiset myiwät hänen Egyptiin, Poti-

pharille, Pharaon (s. o. Egyptin kuninkaan) ho-
winhaltialle. Ia Joseph löysi armon isäntänsä
edessä: ja Potiphar asetti hänen huoneensa ylit-
se, ja kaikki mitä hänellä oli, antoi hän hänen
käteensä. Ia tapahtui että hänen isäntänsä
emännän silmät paloiwat Josephin päälle; mut-
ta hän kielsi, ja sanoi: Kuinka minä niin pal-
jo pahaa tekisin jarikkoisin Jumalala wastaan!
Ia hän walehteli Josephin päälle isannelle, jo-
ka pani hänen wankihuoneesen, jossa kuninkaan
Wangit oliwat.

') Tämä ja seuraawaiset muistutukset owat suomentajalta.
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IN. Kauanko tämä wankeus kesti?

Kaksi ajastaikaa, siksi kuin Joseph kutsuttiin
Kuningas Pharaon unia selittämään.

11. Mikä ompi näiden unien lyhyt sisältö?
Kuningas näki unessa seitsemän lihawata leh-

mää käwelewän laitumella ruohostossa, ja sitte
näki hän toiset seitsemän lehmää, rumaa ja lai-
haa, jotka söiwät ne seitsemän lihawata lehmää.
Sitte näki hän toisen kerran unta, jakatso seit-
semän täysinäistä ja paksua tähkäpäatä kaswoi-
wat yhdessä oljessa. Ia seitsemän pientä ja
itätuulelta surkastunutta tähkapäätä kaswoiwat
niiden jälkeen. Ia ne seitsemän laihaa tähkää
nieliwät ne seitsemän paksua ja täysinäistä tät>
käpäätä. Nämät unet selitettiin Josephilta niin,
että seitsemän wiljaista wuotta oliwat tulemat
koko Egyptin maalle, ja niiden jälkeen seitsemän
nälkawuotta, niin että kaikki senkaltainen wiljan
kyllyys unhotetaan.

12. Asettiko Kuningas jonkun wiljaa kokoamaan
niinä hywinä wuosina?

Asetti Josephin, jolle hän sanoi: Että lu'
mala on tämän kaiken sinulle ilmoittanut; niin
ei ole yhtään niin taitawata ja ymmärtäwätä
miestä kuin sinä olet. Dle sinä minun huonee-
ni päällä, ja sinun sanalles pitää kaiken minun
kansani kuuliaisen oleman; ainoastansa kunin-
kaallisessa istuimessa tahdon minä olla korkiam-
pi sinua. Ia hän otti sormuksen kädestänsä ja
pani sen Josephin käteen; ja puetti hänen kal-
leisin liinawaatteisin, ja ripusti kultakäädyn hä-
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nen kaulaansa. Ia antoi huutaa hänen edes-
sänsä: "Tämä on maan isä". Ia losetzh ko-
kosi sangen paljo jywiä/ siihen asti että hän
lakkasi lukemasta, sillä ne oliwat epälukuiset.

13. Seurasiwatko ne seitsemän nälkäwuotta niitä
seitsemän hywää?

Tosin. Koska nälkä tuli koko maakuntaan,
awasi Joseph kaikki jywä-aitat jokapaikassa, ja
myi Egyptiläisille. Ia kaikki maakunnat tuli-
wat Egyptiin ostaman Josephilta.

14. Kutka myös tuliwat Egyptiin ostamaan jywiä?
Josephin weljet. Sillä koska Jakob näki

olewan jywiä myydä Egyptissä, sanoi hän po-
jillensa: Mitä te katsotte toinen toisenne päälle?
Katso, minä kuulen Egyptissä olewan jywiä:
menkäät alas sinne, ja ostakaat meille sieltä,
että me eläisimme.

15. Mitä kummallista tapahtui Josephin weljien,
Egyptiin tultuansa?

Koska he tuliwat Josephin eteen, kumarsiwat
he maahan kaswoillensa. Mutta hän puhui ko-
wasti heidän kanssansa, ja sanoi heille: Kusta
te tuletta: He wastasiwat: Kaanan maalta,
ostamaan syötäwätä. Ia Joseph tunsi weljen-
sä, waan eiwät he häntä tunteneet; ja hän sa-
noi heille: Te olette wakoojat. He sanoiwat:
Me sinun palwelias olimma 12 weljestä, yhden
miehen pojat Kaanan maalla; ja katso, nuorin
on nyt meidän isämme tykönä, mutta yksi ei ole
sillen eleillä. Joseph sanoi heille: sepä se on
kuin minä olen teille puhunut, sanoen: wakoojat
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te oletta. Siinä teitä pitää koeteltamaan. Jos
te oletta tvaat, niin antakaat yksi teidän wel-
jistänne olla sidottuna wankihuoneessa; mutta
menkäät te, ja wiekäät kotia, mitä te ostaneet
oletta nälkää wastaan; ja tuokaat teidän nuo-
rin weljenne minun tyköni, että teidän sananne
todeksi löyttäisiin, ett'ette kuolisi. Mutta he sa-
noiwat toinen toisellensa. Me olemme totisesti
wianalaiset meidän weljemme tähden: sillä me
näimme hänen sielunsa ahdistuksen, koska hän
meiltä armoa rukoili, ja emme kuulleet häntä;
sentähden on tämä ahdistus meidän päällemme
tullut.

16. Mitä tapahtui heidän, isänsä tykö tultuansa?
He ilmoittiwat hänelle kaikki, mitä heille ta-

pahtunut oli. Ia tapahtui koska he tyhjansi-
wät heidän säkkinsä, katso, oli itsekunkin raha-
käärö hänen säkissänsä; ja he hämmästyiwat
isänsä kanssa. Niin sanoi Jakob: Te oletta
saattaneet mjnun lapsittomaksi: Joseph ei ole
eläissä, eikä Simeon, ja Benjaminin tahdotta
te wiela wiedä pois. Minun kohtaani kaikki
nämät tapahtuiwat.

17. Läffiwätkö Jakobin pojat taas Egyptiin?
Kyllä; sillä kallis aika ahdisti maata. Ia

he ottiwat nuorimman weljensä myötänsä; sillä
paitsi häntä eiwät he tohtineet tulla Josephin
eteen.

18. Kuinka nyt Joseph itsensä menetti heitä kohtaan?
Koska hänen weljensä tuliwat hänen eteensä,

kantaen hänelle lahjoja, ja rahaa kaksi sen wer-
Bib!ia-Kattkismo. 2
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ta, kumarsiwat he heitänsä maahan hänen eteen-
sä. Ia hän terwehti heitä rakkaasti, ja sanoi:
Onko teidän wanha isänne rauhassa, wieläkö
hän elää? He wastasiwat: sinun palwelias
meidän isämme on rauhassa ja elää wielä. Ia
kuin hän näki weljensä Benjamininin, ilmoitti
hän itsensä heille, ja itki korkialla äänellä, ja
sanoi heille: Minä olen Joseph, teidän weljen-
ne, jonka te myitte Egyptiin. Wieläkö minun
isäni elää? Ia nyt, älkaät surulliset olko, ja
ältäät niin hämmästykö, että te oletta minun
tänne myyneet. Niin he läksiwät Egyptistä, ja
luliwat isänsä tykö, ja ilmoittiwat hänelle, sa-
noen: Wielä Joseph elää, ja on koko Egyptin
maan herra.

19. Mitä tämä sanoma Jakobiin »vaikutti?
Kuin hän näki waunut, jotka Joseph oli lä-

hettänyt häntä tuomaan, niin hänen henkensä
wirkosi. Ia hän sanoi: Nyt minulla kyllä on,
että minun poikani Joseph wielä elää. Minä
menen häntä katsomaan ennenkuin minä kuolen.
Niin läksi Israel alas Egyptiin kaiken sen kans-
sa kuin hänellä oli. Ia koska hän tuli Bersa-
baan, uhrasi hän uhria Herralle, ja Jumala
puhutteli häntä yöllä näyssä. Niin tuli Israel
seuroinensa, 70 henkeä yhteen lukein, Egyptiin,
ja asui Gosenin maalla, jossa he kaswoiwat ja
suuresti lisääntyiwät.

20. Mitä Jakobin wiimrisistä hetkistä jutellaan?

Jakob kutsui poikansa, ja sanoi: Kootkaat
teitänne, ja minä ilmoitan teille mitä teille ta-
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pahtuu tulewilla ajoilla. Ia sanoi Juhalle:
luda, sinä olet nuori jalopeura, saaliista olet
sinä astunut, minun poikani. Ei waltikka oteta
ludalta pois, eikä Lain opettaja hänen jalwois-
tansa, siihen asti kuin Sankari tulee, ja hänes-
sä kansat rippuwat kiinni. Ia koska Jakob
lopetti puheensa, niin hän loppui.

Muist, Tämä on selkiä ennustus "Sankarin" lesuksenKris-
tuksen tulemisesta maailmaa wapahtamaan; ja hänessä, Kristuk-
sessa, kansat rippuwat kiinni, se on: Hänen uskonsa on ennen
mailman loppua tunnustettawa kaikilta kansoilta koko maan-piirissä.

9. Moseksen historia.
Moseksen syntymisestä.

1. Kuinka Israelin lasten käwi Egyptissä,
Josephin kuoltua?

Niin uusi Kuningas tuli Egyptiin, joka ei
Josephista mitään tiennyt. Hän sanoi kansal-
lensa: Katso, Israelin lasten joukko on suurem-
pi ja wäkewampi meitä. Tullaat, käykäämme
kamalasti heidän kimppuunsa, ett'ei heitä tulisi
niin paljo. Niin asetettiin heidän päällensä
weron päämiehet, waiwaamaan heitä orjuudella:
sillä Pharaolle rakettiin werokauftungit, Pithom
ja Raamses. Mutta jota enemmin he rasitti-
wat Israelin kansaa, sitä enemmin se lisääntyi
ja kaswoi, josta syystä Kuningas antoi lasten-
ämmille Sipralle ja Pualle tämän käskyn: kos<
ka te autatte hebrealaisia waimoja heidän syn-
nyttäissänsä, ja näette istuimella, jos se on poi-
ka, niin surmatkaat häntä; mutta jos se tytär
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on, niin eläköön. Mutta lastenämmät pelkäsi-
wat lumalata, ja eiwät tehneet niinkuin Kunin-
gas oli heille sanonut.

2. Kuka myös siihen aikaan syntyi?

Moses. Hänen wanhempansa, jotka oliwat
Lewin huoneesta, salasiwat tämän lapsen kolme
kuukautta. Ia kuin eiwät he tainneet häntä
enää salata, ottiwat he kaifilaisen arkun, ja si-
wuiwat sen sawclla ja pikilla, ja paniwat lap-
sen siihen, ja laskiwat sen kaisilistoon wirran
partaalla.

3. Kuka kohta sen jälkeen tuli wirralle?
Pharaon tytär. Ia kuin hän näki arkun

kaifilistossa, lähetti hän piikansa ja antoi hänen
ottaa ylös. Ia kuin hän awasi, näki hän lap-
sen: ja katso, lapsi itki. Niin hän armahti sen
päälle, ja sanoi: Tämä on Hebrealaisten lap-
sista. Niin sanoi hänen läsnäolewa sisarensa
Pharaon tyttärelle, joka häntä ei tuntenut: Tah-
dotkos että minä menen kutsumaan sinulle imet-
täwäisen waimon, joka sinulle sen lapsen imet-
täisi? Hän sanoi: mene. Niin piika kutsui lap-sen äitin. Ia Pharaon tytär sanoi hänelle:
Ota tämä lapsi, ja imetä se minulle, ja minä
annan palkan sinulle.
4. Mitä tapahtui siihen aikaan, koska Moses oli kaswanut?

Pharaon tytär otti sen pojaksensa, ja kutsui
hänen Mose. Ia hän meni weljeinsa tykö, ja
näki heidän orjuudensa, ja äkkäsi yhden Egyp-
tiläisen lyöwän yhtä Hebrealaista miestä hänen
weljistänsä, josta hän niin harmistui, että hän
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tappoi sen Egyptiläisen. Samoin teki hän myös
toisna päiwänä sen jälkeen, tahtoissansa ratkais-
ta riidan Hebrealaisen ja Egyptiläisen wälillä.
Ia se tuli Pharaon eteen, ja hän etsei Moses-
ta tappaaksensa. Mutta Moses pakeni, ja sei-
sahti Midianin maalla, ja istui kaiwon tykönä.
Täällä hän tuli tutuksi Midianin papille, ja
mielistyi asumaan hänen tykönänsä. Ia hän
antoi hänelle tyttärensä Ziporan emännäksi. Se
synnytti pojan, ja hän kutsui hänen nimensä Ger-sora; sillä hän sanoi: Minä olen muukalainen
wieraalla maalla. Ia wielä hän synnytti hä-
nelle pojan, jonka hän kutsui Elieser, sillä hän
sanoi: minun isäni Jumala on ollut minun apu-
ni, ja on pelastanut minun Pharaon miekasta.
v. Moseksesta, Israelin lasten pelas-

tajana Egyptistä.
6. Kuinka Jumala ilmaantui Mosekselle?

Koska Moses kaitsi appensa lethron lampai-
ta korwessa, näkyi Herra hänelle pensaasta, tu-
len liekissä. Ia kuin hän näki pensaan pala-
wan tulesta, niin hän sanoi: Minä käyn tuon-
ne, ja katson tätä suurta näkyä, miksei pensas
palaa ylös. Niin Jumala huusi häntä pensaas-
ta, ja sanoi: Älä lähesty tänne: riisu kengäs
jalwoistas; sillä paikka jossas seisot, on pyhä
maa. Ia Herra wielä sanoi: Minä olen sinun
isäs Jumala, Abrahamin Jumala, Isaakin Ju-
mala ja Jakobin Jumala. Ia Moses pelkäsi.

6. Mihin oli Herra Moseksen lähettämä?
Pharaon tykö, sanomaan: Päästä minun kan-
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sani. Ia ellei Pharao olisi tahtonut laskea hei-
tä menemään, piti Moseksen wäkewän käden
kautta wiemän heitä ulos Egyptistä.

7. Mitä Moses Herralle wastasi?
Ah Herra, en ole minä tähän asti puhelias

mies ollut; sillä minulla on hidas puhe ja lan-
kia kieli.

8. Mitä Herra tähän sanoit
Kuka on luonut ihmisen suun? Eli kuka on

tehnyt mykän taikka kuuroin, eli näkewän taik-
ka sokian? Enkö Minä Herra ole niitä tehnyt?
Mene siis nyt, minä olen sinun suussas, ja ope-
tan sinua mitä sinun puhuman pitää. Aaron,
sinun weljes, on puhelias. Ia sittekuin ihmei-
tä oli tapahtunut sauwan kautta, joka Moseksel-
la oli kädessä, meni hän Pharaon tykö.

9. Mitä Moses sanoi, tultuansa Pharaon eteen?
Näin sanoo Herra Israelin Jumala: pääs-

tä minun kansani pitämään juhlaa Minulle kor-
wessa.

IU. Mitä Pharao wastasi?
Kuka on Herra, jonka ääntä minun pitäisi

kuuleman, ja päästämän Israelin?
11. Mitä Pharao siis käski kansan teettäjille?

Ei teidän pidä tästä lähin olkia antaman kan-
salle tiilejä tehdä niinkuin ennen, menkään he
itse ja kootkaan heillensä olkia. Kuitenkin se tii-
liluku kuin he tekiwät tähän asti, laskekaat hei-
dän päällensä: sillä he owat joutilassa. Rasi-
tettakoon kansa työllä, että heillä olisi kyllä te-
kemistä, ja eiwät luottaisi heitänsä walhepuheisin.
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12. Mitä Herra sitte Mosekselle sanoi?
Nyt sinun pitää näkemän, mitä minä Pha«

raolle teen; sillä hänen pitää heitä päästämän
wäkewän käden kautta.

6. Pääsiäislampaasta.
13. Minkä Sakramentin Jumala nyt asetti?

Pääsiäislampaan; josta Herra sääsi, että jo-
kaisen perheenisännän piti ottaman karitsan, wir-
hittöman ajastaikaisen oinaan, ja teurastaman
sinä ehtoona, jonka Herra Pääsiäisjuhlaksi mää-
räsi, ja josta Jumala sanoi: Teidän pitää ot-
taman werestä, ja siwuman molemmat pihtipie-
let ja huonetten owenpaällisen, joissa te sitä
syötte. Ia teidän pitää syömän lihaa tulella
paistettua, ja happamatonta leipää: katkerain
ruohoin kanssa pitää teidän sen syömän. Eikä
teidän pidä luuta rikkoman siitä. Teidän pitää
oleman wyötetyt kupeista, ja kengät jalassanne,
ja sauwan kädessänne, niinkuin matkaan kiiruh-
tawaiset: sillä se on Herran pääsiäinen.

14. Kuinka nyt Egyptiläisten käwi?
Ia tapahtui puoliyön aikana, että Herra löi

kaikki esikoiset Egyptin maalla, Pharaon esikoi-
sesta, joka hänen istuimellansa istuman piti,
niin Wangin esikoiseen asti, joka oli »Vankihuo-neessa; ja kaikki eläinten esikoiset.

15. Mitä Pharao tämän ohessa yritti?

Hän kutsui Moseksen ja Aaronin yöllä, ja
sanoi heille: Roskaat ja menkäät pois minun
kansastani, sekä te että Israelin lapset; ja men-
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käät matkaanne ja palwelkaat Herraa, niinkuin
te sanoneet otetta, ja siunatkaat myös minua.

I). Waelluksesta Punameren läpitse.
16. Mitä Egyptiläiset nyt tekiwät?

Waatiwat kansaa, ja hoputtaden ajoiwat hei-
tä pois maalta; sillä he sanoiwat: me kuolem-
ina jokainen.

17. Mihinkä päin he nyt matkustiwat?
Päin Punamerta. Ia koska Egyptiläiset ajoi-

wat Israelin lapsia takaa, käwi Herra heidän
edellänsä päiwällä pilwen palsassa, johdattaak-sensa heitä tiellä, ja yöllä tulen palsassa, wa-
listaaksensa heitä »vaeltamaan, sekä yöllä että
päiwällä. Ia kuin Israelin lapset peljastyiwät,
ja napisiwat Mosesta wastaan, sanoi hän heil»
le: Älkäät peljätkö Herra sotii teidän puo-
lestanne, ja teidän pitää alallansa oleman.

18. Mitä Herra nyt Moseffelle sanoi?
Nosta sinä sauwas, ja ojenna kätes meren

ylitsen, jq erolta se yhdestä, että Israelin lap-
set käwisiwät keskeltä merta kuiwaa myöden.
Ia katso, minä paadutan Egyptiläisten sydä-
met, ja he seuraamat teidän jälissänne. Niin
minä woitan kunnian Pharaosta ja kaikesta hä-
nen sotajoukostansa.

19. Mitä itsestä läpikäynnistä kerrotaan?
Koska Moses ojensi kätensä meren ylitse, er-

kaniwat wedet, ja Israelin lapset käwiwät kes-
keltä merta kuiwaa myöden; ja wedet oliwat

niinkuin muuri heidän oikialla ja wasem-
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malla puolellansa. Ia Egyptiläiset seurasiwat
heidän perässänsä. Mutta kuin Israelin lapset
oliwat tulleet toiselle rannalle, ojensi Moses kä-
tensä meren ylitse, Herran sanan jälkeen, ja me,
ri palasi hänen woimaansa; ja Egyptiläiset huk-
kusiwat siinä.

20. Mitä siis Moses ja Israelin lapset tekiwät?
Silloin he weisasiwat Herralle kiitoswirren,

ja sanoiwat: Minä weisaan Herralle, silla Hän
on sangen jalon työn tehnyt; hewoisen ja mie-
hen hän mereen syöksi. Herra on minun wake-
wyyteni ja kiitoswirteni, ja on minun autuuteni.
Hän on minun Jumalani, ja minä rakennan
hänelle majan, hän on minun isäni Jumala, ja
minä ylistän häntä. Herra on äsken sotamies:
Herra on hänen nimensä j. n. e. (Z Mos. k. 15.)

K. Israelin lasten Mannan syömisestä,
ja weden juomisesta kalliosta.

21. Kuhunka Israelin lapset Punamereltä tuliwat?
Arabian korpeen, kussa he matkustiwat kol-

me päiwää, ja eiwät löytäneet muuta kuin reet-
tä; waan eiwät saaneet juoda sitä, silla se oli
ylön karwas.

22. Mitä Israelin lapset siis tekiwät?
He napisiwat Herraa ja Mosesta wastaan

näljän tähden, sanoen: loska olisimme Egyptin
maalla kuolleet, koska me istuimme lihapatain
tykönä!

23. Millä Jumala heitä torwcssa rawitsi?
Mannalla, jota Herra antoi sataa niinkuin
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härmä, ja olikin ympyriäistä ja pientä, niinkuin
härmä maan päällä (ja niinkuin korianderin sie-
men, Walkia, ja maisti niinkuin sämpylä huna-
jan kanssa). Ia kuin Israelin lapset sen näki-
wät, sanoi Moses heille: Tämä on se leipä jon-
ka Herra teille on antanut syödäksenne. Jokai»
nen kootkaan siitä niin paljo kuin hän syö, ja
ottakaat Gomor joka pääluwulle, henkiluwun
jälkeen kuin on hänen majassansa. Mutta kuu-
dentena päiwänä (Perjantaina) piti heidän ko-
kooman kaksikertaisesti; sillä, sanoi Moses, sab-
bathina ette sitä löydä kedolta.

Muist. Gomor, mitta ludalaisilla, joka sisällänsä piti puoli-
toista kannua.

24. Mitä Moses teki muistoksi tästä Mannasta?
Hän käski täyttämään Gomor siitä, kätket-

tää jälkeen tulewaisille, että he näkisiwät sen
leiwän, jolla Herra oli heitä ruokkinut 400 ajas-
taikaa korwessa.

25. Mitä kansa taas teki, kuin eiwät löytäneet wettä?
Kansa riiteli Moseksen kanssa, ja sanoi: An-

takaat meille wettä juovaksemme. Mitä warten
sinä olet meidän johdattanut Egyptistä tänne
kuolettaakses meitä ja meidän lapsiamme, ja mei»
dän elämitämme janolla?

26. Mitä siis Moses teki?
Moses huusi Herran tykö, ja löi Jumalan

käskyllä, saumallansa kalliota, josta Herra an-
toi wedet juosta. Ia sen paikan nimi kutsut-
tiin Massa ja Meriba, Israelin lasten rildan
tähden.
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t'. Lain antamisesta.
27. Mitä tapahtui kolmantena kuukautena Israelin

lasten lähtemisestä Egyptin maalta?
Moses astui ylös Jumalan thkö Sinain wuo-

relle, ja kansa sioitti itsensä korpeen, wuoren
kohdalle.

28. Mitä Herra siellä Mosekselle puhui?
Katso, minä tulen sinun tykös paksussa pil-

wessä, että kansa kuulee minun puhuman sinun
kanssas. Mene kansan tykö, ja pyhitä heitä tä-
näpanä ja huomena, että he olisiwat kolmante-
na päiwänä walmiit: sillä kolmantena päiwänä
Herra on astuma alas kaiken kansan eteen Si-
nain wuorelle. Ia Moses teki niin.
29. Mitä siis kolmantena päiwänä sen jälkeen tapahtui?

Niin tuli pitkäisen jylinä ja tulen leimaus,
ja paksu pilwi wuoren päälle, ja sangen wäke-
wä basunan ääni. Ia kansa seisahti wuoren
ala. Mutta koko wuori suitsi, siitä että Herra
astui alas sen päälle tulessa. Ia sen basunan
helinä enemmin ja enemmin eneni. Ia Jumala
puhui kaikki nämät sanat, sanoen: Minä olen
Herra sinun lumalas, joka sinun Egyptin maal-
ta, orjuuden huoneesta, ulos wienyt olen. Ei
sinun pidä muita jumalita pitämän Minun edes-
säni. Ei sinun pidä turhaan lausuman sinun
Herras lumalas nimeä: sillä ei Herra pidä si-
tä rankaisemata, joka hänen nimensä turhaan lau-suu. Muista Sabbathin päiwä, ettäs sen py-
hittäisit. Sinun pitää kunnioitseman Isääs ja
Äitiäs, ettäs (menestyisit) ja kauan eläisit maan
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päällä, jonka Herra, sinun lumalas, antaa si-
nulle. Ei sinun pidä tappaman. Ei sinun pi-
dä huorin tekemän. Ei sinun pidä warastaman.
Ei sinun pidä wääräa todistusta sanoman sinun
lahimäistäs wastaan. Ei sinun pidä pyytämän
lähimäises huonetta. Ei sinun pidä himoitseman
sinun lähimäises emändätä, eikä hänen palweli-
atansa, eikä piikaansa, eikä hänen härkäänsä,
eikä hänen aasiansa, eikä mitään kuin sinun lä-
himäises on. Nämät kymmenen Käskyä kirjoi-
tettiin Kahteen Kiwiseen Tauluun.

9. Israelin lasten epäjumaluudesta.
30. Kauanko Moses oli Jumalan tykönä wuorella?
Neljäkymmentä wuorokautta.

31. Mitä kansa sillä aikaa teki?
He kokoontuiwat Aaronita wastaan, ja sanoi-

wat hänelle: Nouse, tee meille jumalita, jotka
meidän edellämme käwisiwät: sillä emme tiedä,
mitä tälle miehelle Mosekselle tapahtunut on,
joka meidän Egyptin maalta johdatti.

32. Mitä Aaron tähän wastasi?
Hän sanoi: Rewäiskäät ne kultaiset korwa-

renkaat, jotka owat teidän korwissanne. Ia
hän otti ne, ja teki niistä waletun wasikan, ja
rakensi alttarin, ja huusi: Huomena on Herran
juhlapäiwä. Ia kansa uhrasi polttouhria ja
kiitosuhria.

33. Mitä siis Herra puhui Mosekselle?
Astu alas, sillä kansa, jonka sinä Egyptin

maalta johdatit ulos, tekiwät heillensä waletun
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wasikan ja kumarsiwat sitä, ja uhrasiwat Me,
ja sanoiwat: Nämät owat sinun jumalas, Is-
rael, jotka sinun Egyptin maalta johdattiwat
ulos.
34. Mitä si!s Moses teki, kansan tykö palajattuansa?

Hän otti wasikan, jonka he tehneet oliwat,
ja poltti tulella, ja musersi sen tuhwaksi: sitte
hän hajotti sen weteen, sekä nuhteli Aaronita
tästä suuresta rikoksesta, ja sanoi kansalle: Te
oletta tehneet suuren synnin: ja nyt minä astun
ylös Herran tykö, jos minä mitämaks taidan
sowittaa teidän rikoksenne. Ia hän rukoili hei-
dän edestänsä.

U. Tabernakelista.
35. Minkä Jumala käski Moseksen tekemään?

Tabernakelin, jonka piti oleman pyhän Ma-
jan Herralle. Ia Arkki piti tehtämän näin:
puoltakolmatta kyynärätä pitkän, puoltatoista
kyynärätä lewiän, ja puolitoista kyynärätä kor-
kian, ja silattaman puhtaalla kullalla, seka si-
sältä että ulkoa, ja tehtämän sen ympärille kul-
tainen ivanne: Ia Armoistuimen, puhtaasta kul-
lasta, ja kaksi Kerubimiä kullasta, wahwaa te-
koa, molempiin päihin armoistuinta: Ia myös
pöydän sittimipuusta, joka piti silattaman puh-
taalla kullalla: sekä puhtaasta kullasta pöytä-
astiat, ja kynttiläjalan ja seitsemän lamppua
heidän luistimensa ja sammutuskalunsa kanssa.
Ia Herran kunnia täytti Tabernakelin eli py-
hän Majan, ja pilwi oli päiwallä sen ylitse, ju
yöllä oli tuli siinä, koko Israelin silmäin edes-
sä, kaikissa heidän waelluksissansa.
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I. Kapinasta Mosesta wastaan, ja
rangaistuksesta siitä.

36. Kutka oliwat ne, jotka Mosesta ja Aaronita
wastaan nousiwat?

Korah, Dathan ja Abiram, ja niiden kanssa
250 miestä ylimäisistä kansassa, ja sanoiwat
Mosekselle ja Aaronille: Se on teidän ylönpal-
jo; sillä kansa on kaikki pyhä, ja Herra on hei-
dän kanssansa: ja miksi te korotatte teitänne
Herran kansan päälle?

37. Mitä Moses tästä sanoi?
Hän wihastui sangen kowin, ja sanoi Korahl-

le: Sinä ja koko sinun joukkos pitää huomena
oleman Herran edessä. Ia he kokooutuiwat
seurakunnan majan owen eteen. Ia Herran
kunnia näkyi. Ia kuin Herra oli heitä hukut-
tamallansa, puhui Moses kansalle, sanoen: Pa-
etkaat näiden jumalattomitten ihmisten majain
ympäriltä, ett'ette myös hukkuisi heidän synneis»
sänsä.

38. Mitä sitten tapahtui?
Koska Moses nämät puhunut oli, halkesi maa

heidän altansa, ja awasi suunsa ja nieli Korahn,
Dathanin ja Abiramin ja heidän huoneensa, ja
he meniwät elämänä helwettiin. Ia tuli läksi
Herralta, ja poltti ne 250 miestä, jotka heitä
oliwat puoltaneet.

39. Miltä tämä asia Israelin lapsille näytti?

He naftisiwat Mosesta ja Aaronita wastaan,sanoen: Te oletta tappaneet Herran kansan.
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40. Mitä Herra aikoi tämän kansan tehdä?
Ia Herra puhui Mosekstlle ja Aaronille, ja

sanoi: Paetkactt tästä kansasta; silla minä sur-
maan äkistä heidän.

41. Mitä siis Moses ja Aaron tckiwät?

He sowittiwat kansan Herran edessä; ja sitte-
kuin 14,700, paitsi niitä, jotka Korahn kapi-
nassa hukkuiwat, oliwat surmatut, asetui ran-
gaistus, joka Herralta oli käynyt ulos.

42. Montako sauwaa Moses käski panemaan seura-
kunnan majan Todistuksen eteen?

Kaksitoistakymmentä, eli yhden itsekultakin
Israelin sukukunnalta, ja kirjoittamaan kunkin
nimen hänen saumaansa; mutta Aaronin nimi
piti tirjoitettaman Lewin saumaan.

43. Mitä kummallista sen jälkeen tapahtui?

Ia tapahtui toisna päiwänä, että Moses me-
ni Todistuksen majaan, ja katso, Aaronin sau-
ma Lewin huoneesta wiheriöitfi, ja kukoistus
puhkesi, ja kukkainen tuli täydelliseksi, ja kaswoi
kypsiä mantelita. Ia Herra sanoi Mosekstlle:
Kanna Aaronin sauwa jällen Todistuksen eteen
tallella pidettää. Ia Moses teki sen.

44. Napisiko kansa wieläkin lumalata ja Mosesta
wastaan?

Napisi, sanoen: Miksi sinä toit meitä Egyp-
tistä korpeen kuolemaan? Sillä ei tässä ole
leipää eikä wettä, ja meidän sielumme suuttuu
tähän löysään ruokaan.
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45. Mitä siis Herra heidän teki?
Niin Herra lähetti kansan sekaan tulisia kar-

meita, jotka kansaa puriwat, niin että paljo kan-sa Israelista kuoli. Mutta kuin he jällen ka-
tuiwat, sanoi Herra Mosekselle: Te sinulles tu-
linen käärme, ja nosta se merkiksi ylös: ja ta-
pahtuu, että se joka purtu on, koska hän katsoosen päälle, niin hän elää (paranee).

K. Moseksen kuolemasta.
46. lohdattiko Moses Israelin lapset luwatttihun maahan?

Ei, waan rajalle. Ia Moses kutsui koko Is-
raelin, ja sanoi heille: Tämä käsky kuin minä
sinulle tänäpänä käsken, ei ole sinulta salattu,
eikä myös kaukana; sillä se sana on sangen läs-
nä sinun tykönäs: sinun suussas ja sinun sydä-
messäs, ettäs sen tekisit. Minä sinulle tänäpä-
nä käsken, ettäs rakastat Herraa sinun luma-
latas, ja waellat hänen teissänsä, ja pidät hä-
nen käskynsä, ettäs saisit elää ja enätäisiin, ja
Herra sinun lumalas siunaisi sinua siinä maas-sa kuhunkas menet. Mutta jos et sinä ole kuu-
liainen, waan annat wietellä sinus, niin ettäs
kumarrat wieraita jumalita, niin teidän pitää
peräti hukkuman. Minä otan taiwaan ja maan
todistajaksi teistä, että minä panen teidän eteen-
ne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen.
Ia kuin Moses nämät puhunut oli, niin hän
kuoli Nebon wuorella, 120 ajastaikasna. Ia
Jumala itse hautasi hänen.
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10. losuasta.
1. Kuka asetettiin Israelin kansaa johdattamaan

Kaanan maalle?
losua, jolle Herra sanoi: Nouse nyt, ja mat-

kusta tämän Jordanin ylitse, sinä ja kaikki tä-
mä kansa, siihen maahan kuin minä annan Is-
raelin lapsille. Ei kenkään woi sinua wastaan
seisoa koko elinaikanas: niinkuin minä olin Mo-
seksen kanssa, niin olen minä myös sinun kans-sas. Ainoasta ole rohkia ja wahwista sinuas
juuri hywin, ettäs pitäisit kaiken Lain ja tekisitsen jälkeen, kuin Moses sinulle käski, ettäs toi»
mellisesti tekisit kaikissa niissä kuin sinä waellat.

2. Mitä siis losua käski kansan päämiehiä?
Käykäät leirin lapitse, ja käskekäät kansaa,

sanoen: Walmistakaat teillenne ewästä, silla
kolmen paiwän perästä pitää teidän käymän
tämän Jordanin ylitse, että te joutuisitte maa-
ta omistamaan, jonka Herra teidän Jumalanne
teille antaa. Ia wielä losua sanoi: Pyhittä-
käät teitänne; sillä huomena tekee Herra ihmeel-
lisen työn teidän keskellänne.

3. Mitähän seuraamana päiwänä tapahtui?
Kansa läksi majoistansa menemään Jordanin

ylitse; mutta Papit, jotka kantoiwat liiton ark-
kia, seisoiwat kuiwan päällä, asetetut Jordanin
keskellä: ja koko Israel käwi kuiwan päällä
sen lapitse, siihen asti, että kaikki kansa tuli
Jordanin ylitse.

4. Kulka toisella puolella Jordania asuiwat?
Amorealaisten kuninkaat kansoinensa, jotka



38

oliwat sulkeneet lerihon kaupungin Israelin
lasten edestä.

5. Mitä Herra nyt losualle sanoi?
Katso, minä olen antanut lerihon ja hänen

kuninkaansa, wakewät sotajoukot, sinun kätees.
Ia kuin papit kantoiwat liiton arkin ympäri
kaupunkita ja soittiwat riemuwuoden basunata,
niin muuri lakosi itsestänsä, sillä seitsemännellä
kerralla, ja kaikki kansa itsekukin kohdastansa
astui kaupunkiin.

6. Mitä losua elämänsä lopulla teki?
Hän kokosi kaikki Israelin sukukunnat, ja kut»

sui edes wanhimmat, päämiehet, tuomarit ja esi-
miehet Israelissa, ja sanoi heille: Peljätkää!
nyt Herraa, ja palwelkaat häntä täydellisesti
ja uskollisesti; ja hyljätkäät ne jumalat, joita
teidän isänne palweliwat tuolla puolen wirtaa,
ja Egyptissä. Jollei teidän kelpaa Herraa
wella, niin walitkaat teillenne tänäpäiwänä ketä
te palwelette; mutta minä ja minun huoneeni
palwelemme Herraa. Niin losua teki liiton
kansan kanssa, ja asetti säädyn ja oikeuden hei-
dän eteensä. Ia niin antoi losua kansan men«
na, itsekunkin perintöönsä. Ia sen jällen kuoli
losua, 110 ajastaikasna.

11. Gideonista ja Simsonista.
1. Pysyiwätkö Israelin lapset aina oikiassa lu-

malanpalweluksessa?
Eiwät; waan tekiwät usein syntiä Herraa

wastaan, pakanallisia jumalita palwellen.
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2. Mitä Gideonin aikana tapahtui?
Midianitain käsi oli ankara Israelin päällä,

niin että se peräti köyhtyi, ja koska Israel jo-
takin kylwi, tuliwat Midianitat ja turmeliwat
kaiken kaswun.

3. Kuka oli heitä tästä ahdistuksesta wapahtawa?
Gideon, jolle Herra sanoi: Rauha olkoon si-

nun kanssas, sinä wäkewä sotamies! Mene
tässä wäkewyydessäs, sinä wapahdat Israelin
Midianitain kädestä.

4. Kuinka se tapahtuma oli?
Koska kaikki Midianitat ja Amalechitat koko-

siwat itsensä yhteen, ja sioittiwat heitansä les-
reelin laaksoon, niin Herran Henki täytti Gide-
onin, että hän otti kanssansa 300 miestä, ja
jakoi ne kolmeen joukkoon, ja antoi basunat hei-
dän jokaisen käteensä ja tyhjät sawiastiat, ja
lamput astiain sisälle; ja he karkasiwat wihol-
listen päälle, puhalsiwat, ja huusiwat: (tässä)
Herran ja Gideonin miekka. Ia koska he pu-
halsiwat basuniin, sowitti Herra niin, että yh-
den miekka kääntyi toista wastaan kaikessa sii-
nä sotajoukossa, ja sotawäki pakeniwat, ja Is-
raelin miehet ajoiwat heitä takaa, ja tappoiwat
heidän päämiehensä. Ia sitte oli maa lewossa
40 ajastaikaa.

5. Mitä Simsonin aikana tapahtui?

Israelin lapset, jotka tekiwät wielä pahaa
Herran edessä, annettiin Philistealaiöten käsiin.
Siihen aikaan syntyi Simson, josta Herran
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enkeli sanoi hänen ällillensä: Se lapsi pitää
oleman Jumalan Nazir jo äitinsä kohdusta: ja
hän rupee wapahtamaan Israelia Philistealais-
ten kädestä.

Muist. Nazir; sillä ymmärretään miestä tahi waimoa, joka
erinomaisella ja pyhällä lupauksella crousi yhteisen elämän tawoista,
pyyitäiksensä Herralle raitiilla, hiljaisella j» jumalisella menolla, se-
kä Hänen sanansa ja hywäin töidensä tutkinnolla. Muutamilta sel-
laisia lupauksia luwattiin määrätyksi ajaksi, muutamilta taasen koko
elinkaudeksi. Wäkewien juomien heittäminen oli kuitenki ensimäisenä
ja lorkeimmana waatimuksena kummassaki kohdassa. Kats. 4 Mos.
l. 6: 2 j. n. e.

6. Tiedätkö jotain muuta Simsonista?
Simsonilla, jonka Herra siunasi, ja jossa Her-

ran henki rupesi waikuttamaan Danin leirissä,
Zoran ja Esthaolin leirissä, oli semmoinen wä-
kewyys, että hän rewäisi kiljuwan jalopeuran
kappaleeksi, niinkuin hän olisi wohlan rewäisnyt;
poltti Philistealaisten laihon, wiinapuut ja öl-
jypuut, ja löi 10U0 miestä heistä aasin leuka-
luulla. Mutta kuollessansa teki hän enemmän
wahinkoa kuin elaissansä niin muodoin, että hän
tarttui sen huoneen kahteen pilariin, kuhunka
Philistealaiset ja heidän päämiehensä oliwat ko-
koontuneet suurta uhria tekemään jumalallensa
Dagonille, ja nojasi niin wahwasti niiden pila-
rien päälle, että huone lankesi, ja surmasi hänen
ja kaiken kansan kuin siinä oli. Simson tuo-
mitsi Israelia 20 ajastaikaa.

12. Samuelin historia.
1. Mitä Samuelin wanhcmmista kerrotaan?

Hänen isällänsä Elkanalla oli kaksi waimoa,
yhden nimi oli Hanna ja toisen nimi Peninna:
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mutta Peninnalla oli lapsia, waan Hannalla ei
ollut lasta. Mutta Hanna, joka oli hurskas
ja rukoili Herran edessä, tuli wihdoin raskaak-
si, ja synnytti pojan ja kutsui hänen nimensä
Samuel, sanoen: sillä minä olen rukoillut hän-
tä Herralta.

2. Mitä Samuelin kaswatuksesta haastetaan?
Koska hän oli wieroitettu, toiwat wanhemmat

hänen Herran huoneesen Silossa. Mutta nuo-
rukainen Samuel waelsi ja kaswoi, ja oli otol-
linen seka Herran että ihmisten edessä.

3. Kenen edessä Samuel palweli Herraa?
Papin Elin edessä.

4. Mitä tästä Elistä jutellaan?

Herra tahtoi rankaista häntä ja hänen poi-
kiansa siitä, etteiwät hänen poikansa kunnioitta-
neet Jumalala, ja että he tekiwät syntiä mää-
rällä jumalanpalweluksella, jota Eli ei kokenut
estää. Tämän Herra ilmoitti Samuelille, ja
Samuel sanoi kaikki Clille.

5. Mitä Eli sanoi, tämän kuultuansa?
Hän on Herra, hän tehköön niinkuin hänelle

on kelwollinen.
6. Millä tawoin Herran uhkaus käwi täytentöön?
Philistealaiset sotimat ja Israel lyötiin, jase oli sangen suuri tappo: niin että Israelista

kaatui 30,000 miestä, ja Jumalan arkki otet-
tiin pois, ja kaksi Elin poikaa, Hophni ja Pi-
nehas, kuoliwat. Ia koska Eli kuuli mainit-
tawan tätä, lankesi hän maahan taapäin istui-
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melta, portin tykönä, ja mursi niskansa ja kuo-
li. Hän tuomitsi Israelia 40 ajastaikaa.

7. Kauanko Herran arkki oli Philistealaisten maalla?
Seitsemän kuukautta. Mutta Herra waiwasi

Philistealaisia, että he lähettiwät sen takasiin.
8. Mitä siis Samuel sanoi koko Israelin huoneelle?
Jos te käännätte teitänne kaikesta sydämes-

tänne Herran tykö, ja heitätte teiltänne wieraat
jumalat ja Astaroth pois, ja palwelette Häntä
ainoata, niin hän pelastaa teidän Philistealais-
ten käsistä. Ia Samuel wielä sanoi: Kootkaat
kaikki Israel Mizpaan: ja minä rukoilen teidän
edestänne Herraa. Ia he tuliwat Mizpaan ko-
koon, ja paastosiwat sen päiwän, ja sanoiwat:
Me olemma syntiä tehneet Herraa wastaan.

9. Mitä wielä Samuelista kerrotaan?
Koska Herra oli karkottanut Philistealaiset,

otti Samuel yhden kiwen, ja pani Mizpan ja
Senin wälille, ja kutsui sen nimen Eden Ezer,se on apukiwi, ja sanoi: Tähän asti on Herra
auttanut meitä. Hän tuomitsi Israelia niin
kauan tuin hän eli.

13. Israelin Kuninkoista.
1 Sam, k. B—lo,

H. Saulista.
1. Tytyiwätkö Israelin lapset Tuomarien hallitukseen?
Eiwät; waan kansa sanoi Samuelille: Kat-

so, sinä olet wanhennut, ja sinun poikas eiwät
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waella sinun teissäö. Niin aseta meille kunin-
gas joka meitä tuomitsisi, niinkuin kaikilla pa-
kanoillakin on.

2. Noutiko Samuel kansan mieltä?
Samuel otti sen pahaksi, ja rukoili Herraa

kansan edestä. Mutta Herra sanoi Samuelille:
Kuule kansan ääntä kaikissa niissä kuin he si-
nulle sanomat; silla eiwät he ole sinua hyljän-
neet, waan minun, etten minä heitä hallitsisi.
3. Kuinka silloin käwi kuin Saul oli kuninkaaksi walittawa?

Koska Samuel oli koonnut kaikki Israelin
sukukunnat, heitettiin arpaa, ja arpa lankesi
Benjaminin sukuun, ja mieheen, joka oli Kisin
poika, nimeltä Saul; hän oli kaunis nuori mies,
päätä pitempi kaikkea muuta kansaa. Niin otti
Samuel öljyastian, ja kaasi hänen päänsä pääl-
le, ja antoi suuta hänen, ja sanoi: Näetkös et-
tä Herra on sinun woidellut päämieheksi peri-
misensä päälle? Niin huusi kaikki kansa, ja sa-
noiwat: Olkoon kuninkaalle onneksi!

4. Mitä mainioita Saul kuningasna teki?
Koska Ammitat meniwät piirittämään Israe-

lia, jakoi Saul kansan kolmeen joukkoon, sekä
löi Ammonitalaiset, ja hajotti, niin ettei kahta
heistä yhteen jäänyt. Myös meni hän Herran
käskyllä ja löi Amalechitat, ja otti Agagin, hei-
dän kuninkaansa, kiinni. Mutta Saul säästi
Agassin, ja otti itsellensä ja kansalle mitä pa-
rasta lampaista ja karjasta oli, maikka se oli
Jumalalta kielty.
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5. Mitä Sauli» tästä tottelemattomuudesta tapahtui?

Herra antoi Samuelin kautta sanoa Saulille:
Eikö se niin ole? koska sinä olit wähäinen si-
nun silmäis edessä, tulit sinä Israelin sukukun-
tain pääksi, ja Herra woiteli sinun Israelin
kuninkaaksi. Koska Herra sanoi sinulle: tapa
Amalechitat, olet sinä ottanut lampaita ja kar-
jaa, ne parhaat kirotuista, uhratakses Herralle.
Kelpaako Herralle paremmin uhri, kuin että si-
nä kuulisit Herran äänen? Katso, kuuliaisuus
on parempi kuin uhri, ja totella parempi kuin
oinasten lihawuus. Sillä tottelemattomuus on
noituuden synti, ja »vastahakoisuus on epäjuma-
lan palwelus. Ettäs siis olet hyljännyt Her-
ran sanan, on Hän sinun myös hyljännyt, et-
tei sinun sillen pidä kuningasna oleman. Ia ei
nähnyt Samuel enempi Saulia kuolemapäiwään-
sä asti.

L. Dawidista.
6. Kenestä oli Dawid syntyisin?

ludan sukukunnasta. Ia tapahtui, että yksi
mies, Boas nimeltä, otti Ruthin emännäksensä,
ja hän synnytti pojan, ja kutsui hänen nimensä
Dbed. Ia hän siitti Isäin, jokaon Dawidin Isä.

7. Mitä on Dawidista muistettawana, ennen
kuninkaaksi tultuansa?

Herra sanoi Samuelille: täytä sinun sarwesöljyllä, ja mene Isäin tykö; sillä hänen pojis-
tansa olen minä katsonut Israelille kuninkaan.
Ia Samuel toimitti uhrin, ja hän pyhitti Isäin
V hänen poikansa, ja kutsui heidän uhrille. Ia
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koska he tuliwat sisälle/ katsoi Samuel Eliabin
päälle, ja ajatteli: Tosin tämä on Herran edes-
sä hänen woideltunsa. Mutta Herra sanoi Sa-
muelille: Älä katso hänen muotoansa elikkä suur-
ta kokoansa; sillä ei se ole niinkuin ihminen nä-
kee. Ihminen näkee sen kuin silmäin edessä on,
mutta Jumala katsoo sydämeen. Ia kuin Isäin
kaikki seitsemän poikaa oliwat tulleet Samuelin
eteen, sanoi hän: Ei ole Herra näitä walinnut.
Niin he lähettiwät ja noudattiwat Dawidin, jo-
ka kaitsi lampaita. Ia hän oli kaunis kaswoil-
ta ja ihanan muotoinen. Ia Herra sanoi Sa-
muelille: nouse ja woitele tämä, silla tämä se
on. Ia kuin hän woideltu oli, tuli Herran hen-
ki Dawidiin siitä päiwästä/ ja sen perään.

8. Kuinka Dawid tuli tutuksi kuningas Saulille?
Koska Herran henki läksi Saulista, tuli pa-

ha henki ja waiwasi häntä. Niin sanoi yksi
Saulin palwelioista. Isäin Bethlehemitan poi-
ka taitaa soittaa, ja on urhoollinen sotamies,
ja toimellinen asioissa, ja ihana mies, ja Herra
on hänen kanssansa. Niin Saul lähetti sanan-
saattajat Isaille, sanoen: Lähetä minun tyköni
sinun poikas Dawid, joka on lampuri. Ia kuin
Dawid tuli Saulin tykö, tuli hän hänelle juuri
rakkaaksi, ja teki hänen aseensa kantajaksi. Ia
kuin paha henki tuli Saulin päälle, otti Dawid
kanteleen ja soitti kädellänsä ja Saul wir-
woitettiin.

9. Mitä sodasta Goljathin kanssa kerrotaan?
Philistealaiset kokosiwat sotawäkensä sotaan.iLiblia-Katekismo. 3
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Niin tuli Philistealaistcn leiristä yksi mies hei-
dän keskellensä, Goljath nimeltä, kuutta kyynä-
ratä ja kämmenen leweyttä pitkä. Ia hänellä
oli waskilakki päässänsä, ja suomuksen kaltainen
pantsari yllänsä, ja waskikilpi hänen hartioil»
lansa, ja hänen keihäänsä painoi 600 silliä. Ia
hän huusi Israelin joukolle: Walitkaat yksi teis-
tänne, joka tulee tänne alas minun tyköni. Jos
hän woi sotia minua wastaan, niin me olemma
teidän Palmellanne; mutta jos minä hänen woi-
tan, niin teidän pitää oleman meidän Palmell-
amme. Tästä puheesta hämmästyi Saul ja ko-
ko Israel; ja he pelkäsiwät suuresti.

Muist, Meidän laskumme mukaan Goljathin keihäs painoi 18
naulaa ja 24 luolia.

10. Mitähän wielä tapahtui?
Niin tapahtui, että Dawid, joka tuli sotalei-

riin weljiänsä katsomaan, ja sai kuulla tästä ja
että Saul oli luwannut tyttärensä sille miehel-
le, joka löisi sen Philistealaisen, sanoi Saulil-
le: Älköön kenenkään sydän hämmästykö hänentähtensä: sinun palwelias käy sotimaan sitäPhi-
listealaista wastaan. Saul sanoi Dawidille:
Et sinä woi sotia häntä wastaan. Mutta Da-
wid sanoi: Sinun palwelias on lyönyt sekä ja-
lopeuran että karhun: Niin pitää tämän Phi-
listealaisen oleman, kuin yksi näistä; sillä hän
on pilkannut elämän Jumalan sotawäkeä. Ia
Saul sanoi Dawidille: Mene; Herra olkoon si-
nun kanssasi

11. Millä Dawid tämän Philistealaisen woitti?
Sillä/ että hän otti sauwan ja kiwen, ja te-
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ki siitä lingon, ja paiskasi Goljathia otsaan, että
kiwi meni hänen otsansa sisälle, jahän lankesi maa-
han ja kuoli. Ia Dawid juoksi ja weti Philis-
tealaiscn miekan tupesta ulos, ja tappoi hänen.

12. Mitä tapahtui Dawidin, oleskellessansa Saulin
huoneessa?

Saul asetti Dawidin sotamiestensa päälle.
Mutta koska sotajoukko palasi sotimasta, lauloi-
wat waimot: Saul löi tuhannen, mutta Dawid
kymmenen tuhatta; josta Saul katsoi julmasti
Dawidin päälle siitä päiwästä ja aina sitte.
Mutta Jonathan, Saulin poika, ja Dawid
mielistyiwät keskenensä, ja rakastiwat toinen
toistansa.

13. Kuinka Dawid kuninkaanwallan sai?
Philistealaiset sotiwat Israelia wastaan, ja

Israelin miehet lankesiwat lyötynä Gilboan wuo-
rella. Ia Saul haawoitettiin, ja otti miekkan-sa ja lankesi siihen ja tappoi itsensä; ja hänen
poikansa surmattiin myös. Niin koko Israel
kokosi itsensä Dawidin tykö Hebroniin, ja sanoi:
Katso, sinun luus ja lihas me olemme. Ia ai»
na ennen koska Saul oli meidän Kuninkaamme,
johdatit sinä Israelin ulos ja sisälle: ja Herra
sinun lumalas on sanonut sinulle: Sinun pi-
tää oleman minun kansani Israelin päämiehen.
Ia Dawid teki liiton heidän kanssansa Hebro-
nissa. Ia he woiteliwat Dawidin Israelin
kuninkaaksi, Herran sanan jälkeen, Samuelin
kautta. Ia Dawidin nimi kuului kaikissa mais-sa: ja Herra antoi hänen pelkonsa tulla kaikkein
pakanain päälle, i A«. k. wj. n.«. 2 G«m. k. 1.
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14. Mitä ompi Dawidin synneistä muistettawana?
Ia tapahtui kerran, että Dawid käyskenteli

kuninkaan huoneen katon päällä, ja näki sieltä
waimon, joka oli sangen ihana näkyänsä, ja sa-
noi: Eikö tämä ole Bathseba, Urian sen Hethi-
läisen emäntä? Ia hän kirjoitti kirjan sadan-
päämiehen loabin tykö, sanoen: Pankaat Uria
towimman sodan eteen, että hän tapettaisiin Am-
monin lasten miekalla. Sitte antoi Dawid tuo-
da Bathstban huoneesensa; ja hän tuli hänen
emännäksensä.

16. Kenen siis Jumala lähetti Dawidin tykö?
Prophetan Nathanin, joka nuhteli Dawidia

hänen synneistänsä, sanoen: Niin sanoo Herra
Israelin Jumala: Minä olen woidellut sinun
Israelin kuninkaaksi, ja Minä olen pelastanut
sinun Saulin kädestä, ja olen antanut sinulle
sinun herras huoneen. Miksis katsoit Herransanan ylön, tehden pahaa hänen silmäinsa edes-
sä? Urian olet sinä lyönyt miekalla, ja hänen
»vaimonsa olet sinä ottanut sinulles emännäksi.
Niin ei pidä myös miekka lakkaaman sinun huo»
necstas, ettäs olet katsonut minun ylön. Mut-
ta Dawid katui wilpittömästi, ja rukoili luma»
lalta armoa ja syntein anteeksi saamista. Z Sam.
k. 10—12. Ps. 51.

16. Mitä Dawidin pojasta Absalomista jutellaan?
Että Absalom, joka oli ihanan muotoinen mieS,

antoi walmistaa itsellensä waunut ja hewoiset,
ja 50 miestä, jotka oliwat hänen edelläjuolsian-
sa. Hän mielitteli kansaa, ja niin warasti hei»
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dän sydämensä kuninkaaltansa, ja kokosi kansan
tykönsä Hebroniin/ häntänsä kuninkaaksi tekemään.
Mutta Dawid ja kaikki, jotka.hänen kanssansa
oliwat, meniwät itkein ylös Öljymäen paltaa
myöden, sanoen: Jumala tehköön minulle mitä
hän tahtoo! Ia Absalomin miehet lyötiin Da«
wioin palwelioilta. Ia Absalom ajoi muulilla,
ja kuin muuli tuli oksaisen paksun tammen alla,
tarttui hänen päänsä tammeen, ja hän jäi rip-
pumaan taiwaan ja maan wälille. Niin loab
otti kolme keihästä käteensä, ja pisti ne Absa-
lomin sydämeen, josta hän kuoli. Mutta Ku-
ningas tuli murheisinsa poikansa kuolemasta, ja
huusi: Minun poikani, Absalom, minun poikani!
o joska minä olisin kuollut siuun edestäs! ZSam.
k. 14, 15, 16—19.

Muist, Muuli oli ja on wu>lÄ nykyMnkln Itämnilla oiwan
lllwalliscöti ratsuissa ja ajoissa käyttttäwä suuri «lain.

17. Mitä Dawidin rakcnnoiZta jutellaan?

Dawid rakensi hänellensä huoneita lerusale»
miin, ja walmisti sian Jumalan arkille, ja wal-
misti hänelle majan. Silloin sanoi Dawid: Ei
yhdenkään pidä kantaman Jumalan arkkia, waan
Lcwitat: sillä Herra oli heitä walinnut palwe-
lcmaan häntänsä ijankaikkisesti. Ia Dawid sa-
noi Nathanille: Katso, minä asun sederihuonees-sa, ja Herran liiton arkki on waatetten alla.
Mutta Herra sanoi Dawidille: ei sinun pidä ra-
kentaman minun nimelleni huonetta, waan sinun
poikas Salomo. Ia Dawid ja, kaikki kansa ko-
kosiwat runsaita antamia temppelin rakennukseen.
1 Aik, k. 15—17. 28—29.
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18. Mitä meidän on merkittömänä Dawidin wiimeisistH

päiwistä?
Dawid kokosi kaikki Israelin päämiehet ja wä«

kewät sotamiehet/ ja lausui hywiä sanoja poikan-sa Salomon puolesta, että he ottaisiwat hänen
kuninkaaksi. Ia koko kansa kiitti Herraa ru-
koillen ja uhraten, ja tekiwät Salomon kunin-
kaaksi. Ia Dawid kuoli hywällä ijällä, sitte-
tuin hän oli Hebronissa hallinnut 7 ajastaikaa,
ja Jerusalemissa 37. i mk. k. 29.

6. Salomosta.
19. Mitä ompi Salomosta muistettawana, kohta hal-

litukseen tultuansa?
Koska Salomo meni Gibeoniin uhraamaan,

ilmaantui Herra hänelle yöllä, ja sanoi: Anos,
mitä minä annan sinulle. Salomo sanoi: Her»
ra minun Jumalani, sinä olet tehnyt sinun pal-
welias kuninkaaksi minun isäni siaan: ja minä
olen nuorukainen, ja en tiedä käydä ulos taikka
sisälle. Anna sentähden sinun palwelialles ym«
märtäwäinen sydän tuomita sinun kansaas, ja
eloiltaa pahaa ja hywää. Tämä puhe kelpasi
Herralle. Ia Herra antoi hänelle tietäwäisen
sydämen, niin ettei hänen wertaistansa ollut ole,
ja myös rikkautta ja kunniata. 1 Kun. k. 2-3.

20. Mitä Salomo rakensi?
Neljännellä hallituksensa ajastalla perusti Sa-

lomo Herran huoneen, ja hän rakensi sen seitse-
mänä aiastaikana. Ia koska kaikki työ oli pää-
tetty, kokosi kuningas Salomo wanhimmat ty-
könsä Jerusalemiin, wiemään Herran liiton Ark-
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kia Dawidin kaupungista, se on Zion. Ia Sa-
lomo ja koko Israelin joukko meniwät arkin
edellä, ja uhrasiwat lampaita ja karjaa. Ia
Papit kantoiwat Herran liiton arkin siallensa
temppelin kuoriin siihen kaikkein Pyhimpään,
Cherubimin siipein ala. Ia Salomo sanoi:
Katso, taiwas ja taiwasten taiwaat eiwät woi
sinua käsittää: kuingasta siis tämä huone, jon-
ka minä rakensin, sen tekisi? Niin käännä siis
sinuas sinun palwelias rukoukseen, Herra minun
Jumalani, että silmäs awoi olisiwat tämän huo-
neen puoleen yöllä ja päiwällä: että kuulisit kan-
sas Israelin hartaan rukouksen, jonka he tässä
paikassa rukoilemat. Ia Salomo siunasi koko
Israelin joukon, i Kun. k. 6-9.

21. Koska Herra Salomolle toisen kerran ilmestyi?
Koska hän oli rakentanut Herran huoneen ja

kuninkaan huoneen, ilmaantui Herra Salomolle
toisen kerran, sanoen: Minä olen kuullut sinun
rukoukses, ja olen pyhittänyt tämän huoneen,
jonkas rakentanut olet, pannakseni siihen minun
nimeni ijankaikkisesti. Ia jos sinä waellat mi-
nun edessäni sydämen yksikertaisuudessa ja wa-
kuudessa, niin minä wahwistan sinun waltakuntas
istuimen Israelin ylitse ijankaikkisesti. 1 Kun k. 9.

22. Keneltä Salomon wiisaus ihmetellään?
Rikkaan Arabian drottningi oli kuullut Sa-

lomon sanoman, ja tuli Jerusalemiin koettele,
maan häntä tapauksilla. Ia he kukin toiwat
Salomolle lahjoja, ja pyysiwät nähdä häntä, ja
kuulla hänen taitoansa. 1 Kun. k. w.

Muist. Tapauksilla, se «n: marsin pimiöillä kysymyksillä ja
nerollisilla arwoituksilla.
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23. Mitä ompi Salomon »viimeisistä päiwistä muis-

tettawana?
Hänen emäntänsä käänfiwät hänen sydämen-

sä wierasten jumalitten perään, niin että Salo-
mo teki pahaa Herran edessä. Sanoi siis Her-
ra hänelle: Gttä se on tapahtunut sinulta, ja
et sinä pitänyt minun käskyjäni, kuin minä si-
nulle käskin; niin minä totisesti rcwäisen wal-
takunnan sinulta, ja annan sen sinun palwelial-
les. Kuitenkaan en minä tee sitä sinun ajallas,
sinun isäs Dawidin tähden. Ia Herra nosti
Salomolle wihollisen, Hodadin Edomealaisen,
kuninkaallisesta suwusta; ja hän oli Israelinwihollinen niinkauan kuin Salomo eli. Niin
myös nosti lerobeam Nebathin poika kätensä
Salomota wastaan. Mutta aika kuin Salomo
hallitsi kaiken Israelin ylitse oli 40 ajastaikaa.
1 Kun. k. 11.

v. Waltakunnan halkaisemisesta.
1. Kuka tuli Kuninkaaksi Salomon perässä?

Rehabeam, Salomon poika.
2. Mitä ompi hänen hallituksestansa merkittäwänä?
lerobeam tuli ja koko Israelin joukko, ja he

puhuiwat Rehabeamille, ja sanoiwat: Sinun
isäs on meidän ikcemme raskauttanut: niin huo-
jenna nyt sinä sinun isäs kowa palwelus ja
raskas ijes, jonka hän meidän päällemme pan-
nut on, niin me palwelemme sinua. Kuningas
sanoi heille: Menkäät pois kolmanteen päiwään
asti, ja tulkaat jällen minun tyköni. Niin Ku-
ningas Rehabeam piti ensin neuwoa wanhim»
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mitten kanssa, ja sitte nuorukaisten kanssa/ jot-
ka hänen kanssansa kaswaneet oliwat; mutta
hän noudatti nuorukaisten. Siis wastasi Reha-
beam kowin kansaa, kolmantena päiwänä, jona
he jällen tuliwat hänen tykönsä. Mutta kansa
wastasi, sanoen: Mika osa on meillä Dawidis-sa, eli perimys Isäin pojassa? Israel mene
majoilles: katso siis sinä Dawid huonettas. Ia
Israel meni majoillensa, niin että Rehabeam
ainoastansa wallitsi ne Israelin lapset, jotka
ludan kaupunkeissa asuiwat. i Ku», k. 12.

3. Mitä ompi lerobeamista merkittäwänä?
lerobeam rakensi Sichemin Ephraimin wuo-

relle, ja asui siinä: ja läksi sieltä, ja rakensi
Pnuelin, sillä hän ajatteli sydämessänsä: Nyt
waltakunta tulee Dawidin huoneelle jällen, jos
tämä kansa menee Jerusalemiin uhraamaan Her-
ran huoneesen, ja tämän kansan sydän kääntyy
heidän herransa Rehabeamin, ludan kuninkaan,
puoleen, ja he tappawat minun. Siis piti
hän neuwoa ja teki kaksi kultaista wasikkata,
ja hän sanoi kansalle: Teidän on työläs mennä
Jerusalemiin; katso, tässä sinun lumalas, Is-
rael, joka sinun on johdattanut Egyptin maal-
ta. Ia pani niistä yhden Bethelin, ja sen toi»sen pani hän Daniin. Mutta Jumalan mieS
ennusti näitä alttareita ivastaan, ja waikka myös
ennustus täytettiin, ei lerobeam kääntynyt pa-
halta tieltänsä. Hän hallitsi 22 ajastaikaa. Ia
hänen poikansa Nadab tuli kuninkaaksi hänen
siaansa. 1 Kun. e. 12-15. 2 Aie. l. Z4.
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4. Wieläkö mitään muuta on ludan kuninkaasta

Rehabeamisla waaninotcttawana?
Hän asui Jerusalemissa, ja luda ja Benja-

minin oliwat hänen allansa. Ia Papit ja Le-
witat tuliwat hänen tykönsä, silla lerobeam ajoi
heidän pois. Ia monta kaikista Israelin suku-
kunnista, jotka sydämestänsä etsiwät Herraa
Israelin Jumalala, tuliwat heidän perässänsä
Jerusalemiin, uhraamaan. Mutta Rchabeam
hyljäsi Herran lain, ja kaikki kansa hänen kans-
sansa; josta syystä Sisak, Egyptin kuningas,
wiidentenä Rehabeamin hallitus-wuotena, piirit-
ti ja woitti waltakunnan. Mutta he nöyryyt-
tiwät itsensä, ja sanoiwat: Herra on wanhurs-
kas. Sentähden kääntyi Herran wiha heistä
pois, niin ettei kaikki peräti kadotettu; sillä wie-
lä jotain hywäa löyttiin ludassa. Rehabeam
hallitsi 17 ajastaikaa, ja nukkui isäinsa kanssa.
2 Aik. k. II—I2.

14. Prophetoista Eliasta ja Elisasta.
1. Kuka Elia oli?

Uksi Gileadin asuja, i Kun. k. 17.

2. Mitä Elia sanoi jumalattomalle ludan kunin-
kaalle Ahabille?

Niin totta kuin Jumala elää, jonka edessä
minä seison, ei pidä näillä wuosilla kastetta ei-
kä sadetta tuleman, muutoin kuin minun sanani
jälkeen.

3. Niinkö tosiaanki tapahtui?
Epäilemättä; kolmena wuotena jakuutena kuu-

kautena ei satanut maan päälle; mutta koska ta«
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ma aika oli kulunut, rukoili Elia Jumalala,
niin Herra antoi jällen sataa, i Kun. k. 16-17.

4. Millä Propheta Mä ajalla itsensä elätti?
Hän asui ensin Chrithin ojan tykönä; mutta

kuin se kuiwui, tuli Herran sana hänen tykön-
sä, sanoen: Nouse, ja mene Zarpathiin, joka
Zidonin tykönä on, ja pysy siellä: katso, minä
olen käskenyt leskiwaimon sinua siellä elättää.
1 Kun. k. 17.

6. Mitä tästä leskestä haastetaan?
Herra siunasi hänen wähät waransa, niin et-

teiwät jauhot wakkaisessa loppuneet, ja ei öljyä
astiasta puuttunut, siihen päiwään asti kuin
Herra antoi sataa maan päälle. , Kun. k. i?.

6. Sanos minulle lyhykäisnydcssä Elian ja kuningas
Ahabin kanssapuheen sisältö?

Sangen kallis aika oli Samariassa, ja Her-
ra sanoi Elialle: Mene ja osota sinus Ahabil-
le, ja minä annan sataa maan päälle. Niin
sanoi Ahab hänelle. Etkö sinä ole se joka Is-
raelin willitset? Hän sanoi: en minä willitse
Israelia, mutta sinä ja sinun isäs huone, että
te oletta hyljänneet Herran käskyt, ja sinä wa-
ellat Vaalin jälkeen. Ia wielä Elia sanoi:
Lähetä nyt kokoamaan Vaalin prophetat, että
he uhraamat Vaalin alttarilla, ja minä uhraan
Herran alttarilla. Kumpi Jumala wastaa tu-
len kautta ja antaa tulen langeta ja polttaa uh-
rin, hän olkoon Jumala. Mutta Baal ei woi-
nut wastata. Niin lankesi Herran tuli ja polt-
ti alttarin ja uhrin jonka Elia uhrannut oli
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kansan läsnäollessa. Koska kaikki kansa näki sen,
lankesiwat he kaswoillensa, ja sanoiwat: Herra
on Jumala/ Herra on Jumala. Mutta Elia
sanoi: Dttakaat Vaalin prophetat kiinni, ettei
yksikään heistä pääsisi, ja tappakaat. iKun.k. i».

7. Kuka siis Eliata wainosi?
Ahabin emäntä, joka sanoi: Jumalat minut»

le niin ja niin tehköön, jollen minä huomena täl»
la aikaa tee sinun fielulles, niinkuin yhdelle näi-
den sielulle. Mutta Elia meni korpeen, ja Her-
ra kätki hänen siellä, i Kun. k. 19.

8. Wicläkö mitään ompi Eliasta merkittämällä?
Elia nuhteli Ahabia Nabothin murhasta, jon-

ka hän teki sentähden, ettei Naboth tahtonut
hänelle antaa wiinamäkensä. Ia Elia ilmoitti
Ahabille Jumalan rangaistuksen, sanoen: Sii-
nä paikassa jossa koirat nuoleskeliwat Nabo-
thin weren, pitää myös koirat sinun weres nuo-
leskeleman; ja tämä sanoma käwi, täyteen toteen.
1 Kun. k. 21, 22. Ia kuin Elia oli täyttänyt elä-
mänsä mitan, lähetti Jumala hänelle tuliset
waunut tulisten hewoisten kanssa, ja hän meni
ylös taiwaasen.

9. Kuka silloin oli läsnä, koska Elia taiwaasen läksi?
Elisa, joka sen nähdessänsg huusi: Minun

isäni, minun isäni, Israelin turwa ja hänenratsasmichcnsä. 2 Kun. k. 5.

10. Mitä on meidän Elisasta muistcttawana?
Syrialaistcn kuninkaalla oli sodanftäämies,

Naeman nimeltä, joka oli suuma pidetty her-
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ransa edessä; mutta hän oli spitalinen. Ia hänlähetti kirjan Israelin kuninkaan loramin ty-
kö, saaduksensa Elisalta apua. Koska Elisa sen
kuuli, sanoi hän: Tulkaan minun tyköni, että
hän tietäisi prophetan olewan Israelissa. Ia
kuin Naeman tuli, sanoi Elisa hänelle: Mene
ja pese itses seitsemän kertaa Jordanissa, ja si-
nun lihas pitää puhtaaksi tuleman. Ia koska
Naeman wihdoin otti tämän neuwon, niin hä-
nen kawi juuri kuin Elisa sanonut oli. ZKun.k.s.

11. Eikö mitään muuta ole Elisasta merkittämällä?
Paitsi muuta, että, koska Benhadad, Syrian

kuningas, meni ja piiritti Samarian, siellä oli
niin suuri nälkä, että aasin pää maksoi 80 ho-
piapenninkitä, ja että waimo keitti ja söi lap-sensa. Silloin sanoi Elisa: katso, tämä paha
tulee Herralta; mitä minä enää odotan Herraa?
Mutta kuulkaat Herran sanaa: Näin sanoo Her»
ra: Huomena tähän aikaan maksaa yksi wakkai-
nen pieniä jauhoja siklin, ja kaksi wakkaista oh-
ria siklin, Samarian portissa. Tämä myös
tapahtui: silla Herra oli antanut Syrialaisten
sotajoukon yöllä kuulla äänen, josta he peljäs-
tyiwät ja pakeniwat. Z Kun. k. 7.

Nuist. 21 ruplaa ja LO kop. hpsa.

15. Waltaknntim häwittämisestä.
1. Kuinka Israelin »valtakunnan käwi?

Koska Hosea hallitsi Israelin ylitse, tuli As-
syrian kuningas Salmanassar, ja piiritti sen
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kolmeksi ajastajaksi. Ia hän woitti sen, ja wei
Israelin Assyriaan Gosan wirran tykö ja Me-
diläisten kaupunkeihin. Tämä tapahtui sentäh-
den, että Israelin lapset tekiwät syntiä Herraa
wastaan, ja waelsiwat pakanoitten tapain jäl»
teen, jotka Herra oli ajanut Israelin lasten
edestä, ja käyttiwät heidän poikansa ja tyttären-
sä tulen läpitse, ja pitiwät noituuksia ja welho-
uksia, josta Herra suuresti wihastui Israelin
päälle. 2 Kun. k. 17.

Mui st. Usiat »vanhemmat oliwat niin epä-luuloisia, että he,
pakanain taikausten mukaan, antoiwat lapsensa paljain jaloin käydä
kahden nuotion keskellä. Jos ei tuli surmannut lapsia, niin siitä
ihmeestä ennuslettiin kaikkinaista hywää onnea.
2. Mitä on meidän ludan »valtakunnan häwittämisestä

merkittäwänä?
Zcdechia hallitsi Jerusalemissa, ja teki pahaa

Herran edessä, ja ei nöyryyttänyt itseänsä pro-
phetan Jeremian edessä, joka häntä puhutteli
Herran nimeen. Ia kaikkein Pappein Päämie»
het ja kansa tekiwät myös syntiä suuresti kaik-
kinaisten pakanoitten kauhistusten jälkeen, ja
saastuttiwat Herran huoneen, ja katsoiwat hä-
nen sanansa ja prophetaitansa ylön. Niin Her-
ra saatti heidän ylitsensä Chaldealaisten kunin-
kaan, ja hän antoi tappaa heidän nuorukaisen»sa, eikä armahtanut nuorukaisia taikka wanhoja.
Hän otti kaikki Jumalan huoneen astiat, ja wei
pois Vabeliin, ja poltti Jumalan huoneen, ja
kukisti korian Jerusalemin kaupungin. Ia ne
jotka oliwat miekatta pääsneet, wietiin Babe»
liin, siihen asti että Persian waltakunta hallitsi

70 ajastaikaa. Z Kun. k. Zs.
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16. Kuninkaasta Manassesta.
1. Mitä on meidän Manassesta muistettawana?

Hän oli ludan kuningas, ja teki pahaa Her-ran edessä, rakensi Vaalille alttareita, ja teki
metsistöt, ja kumarsi kaikkea taiwaallista sota-wäkeä. Ia hän käytti poikansa tulessa, Hin-nomin laaksossa, ja walitsi hänellensä päiwät,
ja otti waarin lintuin lauluista, ja noitui, ja
sääsi welhot ja merkkein tulkitsiat, ja wietteli
ludan ja Jerusalemin asuwaiset, tekemään pa-
hemmin kuin pakanat.

2. Kuinka hänen tästä käwi?
Herra säätti Assyrialaisten päämiehet ottaa

hänen kiinni, ja sitoa hänen kaksilla waskikah-
leilla ja wiedä wankeuteen Babeliin. Siellä hän
ymmärsi että Herra on Jumala. Z Aie. k. 33.
2 Kun. k. 23.

17. Prophetasta Danielista.
1. Mistä Daniel oli syntymäperää?

Hän oli eräs Israelita, joka ynnä muuta-
main muiden nuorukaisten kanssa, jotka oliwat
wiedyt Babeliin, tuli palwelemaan kuninkaan
huoneessa, ja siellä saiwat oppia Chaldean kir-
joituksia ja tieltä. Dan. i.

2. Mitä ompi merkittäwänä hänen kunniaan korottama
sestanfa Babelin kuninkaalta?

Kuningas Nebucadnezar näki unta, jonka ei
kenkään hänen »viisaistansa ja tietäjistänsä tai-
tanut selittää. Niin Daniel meni kiirusti kunin-
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kaan eteen, ja sanoi: Sitä salautta, kuin Ku-
ningas anoo, eiwät wiisaat ja noidat ja tietäjät
taida ilmoittaa; waan Jumala on taiwaassa,
joka taitaa salaiset asiat julistaa. Hän tiettä-
wäksi teki kuninkaalle, mitä tulewaisina aikoina
tapahtuman piti. Niin kuningas sanoi: Toti-
sesti on teidän Jumalanne kaikkein jumalain Ju-
mala, ja kaikkein kuningasten Herra, joka salai-
set asiat ilmoittaa, ettäs tämän salaisen asian
olet ilmoittaa taitanut. Ia kuningas antoi Da-
nielille lahjoja, ja asetti hänen kalkkein Badelin
waltakuntain päälle. Dan. 3.

3. Mitä haastetaan kolmesta Danielin ystäwästä,
Sadrachista, Mesachista ja Abednegosta?

Koska kuningas Nebucadnezar oli teettänyt
sen suuren kuwan kuutta kymmentä kyynärää ker-
kiän ja kuutta kyynärää lewiän, antoi hän käs-
kyn, että kaikki ihmiset piti annetulla merkillä
lankeeman maahan ja sitä kuwaa kumartaman.
Mutta kuin eiwät Sadrach, Mesach ja Abedne-
go kumartaneet sitä, käski kuningas kiukussa ja
»vihoissansa, että he heitettäisiin tuliseen pätsiin.
Mutta Jumala lähetti enkelinsä, joka heitä war-
jeli, niin ettei tuli mitään heidän ruumiillensa
tehnyt. Silloin puhui Nebucadnezar, ja sanoi:
Kiitetty olkoon Sadrachin, Mesachin ja Abed-
negon Jumala! joka pelasti heitä, jotka häneen
ustalsiwat. Niin olkoon nyt tämä minun käs-
kyni: Kuka ikänänsä heidän Jumalalansa pilk-
kaa, hän pitää kappaliksi hakattaman ju hänen
huoneensa lokaläjäksi kukistcttaman: Sillä ei
yhtään muuta Jumalala ole, joka niin pelas-
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taa taitaa, kuin tämä. Ia kuningas antoi suu»
ren wallan heille Babelin maalla.

4. Onko mitään numta Danielista muistettawana?
Kyllä: Daniel wapahti jumalisen Susannan,

jonka kaksi wäärää tuomaria oliwat tuominneet
rikoksesta, jota ei hän tehnyt; Wielä: Kunin-
gas Darius antoi hänen ensin panna kaikkein
maanwanhinten päämieheksi, mutta Mistäpäin,
hänen jumalisuutensa tähden, heittää jalopeurain
luolaan, josta hän sitte ylös otettiin, ja hänes-
sä ei yhtään haawaa löytty, Ia wihdoin: että
hän kuningas Cyruksen aikana häwitti eftäjuma-
lan Velin, ja ilmoitti Velin pappein petoksen.
Kappal. Daniclin kirj.

18. ludalaisten palajamisesta Babelin
lvankeudesta.

1. Kuka oli kuningas Persiassa, ludalaisten ntautcttacssa?
Cores, jonka Herra herätti kuuluttamaan ko-

ko »valtakunnassansa, sanoen: Näin sanoo Co-
res, Persian Kuningas: Herra taiwaan Juma-
la on antama minulle kaikki maan waltakunnat,
ja on käskei' t minun rakentaa hänellensa huo-
neen Jerusalemiin, joka on ludassa. Kuka on
teidän siassanne kaikesta hänen kansastansa?
hänen Jumalansa olkoon hänen kanssansa! ja
hän menköön Jerusalemiin, ja rakentakoon Her-
ran Israelin Jumalan huoneen. Ia kaikkia
jääneitä kaikissa paikoissa kussa he muukalais-
na owat, pitää mielellänsä autettaman sen pai-
kan kansalta hopialla ja kullalla, tawaralla ja
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juhdilla Jumalan huoneestn, kuin on lerusale-
missä.

2. Läksiwätkö siis Israelitat maallensa jälleen?
Warmaan: koko kansa läksi niinkuin yksi mies,

ja tuliwat Jerusalemiin, ja rakensiwat kaupun-
gin ja temppelin niillä wapaa-ehtoisilla lahjoil-
la, joita sekä kansa että päämiehet antaneet oli-
tvat. Ia pitiwät suurella ilolla Jumalan huo-
neen wihkimistä. Esra i, Z, 6. Ia Esra Pappi
luki Jumalan lakikirjan kansalle, ja iloitsiwat
suuresti. Niin muodoin tuli lumalanpalwelus
jällen entiseen järjestykseensä Jerusalemissa. N«h. 8.

3. Eikö siis ludalaisilla enää ollut yhtään ahdista?
Dli tosin. Joko siitä että Syrialaisten ku-

ningas Antiochus meni ylös Jerusalemiin, ja
antoi siellä paljo wäkeä surmata, ja Pyhästä
ottaa pois hopian ja kullan, ja kaikki kalliit as-
tiat ja wei Syriaan myötänsä; ja antoi repiä
rikki Jumalan lakikirjat, ja pakoittaa monta
Juvalaista pakanain jumalanpalweluksen otta-
maan ivastaan; Joko siitä, että wiholliset wai-
wasiwat heitä suurimmalla julmuudella ja kuo-
lettiwat sentähden, etteiwat he tahtoneet syödä,
mitä Jumalan laissa kielletty oli. (Moccab. kirj.)

4. Kuinka he tästä ahdistuksesta pelastuiwat?
Niina päiwinä nousi hurskas pappi, Mata-

thias nimeltä, jolla wiiden poikansa kanssa oli
kiiwaus Herran puolesta. Hän korotti äänensä
kaiken kaupungin ylitse, sanoen: jolla on kii-
waus lain tähden, hän käykään minun kanssa-
ni! Ia koska hän oli kuollut, meni ludas
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Maccabeus, hänen poikansa, ja hänen weljensä
ja kansa Syrialaisia wastaan, ja löi heidän,sanoen: Meitä on wäha, ja me olemina myös
heikot paastosta; mutta se taitaa kyllä tapah-
tua, että wahä joukko woittaa suuren. Waan
meidän pitää meitämme warjeleman, ja sotiman
meidän henkemme edestä ja meidän lakimma
edestä. Ia he karkoittiwat julman Antiochuk-sen kansoinensa. Sitte he puhdistiwat pyhän
sian, ja uhrasiwat polttouhria alttarilla, ja pa«
niwat lumalanpalweluksen entiseen järjestykseen.
Wacc. kirj.

19. lesuksen Kristuksen syntymästä.
1. Keneltä Kristuksen syntyminen ilmoitettiin?

Enkeliltä Gabrielilta. Ma<h, i. >

2. Kenen tykö enkeli Gabriel tuli?
Neitseen tykö, joka oli kihlattu miehelle, jon-

ka nimi oli Joseph, Dawidin huoneesta, ja neit-
seen nimi oli Maria.

3. Mitä enkeli Marialle sanoi?
Terwe armoitettu! Herra on sinun kanssas:

siunattu sinä waimoin seassa!
4. Milliseksi Maria nyt tuli?

Kuin hän näki enkelin, hämmästyi hän hänen
puheestansa, ja ajatteli millinen se terwetys oli.

6. Mitä siis ,nkcli sanoi?
Älä pelkää Maria: j. ä sinä löysit armon

Jumalan tykönä. Katso, sinä siität kohdussas,
ja synnytät Pojan: ja sinun pitää kutsuman
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hänen nimensä IGTNS. Sen pitää oleman
suuren, ja pitää kutsuttaman Wmäisen Pojak-
si, ja Herra Jumala antaa hänelle Dawidin
hänen isänsä istuimen. Ia hänen pitää Jako»
bin huoneen kuningas ijankaikkisesti oleman, ja
hänen »valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.

6. Milä Maria »vastasi?
Kuinka tämä tulee, sillä en minä miehestä

mitään tiedä?
7. Mitä enkeli hänelle sanoi?

Pyhä Henki tulee sinun päälles, ja Alimai-sen woima warjoo sinun: sentähden myös se
Pyhä kuin sinusta syntyy, pitää kutsuttaman
Jumalan Pojaksi.

8. Mitä Maria sitte teki?
Maria nousi ja meni lcmkocmsa Elisabethia

terwehtaman, ja oli hänen tykönänsä lähes kol-
me kuukautta. Mutta Josephille, joka oli hurs-
kas ja ei tahtonut häntä huutoon saattaa, il-
mestyi Herran enkeli unessa, ja sanoi: Joseph
Dawidin poika, älä pelkää ottaakses Mariata
puolisotas tykös: sillä se kuin hänessä on siin-
nyt, on Pyhästä Hengestä. Ia hänen pitää
synnyttämän Pojan, jonka nimen sinun pitää
kutsuman lEslis; sillä hän on wapahtawa kan-sansa heidän synneistänsä. Luk. i. Maih. i.

9. Kussa Vapahtajamme syntyi?
Eräässä ludanmaan kaupungissa, Bethlehem

nimeltä.
10. Mitä kummallista lesuksen syntyessä tapahtui?
Joseph ja Maria, jotka tultuansa Bethlehe»
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miin, ellvat saaneet siaa majassa, sioittiwat it-
sensä karjahuonecsen; ja Maria synnytti pojan
hänen esikoisensa, ja kapaloitsi hänen, ja pani
seimeen. Ia paimenet walwoiwat siinä paikka-
kunnassa, ja wartioitsiwat yöllä heidän laumaan-
sa. Heille Herran enkeli ilmoitti lesuksen syn-
tyneen. Ia suuri taiwaallisen sotawaen joukko
kiittiwät Jumalala, ja sanoiwat: Kunnia ol-
koon Jumalalle korkeudessa, ja maassa rauha,
ja ihmisille hywä tahto. Luk. 2.

11. Mitä kahdeksentena päiwänä jälkeen tämän tapahtui?
Ia sitte kuin kahdeksan päiwää kulunut oli,

että Lapsi piti ymftärileikattaman, kutsuttiin hä-
nen nimensä lesus, joka niin oli enkeliltä jo
ennen kutsuttu kuin hän sikisi äitinsä kohdussa.
luk. 2. ,

20. Tietajitten tulemisesta Vethlehemiin.
1. Mistä tietäjät tuliwat?

Itäiseltä maalta.
2. Mitä he kysyiwät, tultuansa Jerusalemiin?

Kussa on se syntynyt ludalaisten Kuningas,
sillä me näimme hänen tähtensä idässä, ja tu°
limma häntä kumarten rukoilemaan.

3. Hywäksyikö kuningas Herodes tätä?
Ei; waan koska kuningas Herodes sen kuuli,

hämmästyi hän ja kaikki Jerusalem hänen kans«sansa. Ia kokosi kaikki ylimäiset Papit jaKir-
janoppeneet kansan seassa, ja kyseli heiltä kus-sa Kristuksen syntymän piti?
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4. Mitä ylimäiset Papit ja Kirjanoppineet tähän
wastasiwat?

He sanoiwat hänelle: Bethlehemissä ludan
maalla; silla niin on prophetan Michan kautta
kirjoitettu.

6. Mitä siis Herodes teki?
Hän lähetti tietäjät Bethlehemiin, ja sanoi:

Menkäät ja kysykäät wisuusti Lapsesta: ja kos-
ka te löydätte, niin sanokaat minulle/ että mi-
näkin tulisin ja kumarraisin häntä.

6. Mitä tietäjät tekiwät, tultuansa Bethlehemiin?
He ihastuiwat sangen suurella ilolla, ja awa-

siwat tawaransa, ja lahjoittiwat lesukselle ja
wanhemmille kultaa ja pyhäsawua ja mirrhami-
ta. Ia sitte he meniwät toista tietä omalle
maallensa. Moth. 2.

7. Aikoiko Herodes todellaki tulla kumarten lesusta
rukoilemaan?

Ei; waan hänellä oli murhaallisia hankeita
mielessä, joka myös näkyi siitä, että, koska tie-
täjät eiwät palajanneet hänen tykönsä, Herodes
lähetti tappaman kaikki poikalapset Bethlehemis-sa ja kaikissa sen äärissä (jotka kaksiwuotiset
oliwat ja nuoremmat); luullen lesuksen olewan
niiden seassa. M«th. 2.

21. lesuksen »viemisestä temppeliin.
1. Mitä oli Herran laissa kirjoitettu esikoisista?

Että kaikki miehen puoli, joka ensin awaa
äitinsä kohdun, pitää kutsuttaman Herralle py«
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häksi; sentähden piti esikoiset lunastettaman sil-
lä tawalla, että uhrattiin pari Mettisiä, eli kak-
si kyhkyläisen poikaa.

2. Noudattiwatko myös Joseph ja Maria tätä Ju-
malan lain käskyä?

Epäilemättä; silla sittekuin heidän puhdistus
paiwansä oliwat täytetyt, weiwät he lapsen
Jerusalemiin, asettaaksensa häntä Herran eteen.

3. Kuka siinä tilassa oli temppelissä saapumilla?
Uksi mies, jonka nimi oli Simeon: tämä oli

hurskas ja jumalinen mies, odottain Israelin
lunastusta: ja Pyhä Henki oli hänessä. .Ia
hänelle oli sanottu Pyhältä Hengeltä, ettei hä-
nen pitänyt ennen kuolemata näkemän, kuin hän
näkisi Herran Kristuksen. Ia hän tuli Hengen
kautta temppeliin: ja kuin wanhemmat lapsen
lesuksen toiwat sisälle, tehdäksensä hänen edes-
tänsä Lain tawan jälkeen, niin Simeon otti hä-
nen syliinsä, ja kiitti Jumalala ja sanoi: Nyt
sinä lasket, Herra, palwelias rauhaan mene-
mään, sanas jälkeen, sillä minun silmäni owat
nähneet sinun autuudes, jonka sinä tvalmistit
kaikkein kansain eteen. Walkeudeksi walistamaan
pakanoita, ja sinun kansas Israelin kunniaksi.

4. Dliko joku muukin, mainittawa ihminen sillä
hetkellä temppelissä?

Anna Prophetissa, Phanuelin tytär, joka ei
koskaan lähtenyt temppelistä palwelemasta lu-
malata, paastossa ja rukouksessa yötä ja päi«
wää. Ia tämä tuli sillä hetkellä siihen, ja kun»
nioitsi myös Herraa, ja puhui hänestä kaikille,
kuin lunastusta Jerusalemissa odottiwat. «««. 2.
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6. Mitä wanhemmat tämän jälkeen tekiwät?

Sittekuin he oliwat kaitki tehneet Herran lain
jälkeen, palasiwat he Galileaan heidän kaupun»
kiinsa Nazarethiin. Mutta Lapsi kaswoi ja wah-
wistui hengessä, ja täytettiin wiisaudella, ja
Jumalan armo oli hänen kanssansa. Luk. 2.

22. lesus temppelissä.
1. Kuhunka oli lesuksen wanhemmilla tapana joka

wuosi mennä?
Jerusalemiin Pääsiäisjuhlalle.

2. Ottiwatko he lapsen lesuksen mukaansa?
Dttiwat, kuin hän 12 ajastajan wanha oli.
3. Mitä silloin tapahtui, koska wanhemmat läksi-

wät Jerusalemista?
Poikainen lesus jäi Jerusalemiin, jossa he

kolmen päiwän perästä löysiwät hänen temppe-
lissä istuwan Opettajain keskellä, kuulteleman
heitä, ja kysymän heiltä. Ia kaikki, jotka hä»
nen kuuliwat, hämmästyiwät hänen ymmärrys»
tänsa ja wastauksiansa.

4. Mitä hänen äitinsä hänelle sanoi?
Poikani, miksis meille näin teit?

6. Mitä Icsus siihen wastasi?
Mitasta te minua etseitte? Ettäkö tienneet,

että minun pitää niissä oleman, jotka minun
Isäni owat?

6. Mitä silte tapahtui?
lesus meni alas heidän kanssansa, ja tuli

Nazarethiin: ja oli heille alamainen. Ia hänen
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äitinsä kätki kaikki nämät sanat sydämehensä.
Ia lesus menestyi wiisaudessa, ja ijässä, jaarmossa Jumalan ja ihmisten edessä. Luk. 2.

23. lesus rupee Dpetuswirkaansa.
. Wanhako lesus oli, opetuswirkaansa ruwetessaan?
30 ajastaikaa.

2. Millä tawoin alku tähän tapahtui?

lesus tuli Jordaniin Johanneksen tykö, kas-
tettua häneltä. Math. 3. Lue. 3.

3. Kuka tämä Johannes oli?
Hän oli Zacharian ja Elisabethin poika, jon-

ka he synnyttiwät wanhalla ijällänsä, ja oli se,
joka Jumalalta oli lähetetty kastamaan. Luk. 2.

4. Mitä Johannes sanoi koska lesus tahtoi antaa
itsensä kastaa?

.Johannes kielsi häneltä, sanoen: minä tar-
witsen Sinulta kastettaa, ja Sinä tulet minun
tyköni.

5. Mitähän lesus »vastasi?
Salli nyt, sillä näin meidän sopii kaikkea

wanhurskautta täyttää.
6. Mitä tämän perästä tapahtui?

Kohta kuin lesus astui medestä, näki hän
taiwaat aukeneman, ja Hengen tuleman hänenpäällensä niinkuin kyhkyisen. Ia katso, ääni
taiwaasta sanoi: Tämä on se Minun rakas
Poikani, johonka minä mielistyin. Mare. l. Luk.3.

Bibli»'Kat«ki«mo. 4
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7. Mitä kohta sen jälkeen tapahtui?
lesus wietiin hengeltä korpeen, tiusattaa per»

keleeltä.
«. Kauanko tämä kiusaus kesti?

Neljäkymmentä päiwää ja neljäkymmentä yötä.
Ia koska se oli päätetty, tuliwat enkelit ja pal«
weliwat häntä. Mach. 4.

9. Mitä kohta kiusauksen jälkeen tapahtui?

Johannes todisti Icsuksesta, sanoen: Katso,se Jumalan Karitsa, joka pois ottaa mailman
synnit. Tämä on se josta minä sanoin: minun
jälkeeni tulee Mies, joka minun edelläni on ol-
lut; silla hän oli ennen kuin minä. Sitte kut-
sui lesus opetuslapsensa, joiden nimet owat:
Ensimäinen Simon, joka Pietariksi kutsutaan,
ja Andreas hänen weljensä; lakobus Zebedeuk-sen poika ja Johannes hänen weljensä; Philip-
pus ja Bartholomeus; Thomas ja Mattheus,
se publikani, lakobus Alpheuksen poika, ja Leb-
beus liialta nimeltä Thaddeus, Simon Cana-
neus ja ludas Ischarioth. M«th. ia, I°h. 1.

10. Koska lesus ensimäisen tunnustähtensä eli ihme-
työnsä teki?

Kolmantena päiwänä sen jälkeen, häissä Ga-
lilean Kannassa, joihin lesus ja hänen äitinsä
ja opetuslapsensa oliwat kutsutut.

11. Missä tämä ihmetyö seisoi?
Siinä että lesus muutti weden roimaksi. 2°h. 2.

12. Kussa lesus kaikkien ensin »varsinaisena opettajana
ilmestyi?

lesus palasi hengen wäessä taas Galileaan:
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ja sanoma kuului hänestä ympäri kaiken sen lä-
himaakunnan. Ia hän opetti heidän synagogis-sansa. Ia tuli Nazarethiin, kussa hän kaswa-
tettu oli, ja meni tapansa jälkeen Sabbathin
päiwänä synagogaan, ja nousi lukemaan.

13. Mitä lesus siellä luki?
Esaian prophetan raamatussa sen paikan kus-sa kirjoitettu on: Herran henki on minun pääl-

leni, sentähden on hän minun woidellut, ja lä»
hettänyt minun saarnaamaan köyhille hywaa sa-
nomata, parantamaan särjetyltä sydämitä, saar-
naamaan wankeille lunastusta, ja sokeille näkön-

sä jällen saamista, särjetyltä wapauteen saatta-
maan: saarnaamaan Herran otollista wuotta.

14. Mitä tämä lukeminen waikutti?
Ia kuin hän pani raamatun kiinni, antoi hänsen palwelialle, ja istui; Ia kaikkein silmät kuin

synagogassa oliwat, katsoiwat hänen päällensä.
Ia hän rupesi heille sanomaan: tänäftänä on
tämä kirjoitus täytetty, kuin te nyt kuulitta.
Ia kaikki antoiwat hänelle todistuksen, ja ih-
metteliwät niitä armon sanoja, kuin hänen suus-
tansa läksiwät ulos. Lul. 4. Es. 61.

24. lesuksen opetuswiran Mannosta.
1. Kussa ompi lesuksen wuorisaarna kirjoitettuna?

Mattheuksen Ewangeliumin raamatun 6:ssä,
6:ssa ja 7:ssä luwuissa.

2. Sanos minulle jotain siitä?
lesus, joka waelsi ympäri kaiken Galilean
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ja saarnasi Ewangeliumita heidän synagogissan»
sa, astui kerran ylös korkialle wuorelle; ja kuin
hän oli istunut, tuliwat hänen opetuslapsensa
ja paljo kansaa hänen tykönsä. Niin hän aroasisuunsa, opetti heitä, ja sanoi: Autuaat owat
hengellisesti waiwaiset .......silla teidän
palkkanne on suuri taiwaassa.

3. Sanos minulle jotain wicläki?
lesus opetti myös: Ettei hän tullut Lakia ja

Prophetaita päästämään, mutta täyttämään:
Että siihen asti kuin taiwas ja maa katoowat,
ei pidä »vähinkään piirto eikä joku rahtu Lais-
ta katooman: Että jokainen joka tyhmästi
wihastuu weljellensä, hänen pitää tuomiohon wi-
kapää oleman: mutta jokainen kuin sanoo wel-
jellensä rhaka, hänen pitää neuwon ala wikapää
oleman: mutta jokainen joka sanoo: sinä tyhmä,
hänen pitää helwetin tuleen wikapää oleman:

Jokainen joka katsoo waimon päälle himoi-
taksensa häntä, niin hän teki jo huorin hänen
kanssansa sydämessänsä: Rakastakaat wihol-
lisianne, siunatkaa! niitä, jotka teitä sadattawat;
tehkäät niille hywin, jotka teitä wihaawat;
rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä wainoowat,
että te olisitta teidän Isänne pojat joka on tai- ,

waissa: Kawahtakaat ett'ette anna teidän al-
muisatanne ihmisten edessä, että te heiltä näh-
täisiin; niin ette saa palkkaa teidän Isältänne,
joka on taiwaissa: Koska te rukoiletta, niin
teidän pitää nain sanoman: Isä meidän,, joka
olet taiwaissa, j. n. e. . . . Amen. Altaat'
tawarata kootko maan päällä, kussa koi jaruos-
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te raiskaamat, ja kussa warkaat kaiwawat ja
warastawat. Waan kootkaat teillenne tawarata
taiwaassa: Kussa teidän tawaranne on, sii-
nä on myös teidän sydämenne: Kaikki mitä
te tahdotta, että ihmiset pitää teille tekemän,
niin te myös heille tehkäät; sillä tämä on Laki
ja Prophetat: Ei jokainen kuin sanoo mi-
nulle: Herra, Herra, pidä tuleman taiwaan wal-
takuntaan; mutta jokainen kuin tekee minun Isä-
ni tahdon, joka on taiwaissa.
5. Mitä on meidän muistettawana lesuksen kanssapu-

hccsta Samarian waimon kanssa Sicharin
kaupungin tykönä?

Koska lesus tuli kaupunkiin, niin hän istui
lähteen päälle. Niin tuli yksi waimo Mettä
ammuntamaan; ja lesus sanoi hänelle: AnnaS
minun juovakseni: sillä hänen opetuslapsensa oli-
wat menneet kaupunkiin ruokaa ostamaan.

6. luttcles minulle wielä jotain tästä kanssapuhccsta?
Sanoi waimo hänelle: Kuinka sinä minulta

juoda anot, joka olet Juvalainen, ja minä olen
Samarialainen? lesus wastasi ja sanoi hänel-
le: Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka
se on, joka sinulle sanoi: Anna minun juovakse-
ni; niin sinä anoisit häneltä, ja hän antaisi si-
nulle eläwätä wettä. Wielä lesus sanoi: Jo-
kainen kuin juo tästä Medestä, hän janoo jäl-
leen; mutta joka siitä medestä juo kuin minä
hänelle annan, ei hän janoo ijankaikkisesti.

?. Mitä waimo sen jälkeen sanoi kaupungin kansalle?
Hän meni kaupunkiin, ja sanoi niille ihmisil-
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le: tulkaat katsomaan sitä miestä, joka minulle
sanoi kaikki mitä minä tehnyt olen. Olleeko hän
Kristus?

?. Mikä oli seuraanto tästä lesuksen etsecstä?
Monta Samarialaista siitä kaupungista us- <

koiwat Hänen päällensä. Ia sanoiwat sille wai-
molle: Emme nyt sillen usko sinun puhees täh- »

dcn; sillä me olemme itse kuulleet, ja tiedämme
että hän on totisesti Kristus mailman Wa-
pahtaja. loh. 4.

8. Sanos minulle jotain lesuksen kanssaplcheesta
Nikodemuksen kanssa?

Nikodemus tuli yöllä lesuksen tykö, ja sanoi
heille: Mestari, me tiedämme, että sinä olet Ju-
malasta opettajaksi tullut; sillä ei taida kenkään
niitä tunnustähteja tehdä kuin sinä teet, jollei
Jumala ole hänen kanssansa. Icsus wastasi,
ja sanoi hänelle: Totisesti, totisesti sanon minä
sinulle: ellei joku wastuudesta synny, ei hän tai-
da Jumalan »valtakuntaa nähdä. Ia kuin Ni-
kodemus ei woinut tätä ymmärtää, niin lesus
wielä sanoi hänelle: ellei joku synny medestä ja"
hengestä, ei hän taida Jumalan »valtakuntaan
sisälle tulla. Mitä lihasta syntynyt on, se on
liha: ja mitä Hengestä syntynyt on, se on hen-
ki. Joka uskoo Pojan päälle, ei pidä huk-
kuman, mutta ijankaittisen elämän saaman. Sil-
lä niin on Jumala mailmaa rakastanut, että
hän antoi ainoan Poikansa, että jokainen kuin
uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mut-
ta ijankaikkisen elämän saaman. Sillä ei Iu-
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mala lähettänyt Poikaansa mailmaan, tuomit»
semaan mailmaa, mutta että mailma piti hänen
kauttansa wapahdettaman. Joka hänen päällen-
sä uskoo, ei häntä tuomita; mutta joka ei us»
ko, se on jo tuomittu; sillä ei hän uskonut Ju-
malan ainoan Pojan nimen päälle. 2°h. Z.

25. Muutamista lesuksen ihmetöista.
1. Herättikö lesus joitakuita kuollulta?

Herätti.
2. Woitko nimittää jonkun niistä?

t) Namin lesken pojan, josta kuuluu, että
koska lesus kaupungin porttia lähestyi, katso,
kuollut kannettiin ulos, joka oli äitinsä ainoa
poika, ja se oli,leski. Koska Herra hänen nä-
ki, sanoi hän: Ala itke. Ia hän sanoi kuoleel-
le: Nuorukainen! Minä sanon sinulle: nouse
ylös. Ia kuollut nousi istualle, ja rupesi puhu-
maan. Ia Hän antoi sen ällillensä. 2) lai-
ruksen tyttären, näillä sanoilla: Piikainen, si-
nulle minä sanon: nouse ylös. Ia kohta piika
nousi, ja käwi; silla hän oli 12:nen ajastaikai-
nen. 3) Lazaruksen Bethaniasta, Marian ja
Marthan weljen, joka oli ollut kuollut ncha
päiwää. Lazarus oli lesukscn ystäwä, ja le-sus piti usein keskuutta näiden kolmen sisarus-
ten kanssa; waan ei ollut saapuilla hänen kuol-
lessansa. Mutta lesus sanoi opetuslapsillensa
selkiästi: Lazarus on kuollut. Ia kuin han tuli
haudalle, sanoi hän: Ottakaat kiwi pois. Sa-
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noi hänelle Martha: Herra, jo hän haisee. le-sus sanoi hänelle: Enkö minä sinulle sanonut:
jos sinä uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kun-
nian. Ia he ottiwat kiwen pois sialtansa, jo-
hon kuollut pantu oli. Niin lesus nosti sil-
mänsä ylös, ja sanoi: Isä, minä kiitän Sinua,
ettäs minua kuulit. Mutta minä tiedän myös
ettäs aina minua kuulet: waan kansan tähden
joka tässä ympäri seisoo, sanon minä, että he
uskoisiwat Sinun minua lähettäneeksi. Ia kuin
hän nämät sanonut oli, huusi hän suurella ää-
nellä: Lazare, tule ulos. Ia se kuollut tuli ulos
sidottuna käsistä ja jalwoista. lesus sanoi heil-
le: Päästäkäät häntä ja antakaat hänen mennä.
Luk. 7. M»rk. 5. I°h. 11.

3. Paransiko lesus sairaita?
lesus waelsi ympäri kaiken Galilean, teki

hywää ja paransi kaikki, jotka sairaat oliwat.
4. Sanos minulle, eikö ollut yksi mies, joka sairasti

warsin kauan, mutta parannettiin Icsukselta?
Dli, Bethsaidan tykönä, jossa makasi suuri

joukko sairaita, sokeita, ontuwita, halwatuita.
Siellä oli yksi mies joka 38 ajastaikaa oli sai»
rastanut. Hänelle sanoi lesus: tahdotkos tulla
terweeksi? Ia kuin hän tähän oli wastannut,
sanoi lesus: nouse, ota wuoteeö ja käy. Ia
kohta parani se ihminen ja otti wuoteensa ja
käwi. 2°h. 5.

5. Woiko lesus sokeille antaa näkönsä jälleen?
Warmaan: paitsi muita lesus paransi sokia-

na syntyneen sillä, että hän sylki maahan ja
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teki loan syljestä, ja woiteli sen sokian silmät
loalta, ja sanoi hänelle: Mene ja pese itsessiinä lammikossa Siloam. Niin hän meni ja
pesi itsensä, ja tuli näkemään. Ia kuin lesus
löysi hänen, sanoi hän hänelle: uskotkos sinä
Jumalan Pojan päälle?

6. Mitä sokia tähän wastasi?
Herra kuka se on, että minä hänen päällensä

uskoisin? lesus sanoi: hän on se joka sinun
kanssas puhuu. Niin hän sanoi: Herra, minä
uskon. Ia hän kumarsi ja rukoili häntä. 2°h.

7. Paransiko Icsus spitalisiaki?
Tosin; koska yksi spitalinen mies kumarsi hän-

tä, ja sanoi: Herra, jos sinä tahdot, niin sinä
woit minun puhdistaa, sanoi lesus hänelle: Mi-
nä tahdon, ole puhdas. Ia hän puhdistettiin
kohta Malistansa. Ia kerran koska kymmenen
spitalista miestä korottiwat äänensä, sanoen:
lesu, rakas mestari, armahda meidän päällem-
me, sanoi lesus heille: Menkaät ja osottakaat
teitänne Papeille; ja tapahtui että he mennes-
sänsä tuliwat puhtaaksi. Math. 8. Luk. 17.

26. lesuksen kärsimistänsä ilmoittamisesta.
1. Kauanko Icsus opetuswirkaansa harjoitti?

Wähän päälle kolmekymmentä wuotta.
2. Tämän ajan kuluttua, mitä Icsus opetuslapsillensa

sanoi?
Niin lesus otti tykönsä ne kaksitoistakymmen-

tä, ja sanoi heille: Katso, me menemmä Icru-
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salemiin, ja kaikki pitää täytettämän kuin Pro-
phetailta Ihmisen Pojasta kirjoitetut oivat. Sil-
lä han annetaan ylön pakanoille, ja pilkataan,
ja hawäistään, ja syljetään. Ia kuin he owat
hänen ruoskineet, tappamat he hänen: ja kol-
mantena päiwänä on hän nousema ylös. Luk. iB.

3. Vmmälsiwätkö opetuslapset tätä puhetta?
Eiwät he mitään näistä ymmärtäneet: ja tä-

mä puhe oli heiltä niin peitetty, etteiwät he ym«
mättäneet mitä sanottiin.

4. Mitä Icsus sen jälkcen opetuslapsillensa puhui?

Jos joku tahtoo minun perässäni tulla, hän
kieltäkään itsensä, ja ottakaan ristinsä, ja seu-
ratkaan minua. Sillä joka henkensä tähdellä
pitää tahtoo, hänen pitää sen kadottaman: mut-
ta joka henkensä kadotta minun tähteni, hänen
pitää sen löytämän. Mitä se ihmistä auttaa,
jos hän kaiken mailman woittaisi, ja sielullen-sa saisi »vahingon? Taikka mitä antaa ihminen
sielunsa lunastukseksi? Silla Ihmisen Poika on
tulewa Isänsä kunniassa, enkelillensä kanssa:
ja silloin hän maksaa kullekkin töidensä jälkeen.
Totisesti minä sanon teille: Muutamat seisowat
tässä, joiden ei suinkaan pidä kuolemata mais-
taman, siihen asti kuin he näkemät Ihmisen
Pojan tuleman hänen waltakunnassansa.

5. Mitä silloin tapahtui kuin lesus tuli Bethaniaan?
Martha ja Maria walmistiwat hänelle eh-

toollisen. Mutta Lazarus, jonka lesus herätti
kuolluista, oli yksi niistä kuin hänen kanssansa
atrioitsiwat. Niin Maria otti naulan woidetta
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turmelematonta ja kallista Nardusta, ja woiteli
lesuksen jalat, ja tuimasi ne hiuksillansa: ja
huone täytettiin woiteen hajusta.

6. Mitä ludas IZchariottz tästä sanoi?
Miksei tätä 'woidetta myyty kolmeen sataan

penninkihin, ja annettu waiwaisille? Mutta hän
sanoi sen ei että hän murhetta piti waiwaisis-
ta, waan että hän oli waras, ja hänellä oli
kukkaro, jossa hän sen kantoi kuin siihen pantu
oli! I°h. 12.

?. Mitä lesus tähän wastasi?
Anna hänen (Marian) olla, hän on sen kät-

kenyt minun hautaamiseni päiwätsi. Silla tei-
dän tykönänne owat aina waiwaiset, mutta en
minä aina teillä ole.

8. Mitä silloin tapahtui, koska lesus lerusalemita
lähestyi?

Kuin he tuliwat Vetphagen Öljymäen tykö,
lähetti lesus kaksi opetuslasta, sanoen heille:
Menkäät kylään, joka on teidän edessänne: ja
kohta koska te siihen tuletta sisälle, löydätte te
aasinwarsan sidottuna; päästäkää! se, ja tuokaat
tänne. Niin opetuslapset tetiwät niin kuin le-sus heille käskenyt oli. Ia he toiwat warsan
lesuksen tykö, ja paniwat sen päälle heidän
waatteensa, ja istuttiwat lesuksen sen päälle.
Ia koska hän matkusti, lewittiwät he waat-
teensa tielle; ja ne muut karsimat otsia puista,
ja hajottiwat tielle. Ia tuin hän jo lähestyi
menemään alas Öljymäeltä, rupesi koko opetus-
lasten joukko iloiten kiittämään Jumalala suu-
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rella äänellä kaikista niistä woimallisista töis-
tä, kuin he nähneet oliwat, sanoen: Siunattu
olkoon se kuin tulee Kuningas Herran nimeen!
Rauha taiwahassa, jakunnia korkeuksissa! Mc>th.
21. Mark. 11. Luk. 19. I°h. 12.

9. Keneltä Icsus petettiin ja myytiin?
Omalta opetuslapseltansa, ludas Ischario-

thilta.
ta. Koska se tapahtui?

Jolla wähää ennen kuolemaan mentyänsä.
li. Sanos minulle wielä jotain tästä?

Koska ehtoo oli, tuli lesus ja istui pöydän
tykönä, ja kaksitoistakymmmtä Apostolita hänen
kanssansa, syödäksensä heidän kanssansa Pääsi-
äislammasta. Ia sanoi heille: Minä olen ha»
lulla halainnut syödä tätä Pääsiäislammasta
teidän kanssanne, ennen kuin minä kärsin; sillä
minä sanon teille: En minä suinkaan sillen sii-
tä syö, siihen asti kuin se täytetään Jumalan
»valtakunnassa. Koska lesus nämät sanonut
oli, tuli hän murheelliseksi hengessä, todisti ja
sanoi: Totisesti, totisesti sanon minä teille: yk>
si. teistä on minun pettäwä. Mutta opetuslap-
set tuliwat sangen murheelliseksi, katseliwat toi-
nen toisensa päälle, ja epäiliwät kenestä hän
sanoi, ja rupesiwat kyselemään keskenänsä, kukase heistä olisi, joka sen tekewä olisi? Ia jokai-
nen heistä rupesi sanomaan lesukselle: Herra!
lienenkö minä se? Mutta hän wastasi ja sanoi:
Aksi kahdestatoistakymmenestä, jokaminun kans-
sani watiin kastaa, se pettää minun. Ia tosin
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Ihmisen Poika menee, niinkuin kirjoitettu on
hänestä; mutta woi sitä ihmistä! jonka kautta
Ihmisen Poika petetään. Niin sanoi ludas,
joka hänen petti: Mestari! olenko minä se? le-sus sanoi hänelle: sinäpä sen sanoit. Ia kuin
lesus oli leiwän kastanut, antoi hän sen lu-
dalle Ischariothille: Ia sen palan perästä me-
ni häneen perkele.

12. Paljoko ylimäiset Papit oliwat hänelle tästä
pettämisestä luwanneet?

Kolmekymmentä hopiapenninkitä. Math. Z6. I°h.
13. Mark. 14.

Muist. Niin muodoin ludas sai 8 rupi. 10 top. hpssa.

13. Mitä lesus asetti sinä yönä, jona hän petettiin?
Silloin asetti lesus Pyhän Ehtoollisen. Hän

otti leiwän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsille,
ja sanoi: Dttakaat, syökäät. Tämä on minun
ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Se
tehkäät minun muistokseni. Niin myös otti
hän kalkin, kiitti, ja antoi opetuslapsille, ja sa-
noi: Dttakaat ja juokaat tästä kaikki: tämä
kalkki on se Uusi Testamentti, minun weressä-
ni, joka teidän ja monen tähden »vuodatetaan
syntein anteeksi antamiseksi. Se tehkäät niin
usein kuin te juotta, minun muistokseni. Ia
he joiwat siitä kaikki.

14. Mitä lesus sen jälfeen sanoi Opetuslapsille?
lesus sanoi: Rakkaat lapsukaiset! Minä olen

wielä wähän aikaa teidän kanssanne. Teidän
pitää minua etsimän, ja ette taida sinne tulla
kuhunka minä menen. Uuden käskyn minä teille



82

annan, että te rakastaisitte teitänne keskenänne,
niinkuin minä teitä rakastin. Siitä pitää kaik-
kein tunteman teidän minun opetuslapsikseni, jos
te keskenänne rakkauden pidätte. Mach. 26. Mark.
14. loh. 13.

15. Mitä on lesuksen kanssapuheesta Pietarin kanssa
muistettawana?

Simon Pietari sanoi hänelle: Herra, kuhun-
gas menet? lesus watztasi häntä: Kuhunka
minä menen, niin et sinä taida nyt minua seu-
rata; mutta tästä lähin sinä olet minua seu-
raama. Pietari sanoi hänelle: Herra, miksen
minä nyt taida sinua seurata? Minä panen
henkeni sinun edestäs. lesus wastasi häntä:
Totisesti, totisesti sanon minä sinulle: Ei lau-
la kukko kahdesti, ennenkuin sinä olet kolmasti
minun kieltänyt.

27. lesuksen kärsimisestä ja kuolemasta.
1. Missä lesuksen kärsiminen alkoi?

Yrttitarhassa.
2. Mitä meidän tästä on merkittömänä?

lesus meni Kidron ojan ylitse, ja tuli paik-
kaan, joka kutsutaan Gethsemaneksi. Ia siellä
oli yrttitarha, johon hän meni ja hänen opetus-
lapsensa. Ia hän otti Pietarin kanssansa, Ja-
kobin ja Johanneksen, ne kaksi Zebedeuksen poi-
kaa, ja rupesi wapisemaan jakauhistumaan. Ia
sanoi heille: Minun sieluni on suuresti murheis-
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sansa kuolemaan asti. Dlkaat tassa ja walwo-
kaat minun kanssani. Ia hän erkani heistä,
lähes kiwellä heittää, laski polwillensa, ja lan-
kesi kaswoillensa, ja rukoili: jos mahdollinen
olisi, että se aika hänen ohitsensa käwisi. Ia
sanoi: Abba, minun Isäni! kaikki owat sinulle
mahdolliset; jos mahdollinen on, niin menkään
pois minulta tämä kalkki: Ei kuitenkaan niin
kuin minä tahdon, mutta niin kuin sinä. Taas
hän rukoili melkein samoilla sanoilla toisen ja
kolmannen kerran. Ia koska hän kowin kuole-
man kanssa sodei, rukoili hän hartaammin. Ia
hänen hikensä oli niinkuin weren pisarat, jotta
maan päälle putosiwat. Ia kuin hän tuli ope-
tuslastensa tykö, löysi hän ne murheen tähden
makaamasta, ja sanoi heille: Matattako te wie-
lä? Roskaat ja rukoilkaa!, ett'ette tulisi kiusa-
ukseen. Jo nyt kyllä on. Se hetki on tullut.
Katso! Ihmisen Poika on ylönannettawa syn-
tisten käsiin. Katso, se lähestyy, joka mi»
nun pettää. Luk. 22. loh. 18.

3. Kuka oli lesuksen kllnni-ottajien johdattaja?

ludas, joka tuli yrttitarhaan, ja paljo wä-
keä hänen kanssansa, ja ylimäisten Pappein ja
kansan Wanhinten palweliat, lyhdyillä ja soi-
toilla, miekoilla ja seipäillä. Ia että lesus
tiesi kaikki mitä hänelle tapahtuman piti, niin
hän läksi ulos ja sanoi heille: Ketä te etsitte?
He wastasiwat häntä: lesusta Nazarenusta.
Sanoi lesus heille: Minä olen. Jos te
siis minua etsittä, niin antakaat näiden mennä.
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4. Mitä nyt ludas teki?

ludas astui kohta lesuksen tykö, ja sanoi
hänelle: Terwe Rabbi! Ia suuta antoi hänen.

5. Mitä siis lesus hänelle sanoi?
Vstäwäni! Mitä warten sinä tulet? Suun-

antamisellako sinä Ihmisen Pojan petät?
6. Mitähän joukko teki?

Silloin he astuiwat edes, ja laskiwat käten-
sä lesuksen päälle, ja kiinni ottiwat hänen.

7. Kuinka siis Pietari itsensä tämän ohessa käytti?
Simon Pietarilla oli miekka, jonka hän we-

ti ulos, ja löi ylimäistn Papin palwcliata ja
hakkasi pois hänen oikian korwansa, jonka pal-
welian nimi oli Malchus.

8. Mitä siis lesus teki?
lesus rupesi palwelian korwaan, ja paransi

sen, ja sanoi Pietarille: pistä mickkaS tuppeen;
sillä kaikki, jotka miekkaan rupeewat, ne miek-
kaan hukkumat. Taikka luuletkos, etten minä
woisi wicla rukoilla minun Isääni, lähettämään
minulle enemmän, kuin 12 legiota enkeleitä?
Eikö minun pidä juoman sitä kalkkia, kuin Isa
minulle antoi? Kuinka siis Raamatut täyte-
tään, että niin pitää tapahtuman? Mutta yli-
maisille Papeille ja temppelin Haltioille sanoi
hän: Niinkuin ryöwärin tykö te läksitte, mie-
koilla ja seipäillä minua kiinni ottamaan. Mi-
nä olin jokapaiwa teidän kanssanne temppelissä
ja opetin, ja ette ojentaneet kättä minun päälle»
ni. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimey»
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den walta. Tämä on kaikki tapahtunut/ että
Prophctain raamatut täyteläisiin.

Muist. Le gio oli Romalaisten sotajoukko, tckewä 12,00c> mus-
ta. Wapahtajan lauseella: "enemmän kuin 12 legiota", ymmärre-
tään epä-lukuista joukkoa enkeleitä.

9. Mihinkä he nyt weiwät lefuksen sidottuna?
Ensin ludalaisten hengellisen Raadin eteen,

jossa ylimäinen Pappi Kaiphas kysyi lesukscl-
ta hänen opetuslapsistansa ja hänen opetukses-
tansa. lesus ivastasi rohkeudella: mutta ne mie-
het, jotka lesusta kiinni pitiwät, pilkkasiwat
häntä, syljeskeliwät hänen kaswoillensa, ja löi-
wät häntä rusikoillansa. Ia paljo muuta kuin
he pilkkasiwat häntä. Sitte hän wietiin luda-
laisten maallisen, Ison Naadin, eteen Jerusale-
missa, kussa monta määrää todistajata todisti
häntä wastaan. Mutta ei niidenkään todistus
ollut sowclias.

10. Mitä ylimäinen Pappi sanoi lesuksclle?
Etkös mitään wastaa? Mitä nämät sinua

wastaan kantamat? Mutta lesus oli ääneti.
Taas ylimäinen Pappi kysyi häneltä: Oletkos
Kristus sen Siunatun Poika? Minä wanno-
tan sinua eläwän Jumalan kautta, ettäs sanot
meille, jos sinä olet Kristus, Jumalan Poika?

11. Mitä lesus wastasi?
Sinäpä sen sanoit: Minä olen. Tästedes

pitää teidän näkemän Ihmisen Pojan istuwan
woiman oikialla puolella, ja tuleman taiwaan
pilwissä.

12. Mitähän siis ylimäinen Pappi teki?
Hän rewäisi waatteensa, ja sanoi: Hän on
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pilkannut Jumalala, mitä me sillen todistuksia
tarwitsemme; Katso, nyt te kuuletta hänen pilk»
kansa, mitä te luuletta? He sanoiwat: Mitä
me sillen todistuksia tarwitsemma? Me olem-
me sen kuuleet hänen omasta suustansa. Niin
he kaikki tuomitsiwat hänen olewan wikapään
kuolemaan.

13. Mihin he sitte lesuksen weiwät?
Romalaisten Maaherran Pontius Pilatuksen

tykö, saavaksensa lesuksen kuolemahan tuomituksi.
14. Mitä Pilatus sanoi Juvalaisille, kuin tuliwat sido-

tun lesuksen kanssa?
Mitä kannetta te tuotte tätä miestä waStaan?

15. Mitä he tähän wastasiwat?
He sanoiwat: Ellei hän pahantekiä olisi, em-

me olisi häntä sinun haltuus antaneet. Ia he
rupesiwat wielä kantamaan hänen päällensä, sa-
noen: Tämän me löysimme kansaa wiettelewan,
ja kieltämän Keisarille weroa antamasta, ja sa-
noman hänensä olewan kuninkaan Kristuksen.

16. Wastasiko lesus näihin kaipaamisiin?
Ei lesus wastannut yhtäkään sanaa, niin et-

tä Maaherra suuresti ihmetteli.
17. Tutkiko Pilatus lesusta enemmin?

Tutki; Pilatus meni taas raastupaan, ja sa-
noi hänelle: Oletkos sinä Juvalaisten kuningas?
lesus wastasi: Sanotkos sen itsestäs, eli omat-
ko muut sen minusta sinulle sanoneet? Pilatus
wastasi: Olenko minä Juvalainen: Sinun kan-sas ja ylimäiset Papit ylönantoiwat sinun mi-
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nulle. Mitäs tehnyt olet? lesus wastasi: Ei
minun waltakuntani ole tästä mailmasta: jos
minun waltakuntani olisi tästä mailmasta, niin
tosin minun palweliani olisiwat sotineet/ etten
minä olisi tullut Juvalaisille ylönannetuksi: Mut-
ta ei minun waltakuntani ole täältä. Niin Pi-
latus sanoi hänelle: Niins olet kuningas? le-sus wastasi: Sinä sen sanoit, että minä olen
Kuningas: Sitä warten olen minä syntynyt
ja sitä warten mailinaan tullut, että minä to-
tuuden tunnustan. Jokainen siis, joka totuu-
desta on, se kuulee minun ääneni.

18. Löysikö Pilatus jolaan syytä lefuksessa?
.Ei; ja sentähden tahtoi hän hänen rankais-

tuna päästää. Mutta Juvalaiset wielä sanoi-
wat: hän kehoittaa kansan, opettain koko lu-
deassa, ja on rumennut Galileasta hamaan tä-
hän asti.

19. Mitä Pilatus tcki, kuin hän kuuli Galileata
mainittawan?

Hän lähetti hänen kuningas Herodeksen tykö,
joka huowinensa pilkkasi lesusta, ja lähetti hä-
nen, puettuna walkialla waatteella, jälleen Pila»
tutsen tykö.

20. Tuomiksiko Pilatus wihdoin Icsuksen kuolemahan?
Tuomitsi; koska Pilatus näki, ettei mitään

auttanut, mutta enää huhu tuli, ja koska Ju-
valaiset myöskin uhkasiwat häntä, sanoen: Jos
sinä hänm päästät, niin et sinä ole Keisarin
YStäwä, niin Pilatus istui tuomioistuimelle, ja
hän otti wetta ja pesi kätensä kansan edessä,
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ja sanoi: Wiaton olen minä tämän »vanhurs-
kaan miehen wereen. Katsokaat teitänne. Niin
kaikki kansa wastasi: Hänen werensä tultaan
meidän päällemme ja meidän lastemme päälle.
Silloin päästi hän Barraban; mutta lesuksen
ylönantoi hän, heidän tahtonsa perään, ristiin-
naulittaa. Math. 27. Mark. 15. Luk. 23. loh. 18—19.

21. Mitä meidän päätökseksi on ludas Ischariotista
muistettawana?

Koska hän näki lesuksen kuolemahan tuomi-
tuksi, katui hän, ja wei ylimäisille Papeille jäl-
leen ne 30 hopiapenninkitä; ja wihdoin hän heit«
ti ne temppelin uhriarkkuun, sanoen: Minä pa-
hasti tein, että minä petin wiattoman weren;
ja meni pois ja hirtti itsensä. I°h, in. e»k. 22.

22. Mitä sotamiehet'nyt lesuksen tekiwät?
He ottiwat lesuksen ja riisuiwat häneltä senpurpuraisen kaapun, jonka he ennen oliwat pi-

lalla heittäneet hänen kauhiasta ruoskitsemises-
ta Meriseen ruumiinsa päälle, ja puettiwat hä-
nen omiin waatteisiinsa, ja wäänsiwät orjantap-
puroista kruunun, ja haniwat sen hänen pää-
hänsä, sekä wihdoin weiwät ristiinnaulittaa. Ia
hän kantoi ristiänsä.
23. Mitä lesuksen pääkallon paikalle mennessä tapahtui?

lesusta seurasi suuri joukko kansaa ja wai-
moja, jotka itkiwät ja parkuiwat. lesus sanoi
niille: Jerusalemin tyttäret! älkäät minua itke-
kö, waan itkekäät itse teitänne ja teidän lapsi-
anne. Sillä katso, päiwät tulemat, joina he
sanomat: Autuaat omat ne hedelmättömät ja
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ne kohdut, jotka eiwät synnyttäneet, ja ne nisät,
jotka eiwät imettäneet.

Muist. Jerusalemin tyttärillä tässä tarkoitetaan sen kaupungin
asukkaita yli päätään, jotka ennen pikaa, lesuksen kuoltua, saiwat
katkerasti itkeä Jerusalemin kouhiaa häwitystä, josta Wirsikirjas«samme löytyy surullinen kertoilema.

24. Eikö muita lesuksen kanssa ristiinnaulittu?
Kaksi pahantekiätä ristiinnaulittiin hänen kans-sansa, yksi oikialla, toinen wasemmalla puolella.

25. Kuinka lesus wihollisiensä edestä rukoili?
Näin: Isä! anna heille anteeksi) sillä eiwät

he tiedä mitä he tekemät.
26. Mitä ompi merkittömänä siitä päällekirjoituksesta,

jonka Pilatus pani ristille?
Se oli näin kirjoitettu: lesus Nazarenus,

Juvalaisten Kuningas. Tästä Juvalaisten yli-
mäiset Papit sanoiwat Pilatukselle: Älä kirjoi-
ta Juvalaisten Kuningas; waan, että hän on
sanonut: Minä olen ludalaisten Kuningas.
Mutta Pilatus wastasi: Mitä minä kirjoitin,sen minä kirjoitin.

27. Mitä sotamiehet lesuksen waattciden tckiwät?
He ottiwat ne, ja tekiwät neljä osaa, kulien-

kin sotamiehelle osan; waan heittiwät arpaa ha-
meesta, kenenkä se piti oleman.

28. Kutka myös lesuksen ristin tykönä seisoiwat?
Hänen äitinsä, ja hänen äitinsä sisar Maria,

Kleophan emäntä, ja Maria Magdalena.
29. Mitä kansa ja ylimäiset papit ja kirjanoppineet

tekiwät?
He pilkkasiwat lesusta, ja wäänteliwät pää-
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tänsä, ja kokottiwat hänelle etikkata sapella se-
koitettua.

30. Mitä niistä pahantekiöistä ompi muistettawana,
jotka Icsuksen kanssa ripustetut oliwat?

Wsi sanoi: Jos sinä olet Kristus, niin au-
ta sinua ja meitä. Mutta toinen todisti hywän
todistuksen lesuksesta, sanoen: Me saamme mei-
dän töidemme ansion jälkeen, mutta ei tämä mi-
tään pahaa tehnyt. Ia sanoi lesukselle: Her-
ra! muista minua, koskas tulet waltakuntaas.
Niin lesus sanoi hänelle: Totisesti sanon mi-
nä sinulle: tänäpanä pitää sinun oleman minun
kanssani paradiisitzsa.

Muist. Paradiisissa, se on: tänäpäiwänä pitäi sinun
oleman minun kanssani siinä taiwaan ilossa ja autuudessa, johon
minä heti olen siinyivä.

31. Mitä muuta on meidän Icsuksen kärsimisestä ja
kuolemasta merkittämällä?

Ia se oli lähes kuudennella hetkellä, ja pimeys
tuli kaiken maan päälle hamaan yhdeksänteen
hetkeen asti; Ia aurinko pimeni, kalliot halke-
siwat ja haudat aukeniwat. Ia yhdeksännellä
hetkellä huusi lesus korkialla äänellä, sanoen:
Minun Jumalani, minun Jumalani! miksis mi»
nun ylönannoit? Ia kuin lesus oli etikkata
juonut, sanoi hän: Se on täytetty. Ia huusi
taas korkialla äänellä, sanoen: Isä! minä an-
nan minun henkeni sinun käsiis. Ia kuin hän
nämät sanonut oli, kallisti hän päänsä ja ylön»
antoi henkensä. I°h. i9.

32. Mitä pakanallinen päämies tämän ohessa sanoi?
Totisesti tämä on hurskas ihminen ja Ju-

malan Poika. Ia monta muuta sanoi samate.
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28. lesuksen hautaamisesta ja nousemi-sesta kuolleista.
1. Kuka rohkeni Pilatukselta rukoilla lesuksen ruumista?

Joseph, Juvalaisten kaupungissa Arimathias-sa syntynyt rikas mies ja kunniallinen Raati-
herra, joka ei ollut mieltynyt heidän neuwoonsa
ja tekoonsa. Hän rukoili Pilatusta, että hän
olisi saanut haudata lesuksen ruumiin. Tuli
myös Nikodemus, joka oli ensin yöllä lesuksentykö tullut, ja toi mirrhamita ja aloeta sekoi-
tettua, lähes sata naulaa. He ottiwat lesuksen
ruumiin, kääriwät sen puhtaisin liinawaatteisin
ja hywin hajullisilla yrtteillä, niinkuin Juvalais-
ten tapa oli haudata.

Muist Mirhami ja aloe owat senlaatuisia wäkewiä ja kalliita,
ainoastaan lämpimissä maissa löytywiä kaswuja, joista, paitsi mui-
ta tarpeita, woiteita walmistetaan matojen ja mätäncmisen poista-
miseksi, etenki sellaisien yläisempicn ihmisien kuolleista ruumiista,
joita tahdotaan säilyttää tulemiksi ajoiksi, Tämmöinen Rooma-
laisten naula tekee, meidän laskumme jällen, noin 26 luot. Siis
nämät kaswut painot 4 lciwiskän paikkoin.

2. Kuhunka he lesuksen ruumiin hautasiwat?
Josephin uuteen hautaan, jonka hän oli an»

tanut hakata kalliohon, ja wierittiwät suuren ki°
wen haudan owelle.

3. Kauanko lesuksen ruumis oli haudassa?
Kolmantena päiwäan asti, joka oli pääsiäis»

aamu.
4. Sanos tästä jotain muuta?

Pääsiäis aamuna sangen warhain astui Her-
ran enkeli alas taiwaasta, ja wieritti kiwen hau-
dan owelta, ja istui sen päälle; Ia hän sanoi
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lommoille (jotka oliwat haudalle tulleet woidel-
laksensa lesuksen ruumista hywän hajullisilla
yrteillä): Alkäät hämmästykö. Te etsitte le-
susta, joka ristiinnaulittu oli. Ei hän ole tääl-
lä, hän nousi ylös. Tulkaat, katsokaat siaa,
kuhunka hän pantu oli. Muistakaa! kuinka hänteille sanoi, koska hän wiela Galileassa oli, sa-
noen: Ihmisen Poika pitää ylönannettaman syn-
tisten ihmisten kasiin, ja ristiinnaulittaman, ja
kolmantena päiwanä ylösnouseman. Ia heidänmennessänsä haudalta, katso! niin kohtasi lesus
heidän, ja sanoi: Terwe teille! Ia lesus wie-
lä sanoi heille: Alkäät peljätkö; menkäät ja il-
moittakaa! minun weljilleni, että he menisiwät
Galileaan, siellä he saamat minun nähdä. Ia
he meniwät ja ilmoittiwat kaikki nämät yhdel-
letoistakymmenelle, ja niille muille, jotka lesuk»sen kanssa olleet oliwat, jotka murehtimat ja it-
kitvät. Moth. 28. I°h. 20.

5. Kauanko lesus, noustuansa kuolluista, näkywäisessä
muodossa waelsi täällä maan päällä?

Neljäkymmentä päiwää. Ia kuin ne kuluneet
oliwat, sanoi hän opetuslapsillensa: Minulle on
annettu kaikki woima taiwaassa ja maan pääl-
lä: Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa,
ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen, ja opettakaat heitä pitämään
kaikki, kuin minä olen teille käskenyt. Joka
uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi; mutta
joka ei usko, se kadotetaan. Ia katso! Minä
olen teidän kanssanne jokapäiwä, mailman lop-
puun asti. Math. 28. 2«h. 20.
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6. Sanos minulle päätökseksi jotain lesuksen taiwaasenastumisesta?

Kuin lesus opetuslapsensa koonnut oli, kielsihän heitä lähtemästä Jerusalemista, waan että
he Isän lupausta (woimasta korkeudesta) odot-
taisiwat. Sillä Johannes tosin kasti wedellä,
mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä, ei monen
päiwän perästä. Ia hän wei heidän hamaan
Bethaniaan, ylösnosti kätensä ja siunasi heitä.
Ia tapahtui, koska hän heitä siunannut oli,
otettiin hän heidän nähdensä ylös, ja pilwi wei
hänen ylös heidän silmäinsä edestä. Ia hän
meni ylös taiwaasen, ja istuu Jumalan villal-
la kädellä. Ap. tel. i.

Biblia-Kotekismo



Liite.

Lyhyt kertoilema kristin uskonnosta.
tz 1. Helluntai-päiwänä eli kymmenentenä Kristuksen

taiwascen nousemisesta, jona Pyhän Hengen woima wuo-
datettiin lesuksen opetuslapsien tahi Apostolien päälle,
tuli ensimäinen kristillinen seurakunta perustetuksi. Ia
tästä yhteydestä muut seurakunnat hajousiwat ikäänkuin
oksat puun kannosta. Nämät opetuslapset, jotka oliwat
alhaisia ja ihmisellisissä tiedännöissä oppimattomia miehiä
(joihin aika ajalta usioita, ctenki Paawali, yhdistyi),
meniwät, Mestarinsa käskyllä, lesuksen oppia saarnaamaan
sen ajan walistuneimmille kansakunnille, Juutalaisille, Kreik-
kalaisille ja Ruomalaisille, niitä kristin opin ankaruudesta
»vakuuttaen. Apostolit kirjoittiwat, Pyhän Hengen anteen
myöten, sekä Historian tahi kertoileman lesuksen
elämästä ja opista ja tämän opin lewittämästä
Juutalaisiin ja Pakanoihin, että Epistolia tahi
lähetys-kirjoja kristillisille seurakunnille ja nii-
den opettajille. Näitä kirjoituksia säilytettiin sen wuok-
si, että maailma niissä ja muissa Pyhässä Raamatussa
tawattawissa kirjoissa, jotka yhteen kutsutaan Bibliaksi,
aina löytäisi warman ja jumalallisen johdatuksen ihmis-sy-
dämen lohdutukseksi ja parannukseksi.



95
Alussa Juutalaiset ja Pakanat kowin wastustcliwat

lesuksen oppia, ja sen tunnustajita waiwattiin hirmuisilla
wainoamisilla, jotka kuitenki Juutalaisien puolesta enim-
mäkseen herkesiwät Jerusalemin (70 wuotta jälk. Krist.)
häwitettyä ja heidän »valtakuntansa hallituksen sääntöjen
pcripohjin kumottua niinkuin lesus oli heille ennusta-
nut. Mutta Pakanoiden puolesta wainomisia pitkitettiin
nuoin 300 wuotta. Kuitenki Kristityiden hurskaus, kär-
siwälisyys, nöyryys ja ihmis-rakkaus karttui aina enemmin
näissä ahdistuksissa. Mutta kuin Ruomin Keisari Kon s-
läntiini, liialta nimeltä Iso, sw. 312 jälk. Krist)
oli julkisesti tunnustainut kristin uskontoon ja Kristilyt
oliwat saaneet rauhan ja suojelusta hänen »valtikkansa al-
la, lesuksen oppi toki lcweni pikemmin ja sen ulkonaisien
tunnustajien joukko eneni, multa heidän »viattomuutensa,
puhdas ja wilpitön mielenlaatunsa alkoiwat jähtyä ja siaa
raiwata kunnian- ja woiton-himolle.

§ 2. Konstantiini ja häntä seuraamat Keisarit enen-
tiwät Kristittyjen Pispojcn ja Opettajien kunnia-arwoa,
josta he, ehkä wajaawaisia niinkuin muutki ihmiset, pön-
histyiwät ja tulnvat »vallanhimoisiksi. Ruomin Pispa, jo-

ka oli omistanut Paawin, s. o. koko kristikunnan isän
nimeä, harjoitteli tätä »vallanhimoa rasittawimmalla tarvoin.
Usiat Ruhtinaat, Kuninkaat ja Keisarit oliwat niin her-
mottomia ja weltto-mielisiä, että he inuin antoiwat hänel-
le maakuntia lahjaksi, muin rukoiliwat häntä wahwisla-
maan heitä omien, usein »vääryydellä, woitettujcn maiden-
sa hallinnossa. Tästä hän »vähitellen tuli houkutelluksi ei
ainoastaan pitäimään kaikkien kristittyjen Pispojen ja opet-
tajien päämiehenä, »vaan Kristuksen Ylimyksen tahi
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Waltomiehen nimcllisenäki korotaimaan koko maan en-
simäiseksi herraksi ja tuomariksi niin maallisissa kuin hen-
gellisissä asioissa, tätä moninaista maltaansa ci Harmoin
suurimmalla kowuudella harjoitellen wielä Kciftreitaki was-
taan, joita hän omin taiten asetti Mirkaansa ja riisu! sen
heiltä jällen. Silloiset kansakunnat oliwat wajonncet suu-
reen taitamattomuuteen, jonka Paawi piti »voimassa maal-
lisien ihmisien Pyhän Raamatun lukemisen kieltämällä.
Tämä oli hänelle helppo keino kristin uskonnon rumenta-
miscen wääräntämisillä, taikaawilla lisäyksillä ja tawoilla.
Kansaa luuletettiin, että eräältä Pispalta ja etenki Paa-
wilta pannaan-pantu, s. o. pakanaksi tahi uskottomaksi
julistettu, oli kadottanut kaikki ihmisclliset oikeutensa, ja
ollen Kuningas tahi Keisari, kruununsa ja maansa ja wie-
lä toiwonsaki taiwaan autuudesta. Tällä cpä-uskolla hän
eroitti alamaisien sydämet heidän Esiwallastansa, ja hänen
röykkcytcnsä oli niin suuri, että hän laillisilta ruhtinoilta
riisti heidän maansa ja antoi ne toisille.

§ I. Siihen aikaan, jona kristityn kirkkokunnan Piis-
pa semmoisella röykkcydellä ja wallanhimolla rasitti kaikkia
kuninloita ja kansakuntia, kauhtui (m. 6U9 jälk. Krist.) ja
lcweni aina lawiammalle Aasiassa uusi, nimittäin Maho-
metin uskonto. Mahometi, eräs Arapialainen kauppias,
sanoi olemansa Jumalan profeetan ja häneltä lähetetyn
maanmiehiänsä kääntämään cpäjumalojen palwelukscsta ai-
noan Jumalan kunnioittamiseen. Tähän hän käytti Juu-
talaisien ja Kristittyjen pyhiä kirjoituksia, joita hän tunsi
hywästi. Siis hänen K oran nimelliseen kirjaan keräillyt
oppinsa usein kyllä mukaatuwat meidän Pyhään Naamat-
tuhun. Tällä Wdella opillansa MahomeH alussa tarkoit-
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ti maan omien maanmiehiensä kääntymistä, mutta kuin
sitä »vastusteltiin, hän rupesi miekkaan ja alkoi sotia, joi-
ta hänen jälkeisensä suurella onnella jatkoiwat ja walloit-
tiwat monta kristittyä maakuntaa, joiden seassa scnki, kus-
sa lesus oli elänyt, kärsinyt ja kuollut.

§ 4. Jo ammoisuudesta löytyi Kristittyjä, jotka ylen
luonnollisilta kuwannoilta ja mietteiltä kiihoitettuna, har-
tautensa wuoksi haluasiwat etsiä niitä tienoja, joissa mail-
man Wapahtaja täällä maan päällä oli waeltanut, etcnki
pääkallon paikkaa, kussa hän kuoli, hautaa, kussa kuollut
ruumiinsa yli lewännyt ja muoria, kusta häntä otettiin
ylös taiwahasen. Arapialaiset Mahomctin uskonnosta ja
Turkkilaiset kohteliwat aika ajalta näitä kristittyjä katu-
mus-matkaajia (pelegrimiä) pahasti. Tiedon tästä Euro-
paan tultua, Paawi käytti tätä kristittyjen ahdistusta ar-
monsa enentämiseksi. Hän koki saarnoilla, joita hän antoi
pitää yltä ympäritse kristikuntaa, ja käskyillä, joita hän Kris-
tuksen Ylimyksenä eli Waltamiehenä antoi julistaa, multa
etcnki täydellisellä synnin anteella, s. o. synnin anteek-
si antamisella ja makuutuksilla suurien etujen woittamises-
ta taiwaassa, kehoittaa Europalaisia ruytinoita itset, kan-
sojensa johdattajina, matkailemaan luwatulle maalle ja so-
ta-aseilla ottamaan uskottomilta tahi Turkkilaisilta nämät
kunnioitetut maakunnat pois. Tällä Paawi moitti sen
edun, että hän estämättömänä itse saattoi hallita poisolc-
wien nihtinoiden maita. Kaksi sataa wuotta nämät wa-
hingolliset, Ristiretkeiksi nimitetyt, sodat kestiwät, jois-
ta jumalallinen Kaitselmus kuitenki ymmärsi »valmistaa
moninaista hywää tulewaisille aikakausille. Sillä ristiret-
kien kautta etimmien ja moninaisesti eroitettujen ihmisien
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ja kansakuntien keskelle koituneesta likemmästä yhdistykses-
tä toisihinsa tuli suun sema hyödyllisiä tietoja ja taitoja,
kaupanteko ja käsityöt lewitetyksi Europaan. Mutta suu-
rin ja siunattawin etu se oli, että kristin uskonopin puh-
distusta näiden lettien kautta »vähitellen »valmistettiin.

§ 5. Kuin Paawi kerran oli suonut Risti matkaa»
jille synnin annetta, niin muutti, jotka eiwät saattaneet
nhdistäidä näihin retkeisin, halusiwat tällaista syntien an-
teeksi antamista, ja matsoiwat siitä rahaa Paawin raha-
wartialle. Mutta näin huotiasta keinosta, päästäksensä
Jumalan kosto-päätötsistä, ei ainoastaan maallisien mut-
ta hengellisienti ihmisien mielet towin raiwoutuiwat. Tuu-
ri taitamattomuus ja laiskuudessa harjoitettu hekumalli-
suus, tahi hyödytön uskonnon tutkimattomien salaisuuksien
miettielmä wallitsiwat luostareissa, joissa monta ihmistä
asui yhdessä. Tydyttääksensä ylellisintä mässäämistä ja
haureutta, jotka Ruomalaisessa tahi Paawin howissa oli-
wat mallalla, Paawi käytti kansan epä-uskoista luottamus-
ta ostettuhun synnin anteesen, ja lähetti siis somalauseisia
munkkeja kaikkein paikkoihin saarnaamaan ja rahalla myy-
mään tätä annetta. Sellaisista synnin anteen kaupitsiois-
ta myöhempinä aikoina oliwat eräs Tezel nimeltä Sak-
sassa ja Arcimbold Ruotsissa kuuluisaimpia.

h 6. Tämä tapojen turmelus ja se sorre, jolla Paa-
wi ja muut hengelliset ahdistiwat maallisia ihmisiä, kehoit-
ti siellä täällä eräitä miehiä tätä pahaa wastustclemaan.
Eräs Ranskalainen kauppamies, Pietari Waldo nimel-
tä, joutui jo 12:nessä »vuosisadassa (1170), Pyhän Raa-
matun lukemisesta, parempaan kristin opin ajumiseen, to-
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distutti Paawin yliwallan olewan laittoman ja wäitti ta-
pojen parannusta. Hänen oppinsa hajosi lannalle. Wal-
don askeleita asteli (I4:nessä wuosisadassa) eräs Englan-
dilaincn, loh. Wiklef, joka w. 1360 käänsi Pyhän Raa-
matun Englandin kielelle ja tällä käännöksellä ryntäsi Paa-
win waltaa ja »vallitsemia paheita. Pyömiläinen, loh.
Hutz nimellinen pappi, joka w. 1415 uskonnon tähden
elämänä poltettiin Kostnitsin kaupungissa, ja monta muu-
ta lömessä wuosisadassa, ilmestyiwät Wiklesin jälkeen,
uskonopin puhdistuksen tarpeellisuutta saarnaten. Sitte
Konstantinopolia walloitettiin (m. 1453) Turkkilaisil-
ta, jotka uskolaisia. Senkautta enti-
nen suuri ja woimallinen, Kreikan keisarikunnaksi
kutsuttu, kristillinen waltakunta itämaalla häwitettiin pe-
rinpohjin. Usiat tästä häwityksestä Europan muihin mai-
hin paenneet oliwat oppineita miehiä ja toiwat siis niihin
myötänsä suuremman taidon ja tiedon, etenki niissä, jot-
ka Pyhän Raamatun perustus-kieleen koskemat. Ia tä-
mä tapahdus tuli Kaitselmuksen kädessä keinoksi, jolla yl-
täistä, «sialta kauan toiwottua ja monissa paikoin jo ko-
ettua, Uskon-opin puhdistusta kiiruttaen walmistet-
tiin.

§ 7. Koska sitte 16:nessä wuosisadassa mainittu Te-
zcli suurimmalla kcwiämielisyydellä ja häwyttömyydellä
Saksanmaalla kaupitsi jo lausuttua synnin annetta ja sillä
poisti kansan totisesta kristillisyydensä uuraamasta, ilmes-
tyi köyhä ja alhainen Martti Lutheri, erään wuorikai-
wajan poika, joka wäsymättömällä uutteruudella oli ylen-
nyt julkiseksi lumaluus-opin Opettajaksi Wittembergi ni-
misessä korkiopistossa. Ensittäin (w. 1517) hän maan kii-
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wasi Paawin synnin annetta ja muita Ruomalaisen kirk-
kokunnan wäärin-käytäntöjä wastaan. Mutta sikäli kuin
hän sai oikiamman ja stlkiämmän tiedon koko Pyhän Raa-
matun opissa, hän myös wähittäin edistyiki totuuden tut-
kinnossa ja rohkiassa tunnustamisessa. Näissä ylistyksis-
sä häntä autettiin usiammilta uskonopin puhdistusta hyö-
dyttäwäisiltä miehiltä, joissa oppinut, hurskas, rauhaa ra-
kastawainen ja sowinnollinen Philip Mclanhton on
semmenki ja erittäin mainittawa. He opettiwat saarnois-
sa ja kirjoituksissa: Että Pyhä Raamattu yksinään
ompi meidän lumaluus-opissa ilmoitetun us-
komme ainoana ojennusnuorana, ja ei suinkaan
ihmisellisien opettajien arwo, sekä että Pyhän
Raamatun säännön mukaan ei ole muuta keinoa
syntien anteeksi saamiseen, kuin synnistä Kään-
tymys Jumalaan, syntynyt hurskaasta ja toti-
sesta uskosta Vapahtajaan lesukseen Kristuk-
seen, ja waikutettu Pyhän Hengen woimalta.
Kaksi Helwetian opettajaa, Zwingli ja Kalmiini, tun-
nustiiwat samoihin perustuslauseisin ja hajottiwat niitä
yhtä-läisellä kiihdolla kotimaassaan. Mutta äitin kielelle
Lutherilta toimitettu Pyhän Raamatun käännös, niinkuin
sääntöki äitin kielen käyttämisestä kaikissa julkiseen juma-
lanpalwelukseen kajoamissa toimituksissa, oliwat etenki ne
keinot, jotka edistiwät mainittujen wäärin-käytäntöjen ja
erhehdyksien selkiämpää tajuamista jokaiselta ihmiseltä, ja
tähän asti ««hohdettujen mutta wastikään ilmestyneiden
jumalallisien oppien huokiampaa tuntemista. Tämä asia
menestyi niin paljoa pikemmin, kuin Kaitselmuksen salli-
masta Kirjapaino oli edesmenneellä wuosisadalla keksitty,
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ja nykyjään oli täydessä toimessa. Kirjoja, jotka, siitä
syystä että niitä ennen kirjoitettiin kynällä eli pannalla,
hitaasti ja Harmoille ihmisille leweniwät, saattoi nyt yht-
äkkiä joutua moneen maakuntaan ja usicmpien käsiin. Sem-
moisilla halwoilla ja wajaawaisilla aseilla Jumalan kait-
selmus waikutti kummallisimman Uskonnon ja tapojen puh-
distuksen, joka heti hajosi usiampaan »valtakuntaan, sitte
kuin ensimäinen puhtaan kristin opin julkinen Tunnustus
Augsburgin kaupungissa oli ilmi pantu ja annettu Sak-
san keisarille Kaarlo s:nelle ja koko Saksan waltakun-
nan kokoontuneille säädyille. Tuimimmat ja julmimmat
»vainoamiset ja wiclä sodatkaan eiwcit ole woineet tätä
uskonopin puhdistusta sorrata. Waan sitä wastaan ne
kirkkokunnat, jotka Ewangelisiksi ja Uudistolaisiksi, tahi yh-
teen lukein Protcstanttilaisiksi kutsutaan, omat pikemmin
enentyneet ja »varmistuneet uskonopin puhdistuksen »vai-
kuttamista. Lutheri kuoli w. 1546 Eislcbcn'issä.

§ 8. Siihen aikaan, jona Lutheri Saksanmaalla saar-
nasi Paawin erhehdyksiä wastaan, tuotettiin myös hänen
puhdistettua oppiansa silloin Ruotsin »valtakuntaan yhdis-
tettyyn Suomeen mainiolta Kuninkaalta Gustawi I:scl-
tä, liialta nimeltä Waasa, joka oli syntynyt w. 1496
ja kuoli w. 1560. Lutherilta puhdistetun opin ensimäi-
nen julistaja kotimaassamme oli Pietari Särkilahti,
joka, palattuansa Wittembergistä, kussa hän oli itsen Lu-

therin johdatuksen alla opiksennellut lumaluus-opvia, ensi-
kerran saarnasi Ewangeliumin puhdistettua oppia w. 1522
Turussa. Kuusi »vuotta hänen jälkeensä Martti Skytte
tuli Suomen ensimäiscksi ewangeliseksi Pispaksi, joka eri-
nomaisella kiihdolla hajotti Uskon-opin puhdistuksen sieme-
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niä. Häntä Mikaeli Agrikola seurasi Pispan wiras.
sa. Hanki oli samassa tarkoituksessa, kuin Särkilahtiki,
ollut Wittembergissä ja on tullut Suomen kirkkohistorias-
sa kuuluisaksi usiampien Wanhan Testamentin raamattu-
jen, mutta semmenki koko Uuden Testamentin, suomenta-
millansa. Tämä Uusi Testamentti tuli ensikerran ilmiin
w. 1548. Agrikola kuoli rv. 1557.

§ 9. Tämän ohessa itsekukin ajatelkoon, kaikkien kan-
sakuntien uskonnon ja heidän tapojensa jaloimman puhdis-
tuksen ja parannuksen oleman »vaikutuksen siitä ilmoituk-
sesta, jonka Pyhäksi Raamatuksi kutsumme, ja »valistu-
neimman järenkään ei woineen milloinkaan tätä uskon-
opin puhdistusta yrittää ja päättää liman Biblian awuta.
Tapahduksien juoksu yhä tähän päiwään saakka osoittaa
että, Jumalalta meille armossa Pyhän Raamatun lainat-
tua, kristin uskonopin puhdas opettaminen tahi haittawa
wäärin-selittäminen aina owat olleet eroittamattomasti
yhdistettynä Biblian wapaaseen, tahi wähennettyyn, tahi
peräti kieltyyn käytäntöön ja siihen enempään taikka »vä-
hempään arwostukseen, joka sille on annettu.

Jokainen siis käyttäköön tätä Jumalan suurta Pyhän
Raamatun säilyttämällä meille osoitettua hywää sydämen-
sä parannukseksi ja sielunsa ajalliseksi ja ijankaikkiseksi par-
haaksi!
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