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Wanha Testamentti.

I. Luominen ja ensi-ihmisten
täydellisyyden tila.

Hlussa loi Jumala taiwaan ja maan.
2. Maa oli silloin antia ja tyhjä, ja pi-
meys oli sywyydcn päälle, ja Jumalan
Henki liikkni wetten päälle. 3. Jumala
loi sitte kuutena päiwänä kaikki, mitä tai-waassa ja maan päällä on. 4. Gnsimäi-sena päiwänä loi Hän walkeuden (tulen-
aineen); toisena taiwaan wahwuudcn (il-
mapiirin); kolmantena meren, maan ja
kaswut; neljäntenä auringon, kuun ja
tähdet; wiidentenä kalat ja linnut; kuu-
dentena muut eläimet ja ihmisen; 5. seit-
semäntenä lepäsi Hän kaikista teoistansa.
6. Adam oli ensi-ihminen. 7. Hänen loi
Jumala maan tomusta jn puhalsi hänen
sieramiinsa eläwän hengen. 8. Jumala
ei kuitenkaan tahtonut Adamin yksinänsä
olemaan, waan hänen nukkuissansa teki
Hän Hänen kylkiluustansa waimon, Gwan,
hänelle awuksi. 9. Sen jälkeen asetti Ju-
mala pyhän awio-liiton, 10. siunaten sitä
ensimmäistä parikuntaa näillä sanoilla:
"Kaswakaat ja lisääntykäät ja täyttäkäät

1. Mitä Jumala alussa lm? 2. Tuliko maa lohtasilloin järestetyksi, ja kaswuilla sekä eläiuiillä täytetyksi?
3. Monenako päiwänä Jumala täytti luomisen työn?
4. Missä järjestyksessä tämä tapahtui? 5. Mitä teki
Jumala seitsemäntenä päiwänä? ti. Minkä ihmisen loi
Jumala eusiksi? 7. Millä tawoi» Hän hauen loi? 8.
Oliko Adam kauwan yksinänsä? 9. Mitä Jumala se»
jälteen asetti? IN. Millä sanoilla siunasi Häu silloin
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maata, ja tehkäät se teillenne alammaiseksi,
ja wallitkaat kaikki, jotka maalla liikku-
ivat." 11. He luotiin Jumalan kuivaksi,
pyhiksi ja hurskaiksi. 12. Heillä ei ollut
pelkoa pedoista, eikä tarivinneet iuaattcita
ja oliwat kuolemattomat. 13. He asui-
wat Paradiisissa eli Edenissä, joka oli
ihana ilo-tarha, jossa oli kaikenlaisia iha-
nia joidenka hedelmiä he saiwat
syödä. (1 Mos. 1,2, 3.)

Syntiin lankeeminen.
Ainoastaan hywän- ja pahan-tiedon

puusta kielsi Jumala Adamin ja Gwau
syömästä. 2. Tähän lisäsi Hän tämän
uhkauksen: loua päiwänä te siitä syötte,
pitä teidän kuolemalla kuoleman. 3. Mutta
perkele pukeutui kärmeen muotoon ja sa-
noi waimolle: "Gi suinkaan pidä teidän kuo-
lemalla kuoleman, jos te syötte tästä puus-
ta; sillä Jumala tietää, että jona päiwä-
nä te syötte siitä, aukcnewat teidän sil-
männe, ja te tulette Jumalan kaltaisiksi."
4. Waimo otti sitte hedelmästä ja söi, ja
autoi myös miehellensä siitä, ja hän söi.
5. Kohta auteuiwat molempain heidän sil-
mänsä, niin että he äkkäsiwät olemansa
alastomina, jonkatähden he peittiwät it-
sensä wiikuna-lehdillä; ja Herra ajoi hei-
dän ulos Paratiisista, jonka siivussa ih-
miset tämän syntiin lankeemuksen kautta
Adamin ja Gwan? N. Mlliset oliwat ensimmäiset ih-miset? i2. Mitä ajallisia etuja heillä oli nykyisten ih-
misten suhteen? 43. Kussa ja millinen oli heidän a-
suutousa?

2. Löytyikö jotaan pnnta Paratiisissa, josta Juma-
la kielsi Adamin ja Ewan syömästä? 2. Millä rau-
ssaisinksella uhkasi Hän heitä, jos he siitä söiwät? 3.
Mitä sanoi petkele tästä, houkutellakseusa heitä tottele-
mattomuuteen? 4. Mitä teki waimo näiden kärmeen
sanain johdosta? 5. Mitkä oliwat seuraukset tästä syn-
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kadottiwat Jumalan kuwan, ja saiwat sen
siaan perisynnin, kaikkinaisen kurjuuden ja
kuoleman. 6. Jumala lupasi heille kui-
tenkin, että waimou siemenen piti rikki pol-
keman kärmecn pään, (se on: että Icsns,
mailman Wapahtaja oli kukistawa perke-
le» wallau). 7. Net lapset, jotka Adami
sitten siitti, oliwat hänen kaltaisensa, ja
wielä tänäpänä syntywät kaikki hänen
jälkeisensä synnissä. (1 Mos. 2, 3.)

3. Kain ja Abel.
Adamilla oli kaksi poikaa: wnnhin, Kain,

oli maanwiljelijä: nuorin, Abel, lampuri.
2. Kuin Kain uhrasi Herralle lahjoja
maan hedelmästä, uhrasi myös Abel esi-

koisen lampaistansa. 3. Mutta Jumala
piti enemmän Abelin nhrista kuin Kai-
nin; sillä Abel oli jumalinen, mutta Kain
jumalatou. 4. Tästä julmistui Kain niin,
että hän löi weljensä kuoliaksi. 5. Ran-
gaistukseksi tästä tuomitsi Jumala Kainin
kulkiatsi ja pakenewaiseksi. 6. Kaikki hä-
nen jälkeisensä oliwat jumalattomat, ja
kutsutaan sentähdcn Raamatussa ihmisteu
lapsiksi. 7. Abelin siaan synnytti Gwa
pojan, jonka hän kutsui Seth. 8. Hauen
jälkeisensä oliwat jumaliset ja kutsuttiin
Inmalan Pojiksi. 9. Niistä tuli Hcnoch
eläwänä otetuksi taiwaasen; ja Methusa-
tiin laukeamisesta? l>. Antoiko Jumala heille mitään
lupausta pelastuksesta? 7. Minkälaisiksi tuliwat sitte
Adamin jälkeiset luonnostansa?

I. Monetko ja kutka oliwat Adamin pojat? 2. Mi-
tä uhria nämät weljet uhrasiwat? 3. Knmmanku uhri
oli Jumalalle otollisempi? 4. Nousiko tästä eripurai-
suus heidän »«alillansa? 5. Millä tawalla raukasi Iu»
mala Kaima? 6. Milliset oliwat Kaiuin jälkeiset? 7.
Synnyttikö Gwa joutuu toisen pojan Abelin siaan? 8.
Milliset hänen jälkeisensä oliwat? 9. Nimitä niistä
joitakuita merkillisimpiä?
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lah, joka ennätti 969 wuoden ijän, on
ollut wanhin ihminen. (1 Mos. 4.)

H. Wedenpaisumus.
Ihmisten sen jälkeen lisäännyttyä maan

päällä ja pahuuden sen ohcessa enenettyä,
ei Jumala kuitenkaan kohta raukaissut hei-
tä, waan antoi heille 120 wuotta paran-
nuksen aikaa. 2. Kuin eiwät he kuiten-
kaan parantaueet itsiänsä, päätti Jumala
tulwalla hukuttaa maan päältä ne synti-
set ihmiset. 3. Noach, se ainoa jumali-
nen, löysi armon Jumalan edessä. 4.
Hän sai sentähden käskyn rakentaa arkin
(se on: suuren nloksen), jn sinne saattaa
kaikkinaisia eläimiä, jotka ci wedessä elä,
sekä hankkia heille elatusta. 5. Tämän
tehtyä, meni Noach arkkiin waimonensa ja
kolmine poikinensa, Sem, Kam ja lafet,
sekä heidän waimoinensa. 6. Nyt kuohni-
wat kaikki meren lähteet ja taiwaan pil-
wet nukeniwnt, ja satoi neljäkymmentä
wuorokautta. 7. Tässä hukkuiwat kaikki
eläwät maan päällä, paitsi Noach ja mi-
tä hänen kanssansa arkissa oli. 8. Kuin
Jumala wihdoin antoi tuulen puhaltaa
maau ylitse, wäheni wesi ja arkki pysäyi
Araratin wuorella. 9. Noach laski nyt
neljä eri lintua ulos arkista, saadaksensa
tietää, jos maa olisi tuiwa, ja kuiu wii-
meinen niistä ei palannut, ymmärsi hän

4. Kuin Jumala näki ihmisten pahuuden euenewän,
rankaisifo Hän luhta heitä? 2. Kosla he eiwät kuiten»
laa» parantaneet itsiänsä, lninla päätti Hän heitä ran-
kaista? I. Eikö löytynyt ketään jumalista miestä? 4.
Mitä käski Jumala hänen tehdä, pelastaaksensa itseänsä
omaisinensa, ja niitä eläimiä, jotka ei wedessä elä? 5.
Kutka »et oliwat, jotka Noachin kanssa mcniwät ark-
kiin? 8. Tuliko silloin raju-sadetta? ?. Mitä waikntti
tämä wirta? 8. Weden wähettyä, kuhunta pysähtyi
arkki? !1. Millä keinolla sai Noach tietää, että maa oli
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maan jo kuiwuuecu. 10. Mentyänsä sen
jälkeen ominaistensa ja kaikkein eläinten

kanssa arkista, rakensi hän Herralle alt-
tarin, jolla hän uhrasi kiitos-nhria. 11,
Tämä oli niin Inmala» mieleen, että Hän
siunasi Noachin lapsinensa, ja antoi heille
taiwaan-kaaren merkiksi, että wedcnpaisn-
mista ei enää pitänyt maan yli tnlcman.
(1 Mos. 0—9.)

5. Vabelin torni.
Kohta jälkeen wedcupaisumisen puhui'

ivat kaikki ihmiset yhtäläistä tieltä. 2. Tii-
taksensa kotopaikkansa ja saadaksensa mai-
netta, rnpesiwat he rakentamaan kaupuu-
tia ja toruta, joka ulottuisi taiwaascu. 8.
Tämä ei Jumalalle kclwannut. 4. Ia koska
he toimestansa ci luopuneet, sekoitti Hän
niin heidän kielensä, ettei he toinen
tansa ymmärtäneet, waan oliiuat Maaditut
lakkaamaan rateunuksesta. 5. Siitä läh-
tein hajoitettiin he kaikkiin maihin. l>. Kau-
punki kutsuttiin sitte Babel (se ou: sekoi-
tus). (1 Mos. 11.)

<j. Abraham ja Lvth.
Eräs hurskas mies, nimeltä Abraham,

muutti Inmalan käskystä pcrhcncusä ja
wcljeusä pojau Lothiu kanssa Haran kau-
pungista Mesopotamiassa Kanaan maahan.
luiwa? M. Noachin senranensa arkista maalle tultua,
kuinka kiitti hän Jumalaa pelastuksestansa? li. Kuin-
ka kelpasi tämä Jumalalle, ja minkä armomcrkin antoi
Hän hänelle silloin?

5. Löytyikö wedcnpaisumisen jältccu useampia eri
kieliä? 2. Alottiwatko ihmiset silloin mitään rakennus-
ta? 3. Mitä Jumalapiti tästä rakcuunksesta? 4. Millä
tawoin esti Jumala heidän yrityksensä? 5. Pysyiwätkö
he myös sitte koossa samalla paikalla? L. Kniuka la»
puugi seutähvcu kutsuttiin?

8. Kusta ja luhuuta munttiwat Abraham ja Loth?
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2. Abraham sai Jumalalta tämän lupauk-sen: "Sinussa pitää kaikki sukukunnat maan
päällä siunatuksi tuleman", 3. se on: että
Abrahamin jälkeisistä mailman Wapcchtaja
oli syntywä. 4. Tästä teki Jumala Abra-
hamin kanssa liiton, jonka wakuudeksi Häu
asetti ympärileikkauksen sakramentin. 5.
Waimonsa Saaran kanssa ei ollnt Abra-
hamilla lapsia, ja koska he molemmat oli-
wat jo pitkälle ijälle joutuneet, ci niistä
enää toiwoakaan ollut. 6. Abraham luot-
ti kuitenkin Jumalan lupaukseen; 7. ja
tämä luottamus luettiin hänelle wanhurs-

kaudeksi. 8. Lupaus täytettiin myös Ju-
malalta, niin että Saara synnytti pojan,
joka kutsuttiin Isak. 9. Abraham oli sil-
loin 100 jaSaara 90 wuotinen. 10. Kos-
ta Abraham kauwan asui yhdessä lankonsa
Lothin kanssa, ja heidän karjalaumansa ene-
niwät encuemistään, nousi riitoja heidän
paimenittensa wälillä. 11. Silloin antoi
Abraham Lothille sen neuwon, että he ys-
täwinä eriäisiwät. 12. Loth meni silloin
itään päin Sodoman kaupunkiin. 13. Mutta
SodomaujaGomorran asukkaat oliwat perki
jumalattomia. 14. Jumala käski sentäh-
den Lothin kahden enkelinsä kautta pakene-
maan Sodomasta. 15. Sitte antoi Herra
sataa tultaa ja tulikiweä näiden kaupunkien

2. Minkä lupauksen antoi Jumala Abrahamille? 3. Mi-
tä se merkitsi? 4. Asetettiinko tämän «heessa mitään
sakramenttia? 5. Oliko Abrahamilla lapsia, että hän
syystä taisi turwata tähän Jumalan lupaukseen? 6. G-
päilito siis Abraham Jumalan lupauksesta? ?. Miuänä
piti Jumala tämä» Abrahamin uskon? 8. Millä ta-
walla lupaus täytettiin. !). Kuinka wanhat oliwat wan-
himmat silloin? ll>. Abrahamin ja Lothin yhdessä asuessa
ja heidän karjalaumaiusa cuetessä, mitä tapahtui? 11.
Minkä neuwon antoi silloin Abraham? 12. Kussa ma-
jautui Loth? 13. Milliset oliwat Sodoman j» Gomor-
ra» asukkaat? 14. Minkä käskyn sai Loth sentähden Ju-
malalta? 15. Mitä Jumala sitten teki näille kanpunkeille?
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päälle, jotka perijuurin häwitettiin kaikkine
ympäristöllensä. (1 Mos. 12,13,17-19,21.)

?. Abraham koetellaan
Jumalalta.

Koetellaksensa Abrahamin kuuliaisuutta
käski Jumala hauen uhrata poikansa Isa-
kin. 2. Abraham meni sen wuoksi Isakin
kanssa eräälle itse Inmalalta määrätylle
wuorelle Monan maassa. 3. Siellä ra-
kensi hän alttarin, jonka päälle hän pani
puut ja sitoi Isakin puitten päälle. 4.
Mutta koska Abraham ojensi kätensä ja
otti weitsen uhrataksensa Isakin, huusi Her-
ran enkeli hänelle: Älä satuta kättäsi poi-
kaan, äläkä hänelle mitään tee; sillä nyt
minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa,
ja et ole säästänyt ainokaista poikaas.
5. Silloin otti Abraham oinaan, jokafar-
mistansa oli tarttunut kiini pensastoon, ja
uhrasi sen poikansa siassa. 6. Jumala siu-
nasi sentähden Abrahamin, ja uudisti lu-
pauksensa, että hän Herran käskylle oli
kuuliainen ollut. (1 Mos. 22.)

Isakin naiminen.
Kuin Abrahami oli wanhaksi tullut, toi-

wotti hä» pojallensa onnellista naimiskaup-
paa. 2. Waan että Isakki ei ottaisi paka-
nallista waimoa Kanaanean tyttäristä, lä-
hetti hän wanhimman Palmellansa Eleafarin
isäinsä maahan Mesopotamiaan, kussa Abra-

?. Millä tawalla koetteli Jumala Abrahamin kuuli-
aisuutta? 2. Kuhunka hä» sentähdeu meni poikauensa.
3. Mitä hän siellä teki? 4. Mitä tapahtui, Abraha-
min ollessa Poikaansa uhraamalla? 5. Uhrasiko Abra-
ham hänen edestänsä jonkun muun uhrin? li. Mitä teki
Jumala Abrahamille kuuliaisuutensa tähden?

8. Mitä toiwoi Abraham wanhuudessansa? 2. Pääs-
täksensä saamisen pakanallisesta miniästä, mitä teki hän?
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haiuin suku asui. 3. Gleasarin tänne tul-
tua, pysähtyi häu ulkopuolella Nahorin kau-
punkia Harnnia, kaiwon tykönä, josta kau-
pungin naiset tawalliscsti wettä ottiwat.
4. Täällä rukoili hau Jumalaa osuttamaan
hänelle Isakin tuleman waimon. 5. Sa-
massa tuli kaupungista ihana nainen, ni-
meltä Rebekka. 6. Hänen isänsä oli Ve-
thuel, Abrahamin sukua. 7. Kui» hän pyysi
häneltä wähän wettä juodaksensa, antoi
hän hänelle heti, wielä juotti kaikki hänen
kamelinsakin. 8. Tämä awuliaisuus oli juu-
ri se merkki, jonka Gleasar Jumalalta oli
pyytänyt, tunteaksensa Isakin tuleman e-
männän. 9. Seutähden lahjoitti hän Re-
bckkaalle monenlaisia kultakoristuksia. 10.
Rebekka kiiruhti kotiin wanhcmmilleusa
näyttämään, mitä hän oudolta mieheltä saa-
uut oli. 11. Kohta sen jälkeen tuli Re-
bekkaan wcli Laban kutsumaan häntä wan-
hcmpainsa huonecsen. 12. Koska Eleasar
nyt puhui kosissa käymisestänsä, sai hän
sekä wauhcmpien että Rebekkaan suostu-
muksen, ja wei hänen kanssansa Isakin ko-
tiin, joka otti hänen waimoksensa. (1
Mos. 24.)

9. Isakki siunaa poikiansa.
Isatilla oli Rebekkaan kanssa kaksi kak-

soispoikaa, joista Esan, esikoinen oli kar-
wainen; mutta Jakob, nuorempi, paljas.
2. Esan oli metsästäjä ja peltomies, mutta

3. Gleasann sinne tultua, luhuuka seisahtui häu?
<i. Mistä häu silloiu Jumalaa rukoili? 5. Mitä silloin
tapahtui? l>. Keucukä tutar «li tämä uaiucu? 7. Miu-
ta palwelukscu teki häu hauelle? 8. Kuinka taisi Gleasar
nyt että häu cli Isakille »valittu puoliso? 9.
Mitä lahjoitti häu seutähdeu hauelle? IU. Mitä teki
Rebekka sen jälteen? 11. Tuliko sitte jot» Gleasarille
majaa osoittamaan? Kuinka päättyi tämä kosiomiueu?

9. Mitä lapsia oli Isatilla ja Nebetkaalla? 2. Mikä
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Jakob paimen. 3. Isä rakasti (ssauta, mutta
äiti Jakobia. 4. Koska Isak tuli waichaksi
ja lähes näkemättömäksi, päätti häu siunata
lapsiansa, semmeukin rakastettua Esautan-
fa. 5. Hän käski silloin Esaun mennä ulos
ampumaan jotakin metsäu-otusta ja wal-
mistamaau hänelle hywän-maknisen ruan.
6. Tämän kuultua, kchoitti Rebekka la-
koppia sillä wälillä teurastamaan kaksi woh-
laa, että hän hänelle rnan walmistaisi,
jonka hän, Gsauna olewinansa, weisi isäl-
lensä, sen Esaulle aiwotuu siunauksen saa-
vaksensa. 7. Taitaaksensa huokiammin pet-
tää isän kääri äiti ne teurastettu»: wohlaiu
nahat lakopin käsiin ja puetti hänen C-
sann pukuun. Äänen erinkaltaisnus oli
kuitenkin petoksen isälle ilmi saattamallan-sa. 9. Hän tuli kuitenkin petetyksi ja an-
toi lakopille oiwa siunauksen. 10. Koska
Esan palasi metsästämästä ja isä hawaitsi
petoksen, pyysi Esan myös tulla siunatuksi.
11. Hän sai myös siunauksen; mutta mitä
Jakob kerran oli saanut, ei woitu enää
peruuttaa. 12. Tässä ei kuitenkaan Esaulle
tapahtunut mitään wääryyttä, sillä häu oli
jo ennen weljellensä myynyt esikko-oikcu-
tensa. 13. Tästä wihastui Gsau kowin
lakopille ja sanoi sydämessänsä: Minun
isäni murhepäiwät lähestywät; sillä minä
tapan weljeni Jakobin. (1 Mof. 27.)

«likmnvasenkielatns-keino? 3. Nakastiwatko wanhemmat
knmpastaki yhdenlaiscsti? 4. Mitä tahtoi Isak tehdäwanhnudessausa? 5. Minkä käskyn antoi hän scu wuotsi
Esaulle? «. Mitä teki siis äiti saadakscnsa Jakobille
siuuaukse»? ?, Kuinka waatctti hän siiloin Jakobin?
8. Minkä kautta «li petos kuitenkin ilmi tulemallansa?
». Saiko Jakob isältänsä siunauksen? 40. Mitä sanoi
Esan tästä, metsän-ajosta kotiinpalattuausa? 11. Saiko
hän sitte yhtä hywän sinnanksen kuin lakoppikin? 12,
Tapahtuiko tässä Gsanlle wääryyttä? 13. Minkä mieli-
nen oli Esan senjälkeen Jakobille?
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10. Jakobin matkustus ja uni.
Kuin äiti sai tiedon naista Gsaun uh-

kauksista, käski hän Jakobin mennä wel-
jcnsä Labanin tykö ja wnlitseman yhden
hänen tyttäristänsä mainioksensa. 2. Isä
tytyi myös tähän neuwoon ja siunasi Ja-
kobin uudestansa, joka tämän jälkeen meni
matkaansa. 3. Koska aurinko oli laskenut,
eitä Jakob löyunyt majaa, täytyi hänen
lewätä ulkona kedolla ja otta kiwcn päänsä
alaiseksi. 4. Uöllä näki hän unessa tika-
puut, jotka ulottuiwat maasta tcnwaasen
ja joita myöten Jumalan enkelit käweli-
wät ylös ja alas. 5. Minna seisoi Her-
ra Jumala ja sanoi: "Tämän maan, jonka
päällä sinä makaat, annan minä sinulle,
ja sinun siemenessäs pitää kaikki sukukun-
nat maan päällä siunatuksi tuleman." 6.
Herättyänsä pelkäsi hän ja sanoi: "Tosin
on tämä" pyhä paikka; sillä tässä asuu Ju-
mala ja tässä on taiwaan owi." 7. Sen-
tähden antoi hän tälle paikalle nimen
Bethel (Jumalan huone); 8. ja lnpasi pa-
latessaan rakentaa tähän Jumalan huo-
neen sekä antaa siihen kymmenekset kaikista
tawaroistansa. (1 Mos. 27, 28.)

11. Jakobin naiminen.
Labanilla, jonka tykö Jakob matkasi, oli

kaksi tytärtä, Lea jaRakel. 2. Wanhempi
Lea oli wähänäköinen; mutta nuorempi
Rakel sorea luontoinen warreltansa jaiha-

ili. Esa»» uhkausten johdosta, minkä neuwon antoi
äiti latopille? 2. Tytyikö isä siihen? 3. Mitä haitta
oli latopilla matkallansa? 4. Mitä uneksi häu yöllä?
5. Kenenkä luuli hä» ylinuä seisowau ja häntä puhut-
telewan? N. Mitä sanoi Jakob herätessään? ?. Miksi-
kä kutsui hä» tämäu paita»? 8. Minkä lupauksen antoi
hän silloin?

11. Luettele Labanin tytärten nimet? 2. Minkä nä<
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na kaswoiltcmsa. 3. Koska nyt Jakob tuli
lähelle Harania, kohtasi hän yhden kaiwou
tykönä Rakelin, jonka kanssa kohta tuli
hywäksi tntuksi. 4. Rakel kiiruhti heti ko-
tii» Isällensä ilmoittamaau Jakobin tu-
loa. 5. Laban meni kohta häntä wastaan
ja käski hänen olla terwe tullut. 6. Kuin
nyt Laban kysyi Jakobilta jos häu suos-
tuisi häntä palwelemanu määrätyllä pal-
kalla, Masiasi hän heti: "Minä palwelen
sinua seitsemän ajastaikaaRakelin nuorem-
man tyttäresi tähden." 7. Labani suostui
Jakobin »vaatimukseen, ja scitscmäu wuo-
den kuluttua pidettin häät. 8. Mutta ap-
pi petti wäwynsä, antain hänelle Lean Ra-
kelin siasta. 9. Koska Jakob soimasi häntä
tästä, wastaisi hän: "Niin ei ole meidän
maan tapa, että nuorempi auuetaau en-
nen wanhempata." 10. Hän antoi kuiten-
kin Jakobille tilan palwella häntä wielä
toiset scitscmäu ajastaikaa Rakelin tähden;
johon Jakob myös snostui. 11. Niinmuo-
doin sai hän molemmat sisaret Mainioik-sensa. 12. Rakel oli Jakobille Leata rak-,
kaampi, jonkatähdcn Jumala alussa tekiki
waan Lean hedelmälliseksi; tästä syttyi wi-
ha sisarten wäliin, josta sillä hurskaalla
Jakobilla oli paljon kiusaa. (1 M05.29,30.)

12. Jakobin palaus-matka.
Jakobin työn Labaniu tykönä siuunsi Iu-

löiset he oliwat? 3. Kuka Jakobin sukulaisista kohtasi
häntä cusstsi Haranissa? 4. Wiipyikö hä» kauwau il'
moittamasta Labanille Jakobin tuloa? 5. Mitä teki
sittc Laban? li. Paljoko palkka pyysi Jakob Labauilta
palwelnksestansa? ?. Myöntyikö Labau siihen? 8. Pi-
tikö Laban myös puheensa? 9. Millä häu itseänsä puo-
lusteli? l» Millä tawoin tahboi hän palkita Jakobia?
il. Montako waimoa Jakob siis sai? 12. Miks'ei nä«
mät sisaret sowinnossa eläneet?

12. Kinnka siunattiin Jakobin työ Labani» tykönä?
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mala »iin, että hänkin tuli mahtawan
rikkaaksi. 2. Kuin Laban sentähden kadehti
Jakobin menestystä, sanoi Herra Jakobille:
"Palaja isnisi innalle ja sukusi tykö, minä
olen sinun kanssas". 3. Kuin Jakob sen-
tähden palasi isänsä maalle waimoinensa
ja lapsinensa köhtasiwat häntä tiellä ensiksi
Jumalan Enkelit. 4. Sitte sai hän tie-
tää, että Gsau matkasi häntä ivastaan nel-
jällä sadalla miehellä, josta hän kowin pel-
jästyi, mutta turwasi rukoukseen. 5. Le-
pyttääksensa wcljeänsä, lähetti hän hänelle
lahjaksi wuohia, lampaita, kamelia ja aasia.
6. Uöllä senjälkcen, Jakobin yksinänsä ol-
lessa, paineli hän yhden miehen kanssa
niin kowin, että hänen reisiluunsa horjcch-
tni, josta hän ontui kaiken ikänsä. 7. Eh-
kä mies ei ilmoittanut itseänsä, hawaitst Ja-
kob hywin, sen olewan itse Jumalan. 8.
Tässä tilassa sanoi Inmala: "Ei sinua sil-
len pidä kutsuttaman Jakob, waan Israel",
(se on: joka taistelee Jumalan kaussa). 9.
Koska hän sitte kohtasi Esann, läheni hän
häntä waimoinensa ja lapsinensa, ja ku-
marsi itsensä maahan seitsemän kertaa. 10.
Esau juoksi hauta wastann, ja syliiusä otti
hänen, ja kumftiki itki ilosta. 11. Ne lah-
jat Jakob oli hänelle lähettänyt, wactti hän
wihdoin Esann ottamaan wastaan. 12.
Sen jälkeen erisiwät weljekset matkaten kum-
piki itseksensä. (1 Mos. 30: 33).

2. Miksei hän siuue pysähtynyt? 3. Kohtassfo Jakob
ketään palausmatkallausa? 4 Mikä sanoma se oli, joka
peljätti häntä? 5. Millä tawoin koetti hän weljeänsä
lepyttää? li. Mitä tapahtui Jakobille seuraaman» yö-
nä? ?. Saiko Jakob tietää, kuka tämä mies «li? 8. Min-
kä uuden uimen sai nyt Jakob? N. Kuiuka terwehti Jakob
Esauta toinen toisensa kohdatessa? 10.Kuinka kohteli Esan
häntä takaisin? 11. Ottiko myös Esan Jakobin lahjat?
13. Matkasiwat j» oleksiwatko he sitte yhdessä?
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K3. loseppi myydään wel-
iiltänsä.

Jakobilla eli Israelilla oli kaksitoista
poikaa: Ruben, Simeon, Lewi, luda, Dan,
Naftali, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon,
Josef ja Benjamin. 2. Näistä rakasti Ja-
kob loseppia enimmästi, ja antoi myös
sentahden tehdä hänelle känniin pu'un.
3. Tästä wihasiwat weljet loseppia, ja
wielä enemmin siitä että hän ilmoitti isälle,
jos he jotakin pahaa tekiwät. 4. Paitsi sitä
näki loseppi kahdesti unta, jotka unet ko-
min suututtiwat heitä. 5. Cnsin uneksi hän,
että he oliwat mainiolla elosttomia sitomas-sa, ja että hänen sitomansa nousi pystyyn
ja heidän sitomansa kumarsiwat hänen sito-maansa; toisella erällä taas, että nurinko,
kuu ja yksitoistakymmentä tähteä knmarsi-
wat häntä. 6. Koska losepin weljet kait-
siwat isänsä karjaa Sikemissä, käski Jakob
losepin mennä katsastamaan sekä weljiänsä
että karjaa. 7. Kuin he hänen jo kaukaa nä-
kiwät, päättiwät he hänen kuoliaksi lyödä.
8. Mutta wanhin weli Ruben kehoitti heitä
heittämään hänen kuiwaan kuoppaan, ai-
koen häntä siitä pelastaa. 9. Kohta kuin
loseppi tuli heidän tykönsä, riisuiwat he
häneltä hänen kauniin pukunsa ja heittiwät
hänen kuoppaan. 10. Silloin matkasi siitä
ohitse muutamia Ismaeliittain kauppamie-
hiä, joille he hänen ludan neuwosta myi-
wät kahdella kymmenellä hopia-penningilln.

13. Monetko ja kutka oliwat Jakobin Pojat? 2. Ket»
isä enämmin rakasti? 3. Mitä ajatteliwat seutähden
weljet losepista? 4. Oliko heillä mitään muuta syytä
olla tytymättömät häneen? 5. Kertoo nämät losepin
»uet? <!. Kuinka sauvat weljekset tilan kostaa loseppia?
7. Mitä päättiwät he nähdessänsä häue» tulewan? 8.
Mitä esitteli stlloiu Ruben? 9. Mitä tekiwät he silloin
losepille? U). Saiwatko he sitten jonkun muun tilan
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IL.Sitte teurastiwat he yhden kauriin,
tahrasiwat hänen pukunsa sen werellä ja
lähcttiwät sen kotiin wanhalle isällensä,
joka heti tunsi poikansa puwun, luullen
hänen pedoilta syödyksi. 12. Hän huusi
silloin tuskassansa: "Miua menen mureh-
tien alas poikani tykö hautaan." 13. Kaup-
pamiehet weiwät losepin Egyptiin ja myi-
wät hänen kuninkaan howihaltialle Poti-
farillc. (Mos. 37.)

IH. loseppi heitetään
wankiuteen.

Potifar asetti losepin huoneensa halti-
aksi ja jätti kaikki omansa hänen käsiinsä.
2. Että loseppi oli kannis, kimitti Poti-
farin wnimo silmänsä häneen, häntä wie-
telläksensä; 3. mutta hän wältti ja kamosi
tätä haurcliasta waimoa. 4. Kerran, koska
loseppi tnli huoneescn eikä tiennyt, hänen
siellä yksinänsä olewan, tarttui häu lose-
pin takkiin häutä wiiwyttääksensä tykönänsä.
5. Mutta loseppi jätti takkinsa hänen kä-
siinsä paeten huoneesta. 6. Kuin hän nyt
näki kaiken waiwansa turhan olewan, kut-
sui hän korkeella äänellä talonwäen kokoon
ja sauoi, että loseppi wäkiwallalla tahtoi
maata häneu kanssansa, ja että hän u-
nohti takkinsa ja pakeni hänen huudos-
tansa. 7. Saman syyttämisen kertoi hän
myös miehellensä, hänen kotiin tullessansa.
loscpista päästäksensä? 11, Kuinka salasiwat he asian
oikicm laidan isältänsä? 12. Milliseksi käwi nyt ukon
mieli? 13, Mitähän sitte losepille tapahtui?

14. Saiko loseppi jonkun hywän pcilweluksen Potifa-
rin huoueessa. 2, Oliko siellä ketään, joka tahtoi hän-
tä wietellä? 3, Onnistuiko tämä Potifann waimolle?
4. Kni» hän terran tapasi losepin yksinänsä, kuinka ko-
etti hän häntä wietellä? 5, Onnistuiko siis tämäkoeh?
6. Mitä teki hän silloin halmissansa? 7. Mitä sanoi
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8. Potifar, joka uskoi waimonsn kaikis-
sa, heittäytti sentähden sen wiattomcm
losepin wankiuteen. 9. Myös siellä oli
Herra losepin kanssa, niin että »vaarin-
pito kaikista mnista Marikeista uskottiin lo-
sepille wankihuoneen haltialta. (Mos. 39.)

13. loseppi päästetään
wankiudesta.

Kuninkaan ylimmäinen juomanlaskia
ja ylimmäinen leipoja joutuiwat wihoihin
ja heitettiin samaan wankiuteen kuin lo-
seppikin. 2. Kuin loseppi yhtenä aamu-
na tuli heidän tykönsä, oliwat he sangen
murheelliset, kumpiki yöllä nähneestä unes»
tansa. 3. Ulimmäineil juomanlaskia oli
uneksinut, että hän näki wiinapuun kol-
mella haaralla ja tuleentuneilla wiinamar-
joilla, joita hän pusersi Faraon (se on,
kuninkaan) juoma-astiaan jaantoi sen hä-
nen käteensä. 4. loseppi selitti sen niin,
että.hän kolmen päiwän kuluttua oli ko-
rotettawa ja asetettawa Mirkaansa. 5.
Leipoja oli uneksinut, että hänellä oli kol-
me koria päänsä päällä, ja ylimmäisessä
korissa oli kaikenlaista leiwottua ruokaa
Faraolle, ja että linnut söiwät korista hä-
nen päänsä päällä. 6. loseppi selitti sen
niin, että hän kolmen päiwän perästä piti
hirtettämän ja linnut syömän hänen lihansa.
7. Kuin kuningas kolme päiwää sen jäl-
keen Mietti syntymä-päiwäänsä, toteutui
selistys; sillä ylimmäinen leipoja hirret-
hän siis miehellensä? 8. Mitä teki Potifar sentähdeu
losepille? 9, Tuliko nyt se wiatoi» loseppi tässä on-
nettomuudessa myös Jumalalta hyljätyksi?

15. Mitkä muut joutuiwat samaan wankiuteen kuin
loseppi? 2. Mitä tapahtui näiden wankien kanssa?
3, Mitä juomanlaskia uneksi? 4. Kuinka loseppi sen
selitti? 5. Mitä siis leipoja oli uneksinut? 6. Millä
tawoin loseppi tämän selitti? 7. Koska ja millä tawalla
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tiinja ylimmäinen juomanlaskia Mirkaansa
korotettiin. 8. Tämä unohti kuitenkin,
että, ehkä loseppi oli häntä pyytänyt,
kuninkaalta anoa hänen
9. Kaksi wuotta siitä lähtein oli kunin-
kaalla kaksi unta. 10. Ensin näki hän
wirrasta nousewan scitsemäil kännistä ja
lihawaa nautaa, ja sitte toiset seitscmäu
rumaa ja laihaa. Ne seitsemän laihaa
söi suuhuusa ne seitsemän lihawaa, ja oli-
wat kuitenkin yhtä rumat kuin ennenkin.
11. Kohta sen jälkeen uneksui hän, että
seitsemän täysinäistä ja paksua tähkäpäätä
kaswoit yhdessä oljessa, ja se» jälkeen seit-
semän pientä ja surkastunutta tähkää, ja
ne laihat tähät uieliwät ne suuret jatäy-
sinäiset. 12. Koska aamnlla ei knkaan
kaikista Egyptin tietäjistä kyennyt nnta
selittämään, muisti juonmnlaskia losepin
ja autoi hänen tulla kuninkaan eteen. 13.
Kuninkaan hänelle unensa pnhuttua, sauoi
loseppi, että seitsemän hedelmällistä wuotta
oli tulewa, mntta scnjältecn seitscmäit
hedelmätöntä. 14. Samassa tilassa neu-
woi hän kuningasta haukkimaau itsellensä
Miisaan ja toimelliscn miehen, joka hywinä
wuosina oli liiallisen wiljan kokoowa. 15.
Tämä kelpasi niin kuninkaalle, että hän
antoi losepille sormuksensa, ripusti kulta-
käädyn häucu kaulaausa, asetti häucu lähi»
itseänsä kaiken Egyptin maan haltiaksi sekä
huudatti häucu maan-isäksi. (1 M05.40:41.)

toteutui tämä? 8, Inomanlaskia toimitti toki seujäl-
teen losepille »vapauden? 9. Näkikö myös kuningas
ten joitakuita merkillisiä unia? M. Puhn häncu eusim«
maisesta nnestonsa? tl. Puhn toisestati uuestausa?
t2. Waituttiwatto nämät uuet mitataan losepin
uttamiseksi? t3. Kuinka loseppi siis selitti Fataou u°
uet? t4, Minkä neuwo» antoi häu tässä tilassa tu-
ninkaalk? 15. Tähän ncnwoon mielistyneenä, kuiut».
tunuioitti kuningas loscppia?
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lt». losepin weljein matka kv
wana aikana Ggyptiin.

Ne katowuodet, joita loseppi oli ennus-
tanut, ulottuiwat myös Kanaan maahan,
missä Jakob asui; kuin hau sai kuulla wil-
jaa löytywän Egyptissä, lähetti hän sinne
poikansa ostamaan. 2. Ainoastaan Ben-
jamin, nuorimman poikansa, piti hän ko-
tona; sillä häntä, joka niinkuin loseppiki
oli Rakelin poika, rakasti nyt isä enim-
mästi. 3. Koska he tuliwat Egyptiin lo-
sepin tykö, lankesiwat he, maan tapaa seu-
raten, maahan hänen eteensä; 4. sillä he
eiwät tunteneet häntä, ehkä hän heti tunsi
heidän. 5. Silloin ajatteli hän uutansa,
että hänen weljcnsä piti kumartaman hän-
tä. 6. Hän piti heitä kiini kolme päi-
wää, pitäin heitä wnkojina. 7. He sanoi-
wat olemansa syyttömiä ja rehellisiä mie-
hiä sekä kaksitoista weljcstä. 8. loscppi
kysäsi silloin, missä net toiset kaksi wel-
jcstä oliwnt. 9. He sanoiwat nuorinimau
olewan kotona, waan toisen ei enää hen-
gissätään. 10. loseppi piti yhden wel-
jeksistä Simeonin tykönänsä, mutta laski
ne muut yhdeksän matkallaBenjaamia nou-
tamaan. 11. Koska he kotiin tuliwat, löy-
si kukin heistä, säkkiänsä tyhjentaissä, ra-
hansa säkissänsä, josta heidän oli loseppia
kiittäminen, joka niin oli toimittanut. 12.
Tästä he kowin hämmästyiwät isänsä kans-

18. Mistä syystä läksiwät losepin weljet Egyptiin?
2. Saiko nuorin »veljeksistä Benjamin lähteä myötä?
3. Tultuansa losepin eteen, kuinka terwehtiwät he hän-
tä? 4, Giwätkö he silloin toinen toistansa tunteneet?
5. Mitä silloin johtui losepin mieleen? L, Kuinka koh-
teli loseppi weljijänsä? 7. Mitä he itsestänsä sanoi-
wat? 8. Mitä kysyi silloin loseppi? N, Mitä he was»
tasiwat? 10. Mitä teki silloin loseppi, sanoaksensaBenjamin tykönsä? 11. Tapahtuiko heille mitään mer-
killistä, kuin he totiintuliwat? 12. Iloitsiwatko he siitä?
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sa. 13. Koska se saatu wilja oli loppu-
nut, täytyi Jakobin toisen erän lähettää
poikansa Egyptiin. 14. Eiwät he kuiten-
kaan lähteneet, ennenkuin he, losepin käs-
kyä tarkoiu noudattaen, saiwat Benjamin
muassansa. 15. Matkansa perillen pääs-,
tyä, antoiwat he heti losepin huoneenhal-
tialle ne rahat takaisin, jotka he säkissänsä '
löytäneet oliwat. 16. Niitä ei loseppi
kuitenkaan ottanut, waan sauoi net olcwan
tawaran Jumalalta. 17. Tällä erällä otti
myös loseppi weljet ystävällisesti was-
taan, eikä tainnut pidättää kyyneliänsä,
nähdessänsä rakkahimman wiljensä Benja-
min. 18. Pöydän »valmistettua, saiwat
he sian pöydässä ikänsä jälkeen, jota he
suuresti ihmettcliwät. 19. Benjamin sai '
myös wiisi kertaa enemmän kuin muut.
20. Toisena päiwänä walmistiwat he it- i
siansa kotiin menemään. (1 Mos. 42, 43.)

I?. loseppi ilmoittaa itsensä
weljillensä.

Ennenkuin weljet läksiwät, käski loseppi
haltian Miljalla täyttämään heidän säkkin-
sä, ja panemaan kunkin rahat säkkiinsä;
mutta losepin hopia-maljan nuorimman
säkkiin. 2. Aamulla, kuin he oliwat läh-
teueet kaupungista, käski loseppi haltiansa
ajamaan heitä takaa jasanomaan: "Miksi
te olette hywän pahalla maksaneet, ja ot- !

13. Tarwitsiko heidän wielä sen erän jälkeen mennä
Egyptiin? 14. Sauvatko he silloin Benjamin kanssansa?
15, Mitä tekiwät he ensin losepin tykö tultuansa? 16.
Ottito loseppi wastaa» rahat? 17, Kuinka kohteli hän
nyt weljiä? 18. Tapahtuiko sitte jotakin, jota weljekset
ihmettcliwät? 19. Kuka weljetsist» sai enimmän? 20.
Wiipyiwätto he kauwan losepin tykönä?

17. Ennen weljesten lähtöä, minkä käskyn antoi
loseppi? 2. Heidän lähtönsä jälteen, mitä käski hän?
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taneet minun Herrani hopiamaljan?" 3.
Kuin tunsiwat wiattomuntensa wastasiwat
he: "Jonka tykönä malja löyttään, hänen
pitää kuoleman, ja muitten pitää oleman
losepin orjat". 4. Haltian säkeissä ha-
riessa, löysi hän maljan Benjamin säkissä.
5. Tästä peljästyivät he ja palasiwat ta-

' laisin kaupunkiin, heittäen itsiänsä maahan
losepin eteen. 6. Hän soimasi heitä kiit-
tämättömyydestä ja sanoi: "sen miehen, jol-
ta malja on löytty, pitää oleman minnn
orjani, mntta inenkäät te rauhassa isänne
tykö." 7. luda, joka Benjamista oli isäl-
lensä mennyt takankseen, peljästyi tästä
enimmästi. 8. Hän rukoili seutähden lo-
seppia saadaksensa jäädä Benjamin siaan;
9. Koska, jos he ilman Benjamin palaisi-
wat, saattaisiwat he isänsä harmaat karwat
murheella hautaan. 10. Nyt ei woinut
loseppi kauwemmin salata itseänsä, waan
sanoi weljille: "minä olen loseppi, teidän
weljenne; wieläkö minun isäni elää?"'11.
Hämmästyksestä eiwät he silloin saatta-
neet sanaakaan sanoa. 12. Silloin käski
hän heidän olemaan lewolliset. 13. Hän
käski myös heitä lähtemään kotiin ja wii-
pymättä palaamaan isän kanssa Egyptiin,
kussa heistä, wielä jälillä olewina wiitenä
katowuosina, oli hywä huoli pidettäwä.
14. Hän lahjoitti senjälkeen kullekin wel-

, jeksistä yhden juhla-puwun, mutta Ben-
O jämille wiisi ja wielä 300 hopia penni»-

3, Koska huviieenhaltia losepin käskystä nuhteli heitä,
mitä wastasiwat he? 4. Missä malja kuitenkin löytyi? 5.
Mitä tekiwät he sitte peljästytstssänsä? « Kuinka p»°
huiteli hän heitä silloin? ? Kuka tästä cuimmästi pel-
jästyi? 8. Mitä pyysi scntähden luda losepilta? 9,
Miksi niin? 10. Mitä waikntti tämä losepissa'? 11.
Kosta loseppi «li ilmoittanut itsensä weljillensä, mitä
sanoiwat he? 12, Kuinka lohdutti hän heitä? 13.
Mitä tarjosi hän heille ja isälle? 14. Antoiko hän heille
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M. 15. Wanhalle isällensä lähetti hän
kymmenen aasia ja kymmenen aasintam-
maa Miljalla ja muulla tawaralla kuormi-
tettuina. 16. Kotiin tultua, ei Jakob
ensin tahtonut uskoa mitä he puhuiwat
losepista, ennenkuin hän näki waunut,
jotka loseppi hänelle oli lähettänyt. 17.
Hän sai silloin juuri kuin uuden elämän,'
ja sanoi: "Nyt minulla on kyllä että mi-
nun poikani loseppi roielä elää; minä
menen häntä katsomaan, ennenkuin minä
kuolen." 18. Hän muutti sitte sinne ko-
ko huoncnensa, jossa oli kaksikahdeksatta hen-
keä, ja kohdattiin tiellä losepilta. 19.
Kuninkaan käskystä antoi loseppi heille
Oosenin maan, jossa heillä katowuosina
hywin oli tarpeensa. 20. loseppi ei myös
kostanut weljiänsä, waan sanoi ainoastaan
heille: "Te ajattelitte minulle pahaa, mut- >-

ta Jumala on sen kääntänyt hywäksi."
(1 Mos. 44, 45).

18. Ggyptin orjuus.
losepin kuoltua cneniwät Israelin lap-

set suuresti Egyptissä. 2. Uusi kuningas
pelkäsi sentähden, että nämät monilukuiset
Hebrealaiset piti yhdistymän hänen wihol-
listcnsa kanssa. 3. Hän päätti sentähden ka-
maluudella häwittää Israelin lapset. 4.
Sentähden toimitti hän heille raskasta
työtä, uutten kaupunkien rakentamalla. 5.
Työwondit waatiwat heiltä kahdenkertaista
työtä rääkäten heitä. 6. Koska kuitenkin
joitakuita lahjoja? 15, Lähettikö hän jotaki isällensä?
16.Uskoiko Jakob heti poikainsa kertomuksen losepista? 17.
Mitä waikntti tämä kertomus isässä? 18, Lähtikö Ja-
kob yksinänsä Egyptiin? 19, Minkä maan saiwat he
siellä asuaksensa? 2U. Kostiko loseppi weljiänsä?

18. Mitä tapahtui losepin kuultua? 2. Mitä pelkäsi
Farao sentähden? 3. Mitä päätti Farao sentähden
tehdä? 4, Millä tawalla tahtoi hän sen tehdä? S. s
Kuinka heitä tässä kohdeltiin? 11. Knin rasitus ei aut»
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tämä ja muu rasitus pitemmin edisti kuiu
csti tauscm lisäyksen, käski kuningas kan-san ottamaan Heprealaisilta heidän poika-
lapsensa ja heittämään net wirtacm. 7.
Kuin Faraon tytär kerran neitincnsä me-
ni wirtacm kylpeämään, hawaitsi häil siel-
lä kaisilaisen arkun Meden päällä, jonka
hän antoi ottaa ylös ja awata: 8. siinä
oliwähäinen lapsi, joka itki katkerasti. 9.
Tämän lapsen äiti oli Hebrealninen wai-
mo. 10. Kuin äiti kolme knukautta kau-
emmiti ei saattanut salata sitä, oli hän
pannut sen wirran rannalla kaisilistoon,
että se, kuninkaan käskyn jälkeen, ei tulisi
tapetuksi. 11. Faraon tytär toimitti lap-
selle imettäjän, joka oli hänen oikia äitin-
sä; otti sen sitte omaksi lapseksensa jakut-
sui hänen nimensä Moses. 12. Moses ei
tahtonut kuitenkaan, suureksi tultuansa, ho-
lvissa olla. 13. Hän meni silloin hei-
molaistensa, Israelin lasten tykö. 14.
Koska yksi heistä tuli lyödyksi yhdeltä Egyp-
tiläiseltä mieheltä, närkästytti tämä niin
Mosesta, että hän löi Egyptiläisen kuok-
aksi. 15. Hän pakeni sen jälkeen, mennen
erään letro-nimisen papin tykö. 16. Tämä
pani hänen lampuriksi ja autoi tyttärensä
Ziporan hänelle waimoksi. (2 Mos. 1, 2.)

19. Moses lähetetään Jumalalta
pelastamaan Israelin lapsia.
Moseksen kaitessa appinsa letron lam-

tcmut, mitä käski silloin kuningas? 7. Mitä tapahtui
sitte Faraon tyttärelle? 8, Mitä oli tässä arkussa?
9. Kenenkä siis tämä lapsi oli? 10. Mistä syystä «lise sinne pantu? N. Mitä teki Faraon tytär tällä lap-
sella? 12. Oliko Moses mielellänsä howissa? 13. Mi-
hinkä hän silloin meni? 14. Mitä silloin tapahtni?
15, Mihinkä häu sitte meni? IL. Mitä teki letru hänenkanssansa?

13, Mitä tapahtui Mosekselle paimen-wirassansa Ie-



paita Horebin wuorella, näki hän kerran
pensaan kulnmatta palawan. 2. Siitä
puhni Jumala hänelle, että hän oli näh-
nyt kansansa ahdistuksen Egyptissä, ja tah-
toi nyt, että Moscksen piti wiemän heitä
Kanaaseen, isäinsä maalle; 3. tätä piti Mo-
seksen sanoman niin Israelin lapsille kuin
kuninkaalle. 4. Moses koei estellä itsensä
sillä, ettei hän heiltä tulisi uskotuksi. 5.
Jumala antoi hänelle sentähden woiman
tehdä kaikenlaisia ihmeitä, niillä osoittaak-seen olewansa Jumalalta lähetetyn. 6.
Moses walitti wielä kankiaa puhettansa. 7.
Inmala antoi hänelle silloin weljensä A-
ronin awuksi puhetta pitämään. 8. Koska
nämät weljekset esitteliwät asian Israelin
lapsille, uskoiwat he heitä ihmetöittensä
tähden. 9. Farao ei siitä lukua pitänyt,
eikä tahtonut päästä Israelitaita, waan
käski woudit wielä enämmin heitä rasit-
tamaan. 10. Tästä he Mosesta jaAronia
walittiwat, ettäheoliwat heille tuottaneet
Faraon ja hänen palweliainsa wihan. 11.
Koska Moses sitte walitti Herran edessä,
että Israelin lapset ei tahdo kuulla hän-
tä, sanoi Herra: "Minä tahdon paadut-
taa Faraon sydämen, että minä tekisin
monta minun ihmettäni ja tunnustähteäni
Egyptin maalla". 12. Net ihmeet, joita
Moses teki, eiwät woineet Faraota tai-

tto» luuna? 2, Mitä tuuli Moses puhuttawau tästä
pensaasta? 3. Kelle piti Moseksen tätä sanoman? 4.
Miks'ei Moses tahtonut ruweta tähän asiaan? 5. Millä
teinoi» osoitti Moses olewansa Jumalalta lähetetyn?
Mitä Moseksella oli wielä «alittamista? ?, KeneM
antoi Jumala sitte hänelle puhujaksi? 8. Ustoiwatko
Israelin lapset heidän puhettansa? 8. Mitä waikutti
heidän sanansa ja ihmeensä Faraossa? 40. Mikä »va-
litus tästä nousi Israelitaissa? 14, Koska Moses Herralle
walitti yrityksensä ei menestywän, minkä wastauksen sai
hän silloin? IL. Taisiwatko Moseksen ihmeet taiwuttaa

24
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»vuttaa. 13. Jumala antoi sentähdcn Fa-
raon ja hänen kansansa kärsiä moninai-
sia »vitsauksia, näin heille tiettäwäksi teh-
den, tahtonsa olewan johdattaa Israelin
lapset Egyptistä. 14. Farao toki, kuna-
kin untena »vitsauksena, lupasi päästää heitä,
mutta »vaiwan mentyä ohitse, peruutti lu-
pauksensa. 15. Wihdoin kielsi häu Mo-
seksen, kuoleman nhalla, tulemasta näky-
»viinsä. (2 Mos. 3—11.)

2». Moses johdattaa wihdoin
Israelin lapset Egyptistä.
Taiwnttaaksensa Faraota antoi Jumala

ilmoittaa hänelle »viimeisen lvitsanksen, joka
siinä seisoi, että murha-eukeli keskiyönä,
oli surmaawa kaikki esikoiset Egyptissä.
2. Israelin lapset käski hän pitää »vii-
meisen aterian, ottain karitsan, jonka kukin
huoncenhaltia perheueusä oli ehtoolla syö-
mä, kupeista »vyötettynä, kengät jaloissaan
ja sauwat käsissään, niinkuin matkaan kii-
cnhtawaiset. 3. Tämäu karitsan »verellä
oli heidän pihtipielet siwuminen; sillä
mnrha-enkelin piti uiiu »verellä siwuttuin
owein ohitse »nencinän. 4. (Tämä oli al-
ku Israelittaiu toiseen sakramenttiin, Pää-
siäis-lainpaasen, joka sitte »vuosittani äs-
ken sanotulla taivalla »vietettiin, muistoksi
heidä» »vacluksestansa Egyptistä.) 5. Niin-
kuin Herra oli sanonut Faraolle, surmasi
Faraota? 1!!. Mitä pakoitns-keinoja käytti Jumala
'opnllisesti, taiwnttaaksensa Faraota päästämään Isra-litalta? 14. Pitikö Farao mitä hän witsantscn aikana
«Pasi? 13. Mitä kielsi hän wihdoin Mosesta?

20. Mikä oli se wiimcinen witsans, jota taiwutti Fa-raon päästämään Israeliittaat? 2. Kuinka käski Jumala
Israelin lapset pitämää» wiimeisen atriansa Egyptissä?
2. Pitikö heidän tehdä mitään erinomaista werellä? 4.
Minkä sakramentin johtona oli tämä »tria? 5. Minkä
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hän sitte kaikki esikoiset Egyptissä, sekä
ihmisistä että eläimistä, wielä Faraon esi-
kois-pojankin. 6. Farao kutsutti silloin
Moseksen ja Aronin tykönsä ja sanoi heille:
"Roskaat ja meukäät pois minun kansas-
tani, ja ottakaat myötänne kaikki mitä
teillä on." 7. Israelin lapset, jotka nyt
lähtiwät Egyptistä, oliwat kuusisataa tu-
hatta miestä, lapsia lukuun ottamatta. 8.
Kuin he oliwat maasta lähteucct, katui
Farao ja ajoi sotajoukolla heitä takaa. 9.
Pilwen patsas eroitti kuitenkin Israelin
lapset Egyptiläisten sotajoukosta, niin ettei
he tainneet toinen toisensa tykö tulla.
10. Tultuausa Pnnasellc merelle, ojensi
Moses, Jumalan käskystä, sauwausa me-
ren ylitse, ja wcdet erkaniwat ja muut-
tuiwat muuriksi molemmin puolin, niin
että Israelin lapset käwiwät tuimina me-
ren keskitse toiselle rannalle. 11. Egyp-
tiläiset käwiwät ihan heidän perässänsä,
mutta kuin Moses taas ojensi sauwausa
meren ylitse, uppoontniwat he kaikki, niin
ettei ainokaistakaan heistä tullut pelaste-
tuksi. (2 Mos. 11—15.)

21. Israeliittain matka
erämaassa.

Neljäkymmentä ajastaikaa oliwat Isra-
elin lapset matkalla luwattuun maahan.
2. Herra käwi sillä aikaa heidän edellän-
sä, päiwällä pilwen patsaassa ja yöllä
häwitykseu sai sitten murha-enteli aikaa»? <!. Minkä
mielen-muutvkscu waikutti tämä Faraossa? 7. Kuinka
monet oliwat «>)t Israelin lapset? 8. Tytyikö Fara»
sitten heidän lähtöönsä? N. Taisiko Egyptiläisten sota<
suukko tulla Israeliittain tykö? IU. Millä tawoin pe<
lastettii» Isracliittaat, kosta he tuliwat Pnnaselle ,m<

rclle? 11. Kuinka käwi silloin Egyptiläisten kanssa?
21. Kauwauko Israelin lapset oliwat matkalla lu-

wattuun maahan? 2. Mit» oli heille oswiittano tiellä?
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tulen patsaassa, näin öin päiwin osottaen
heille tie». 3. Jumala antoi Mosetscn
Malmista tcltin, jossa Jumalan palwelns
pidettiin, ja joka kutsuttiin todistuksen-
taberuakeliksi. 4. Tiellä ci tarminnnt
heidän huolta pitää rnasta eli juomasta.
5. Joka aamu putosi leipää taiwaasta,
joka kutsuttiin manna; ja ollessansa we-
dcu puutteessa, tarmitsi Mosekseu ainoas-
taan saumallansa lyödä kallioon, niin wuosi
heti niin paljo wettä tnin he juodaksensa
tarmitsimat. 6. He nnrisiwat kuitenkin,
kapinoitsimat ja tahtoiwat palata Egyp-
tiin. 7. Herra makuutti silloin, että ne
wanhimmat, jotka Gguptistä oliwat läh-
teneet, piti sormessa kuoleman, ja ainoasti
heidän lapsensa tulemaan liimattuun maa-
han; 8. scntähden tuliki tämä korpi-mael-
lus niin pitkälliseksi. 9. Ci kukaan mun
Manhimmista, kuin losna ja Kaleb, tnllut
liimattuun maahan. 10. Ei edes Moses
ja Aron tulleet sinne; mntta Jumala
näytti Moseksellc maan korkcclta Ncbo
nimiseltä Mnorelta. 11. Samalla Mno-
rclla knoli myös Moses. 12. Hänen jäl»
keisensä oli losna, joka saatti Israelin
lapset lnwattnnn maahan. 13. Kniu
losna oli woittannt Israeliittain Mihol-
lisct, jakoi hän maail armalla Isracliit
kahdentoista kymmeuen snkukuuuail Ma-
lilla. (2 Mos. 4, 5.)
3. Antoiko Jumala walniistaa jouku» h»o»ee» Zu»
m»la»palwcl»kscksi? 4. Tarwitsiko heidä» huolta pitää
elat»lsesta»sa? 9. K»i»ka he siis saiwat luolaa ja juo-
maa? U. Oliwatto he siis ai»a thtywäisct? ?. Mitä
»vakuutti Jumala raukaistulsclsi tästä? 8. Mitä scu-
rast tästä? 8. Tuliko sukaa» niistä Kauaa» maaha»,
jotta Egyptistä lätslwät? IU. Kiwätto Moses ja Ä>o»
uikaa» tulleet siuue? 11. Missä Moses kuoli? 12. Kuka
Mosckse» jälleen johdattajaua wei Israelin lapset Kauaa»
niaaha»? 13. Kuinka maa, se» »valloitettua, jaettiin?
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22. Lain ulosantaminen Sinain
wuorella ja Israeliittain

epäjumaluus.
Israelin lasteu korpi-»vaclluksessa an-

toi Jumala heille pyhän Lakinsa, ne kym-
menen Käskyä. 2. Edelliset päiwät piti
kansan pyhittämän itsensä ja pesemän »vaat-
tcensa. 3. Kuin Moses kolmantena päiivänä
oli koonnut Israelin lapset Sinain ym-
pärille, astui Jumala tulessa alas »vuo-
relle ja antoi heille ne kymmenen käskyä.
4. Koska Jumala oli julistanut nämät
käskyt, meni Moses pilwen sisään ja nousi
»vuorelle Herran tykö. 5. Hänen siellä
ollessa neljäkymmentä »vuorokautta, antoi
Jumala hänelle kaiken muun Isracliit-
tallisen lain. 6. Koska hän taas astui
alas, antoi Jumala hänelle kaksi kiivistä
taulua, joihin Herra itse oli kirjoittanut
ne kymmenet käskyt. 7. Sillä »välin kuin
Moses niin kauivan »viipyi »vuorella, tuli
kansa Aronin tykö ja sanoi: "Nouse ja
tee meille lumalita, jotka käywät meidän
edellämme." 8. Aron totteli kansaa ja
teki »vaimojen korwarenkaista kultaisen wn-
sikan. 9. Koska epäjumala oli »valmis,
rupesi kansa kohta häntä painelemaan,
huutaen: "Nämät owat sinun lumalas,
Israel, jotka sinun Egyptin maalta joh-
datit ulos." 10. Koska Moses tuli nlns
»vuorelta ja kuuli melun, suuttui hän

22. Koska antoi Jumala Israelin kansalle lakinsa?
2. Tehtiinkö tähän mitään »valmistusta? 3. Mitä ta-
pahtui kolmantena päiwänä? 4. Kuin Jumala »li ju-
listanut »et kymmenet käskyt, mihinkä meni Moses. 5.
Mitä sai hän Jumalalta wuo«IIa? L. Mitä sai hän
kaussausa, astuessansa alas? ?. Mitä oli kansa tehnyt
Moseksen wuorella ollessa? 8. Noudattiko myös Aion
tätä kansan syntistä pyyntöä? 8. Kuin knlta-wasiM
oli »almis, mitä tekiwät he sen kanssa? IU. KninMo»
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niin, että hän löi lain taulut maata ivas-
taan rikki. 11. Hän teki kuitenkin sitte
kaksi uutta, joihin Jumala uudestansa
kirjoitti kymmenet käskyt. 12. Tästä a-
jasta loisti Moseksen kaswot, että hän
niinknuwan oli pnhunut Inmalan kanssa.
13. Kuin hän siis puhni Israelin lasten
kanssa, pani hän peitteen kaswoinsa eteen.
(2 Mos. 19—34.)

23. Israelin ensimmäiset Tuo-
marit ja Gideon.

Kuin Israeliittaat Josuan johdatuksella
oliwat walloittaneet luwatnn maan, hal-
litsi losua heitä kuolemaansa asti. 2.
Josuan kuoltua syntyi uusi suku, joka ei
Herraa tuntenut eikä niitä töitä, joita
Hän Israelille tehnyt oli. 3. He luo-
puiwat isäinsä Jumalasta, ja palweliwat
ympäri olcwain kansain jumalia. 4.
Herra rankasi silloin Israelin lapsia, ja
antoi heitä wihollistensa käsiin. 5. Kuin
he taas katuiwat, autoi Herra heille tuo-
maria, jotka auttoiwat heitä wihollisten
käsistä. 6. Senkaltaisia tuomaria oliwat:
Athniel, Ehnd, Samgar, lefta ja tuoma-
ritar Debora. 7. Kunnollisin heitä kaik-
kia oli kuitenkin Gideon. 8. Koska Herra
ses palatessaan kuuli kansan melu», mitä teki hän? N.
Gitos siis Israelin lapset saaneettaan lain tauluja? 12.
Mitä muutos tapahtui Moseksen kaswoissa puhellessa
Jumala» kanssa? 13. Kuin Israelin lapset ei tainneet
tatseiia häne» kaswoinsa kirkkautta, kuinka taisi hän sitte
puhua heidq» kanssansa?

23. Israelitain tultua Kanaan maahan, kuta ensin
hallitsi heitä? 2. Muistiwatko Israelitat Jumalan Hu»
wät tpöt myös Josuan kuoltua? 3. Kumta käwi sil-
loin heidän Inmalan palwelukscusa kanssa? 4. Kuinka
Jumala heitä silloin rautasi? 5. Kuluta auttoi Hän
heitä wihollistensa waltasta? 6. Luettele muutamia
heidän tuomariansa? 7. Tunnettos ketään' wielä heitämoinittawampaa? 8. Missä tilassa tnli Gideon kutsn-
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kurittaen Israeliittaita pahuudestansa an-
toi heitä Mibianitain waltaan, seitsemäksi
wnodetsi, tuli Herrail enkeli Mdeonin tykö,
woimatkaan miehen 3)tanasseil snwusta,
käskyllä pelastamaan Israelin kansaa. 9.
Mdcon ineni silloin matkallensa, kukisti
epäjumala Vaali» alttarin sekä hakkasi
maahan nhrimetsistön. 111. Silloin wa-
rustautuiwat sotaau Midianitat, Amaleki-
tat ja muut Itämaalaiset. 11. Herrail
henki tuli silloin Oideonin päälle, niin
että hän ainoastaan kolmella sadalla wa«
litulla miehellä ajoi heidän pakoon ja otti
Wangiksi Midianitai» ruhtinaat. 12. Sil-
loin pyysiwät muutamat Israelista Gi-
deonia ja hänen jälkeisiänsä oleman hei-
dän Herransa ja kuninkaansa. 13. Tä-
hän wastasi hän, että Herran Jumalan
piti oleman heidän Herransa. 14. Mi-
dianitain näin kukistettua oli rauha maassa
neljätymmcutä ajastaikaa, niinkauwan kuin
Gidcon cli. (Tnom. Kirj. 1—8.)

2<. Simson.
Kuin Israelin lapset taas kääntyiwät

Herrasta, antoi Häu heitä neljäksi kym-
meneksi wnodetsi Filistealaisten waltaan.
2. Silloin herätti Herra tuomarin, jonka
nimi oli Simson. 3. Knin hän hamasta
lapsuudestansa oli weloittautunut elämään
tutsi Jumalalta tuomariksi? !>. Millä osoitti Videon
uutteruutcusa scn totisen Jumala» palwcluksessa? 10.
Mitkä kansat vyhtyiwät tästä sotaa» Israelitaita was«
taa»? N. Tanvitsiko Wideo» silloi» suuren sotajoukon
kukistaakseusa uäitä yhdistettyjä »vihollisia? 12. Mitä
tarjottii» Gideouille tästä rooimalliscsta käytöksestä?

Mitä wastasi Gideo» tähä»? 14. K»i»ka kauwa»
oliwat Israclitat sitten rauhassa?

24. Kutka tuliwat sitte Israclitai» syntein tähde»
heitä wätewämmiksi? 2. Miulä tuomari» a»toi Herra
heille silloi»? 3. Missä nähtiin Simsoni» ki»i»c»is»»s?
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raittiisti, antoi Jumala hänellesen ruumiin woiman. 4. Saadaksensci ti-
lan kostaa Filistcalaisia, kosioitsi hän muu-
tamaa Filistealaisteu tyttäristä. 5. Men-
nessänsä kerran morsiamensa tykö, kohtasi
häntä nuori jalopeura, jonka hän repäst
kappaleiksi; 6. palatessaan samaan paik-
kaan, oli kimalaispesä hunajalla jalopeu-
ran raadossa. 7. Tästä asetti hän wic-
raillc häissä senraawan arwoitukscn: "Ruo-
ka läksi syömäristä, ja makeus wäkcwästä."
8. Jos he seitsemässä päiwässä taitaisiwat
selittää tämän arwoitukscn, lupasi hän an--
taa heille kolmekymmentä paitaa ja kol-
mekymmentä jichlapnkua; Maan jos eiwät
osanneet sitä selittää, piti heidän antaman
hänelle yhtä monta paitaa ja juhlapukua.
9. Knin ei he nyt osanneet tätä selittää,
saiwat he lahjoilla morsiamen Simsonilta
honknttelcmaan salaisuudeu ja sen heillesanomaan. 10. Seitsemän päiwän perästä
sanoiwat Filistealaiftt: "Mikä on huna-
jata makeampi, ja mikä jalopeuraa wä-
tewämpi." 11. Knin hän ymmärsi, mistä
he sen tiesiwät, suuttui hän, meni ulos
ja löi kolmekymmentä Filistealaista, ja
antoi heidän waatteeusa niille, jotka cir-

woitnksen selittäneet oliwat. 12. Kuin
Simson sitte meni morsiautansa noutamaan,
oli hänen isänsä antanut hänen toiselle.
13. Knin Simson tästä kosti Filistealai-
4. Kninka sai hän tilan luotaa Filistealaista? 5. Min-
kä osoituksen woimastansa näytti hän, mennessänsä sen
Filistealaiscn waimon tykö? tl. Kotiin Palatessaan,
mitä löysi hän jalopeura» raadossa? ?. Minkä arwoi-
tutsen asetti Simson tästä hääwieraille? 8. Minkä we»
don liinitti hän arwoituksen selitykseen? 9. Millä ta»
tualla saiwat he selkoa arwoituksesta? U). Mitä wos-
taisiwat he sitten Simsonia? 11. Knin Simson huo-masi heidän kawaluutensa, lninka maksoi hän wetonsa V
13. Saiko Simson sitte» morsiamensa? 13» Mitä tästä
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sia, nousi siitä keskinäisiä kapinoita, joissa
Simson kuitenkin aina oli woitolla. 14.
Wihdoin rakastui Simson Delila nimiseen
waimoon, jonka kautta häu menetti Moi-
mansa, niin että Filistealaiset tuliwat häntä
wäkewämmiksi. 15. He puhkasiwat sitte
hänen silmänsä, sitoiwat hänen maskisilla
kahleilla ja pakottiwat häntä jauhamaan
»vankihuoneessa. 16. Silloin ymmärsi
Simson Herran hänestä poikenneen. 17.
Koska Filistealaiset sitte wiettiwät suurta
uhria, jossa oli koossa päälle kolmen tu-
hannen hengen, tuottiwat he hänen soit-
tamaan edessänsä. 18. Sillä wälin oli
hänen woimansa taas kaswanut. 19. Kuin
hän nyt tuli huoneesen, joka nojasi kah-
den patsaan päälle, tarttni hän niihin
käsillänsä ja kumosi koko huoneen, jonka
kantta Simson ja hänen »vihollisensa yh-
dessä löysiwät kuoleman. 20. Häu oli
ollut kaksikymmentä ajastaikaa Israelin
tuomariua. (Tuom. Kirj. 13—16.)

23. Samuel.
Sjmsouiu aitana eli yksi mies nimeltä

Glkanci. 2. Hänellä oli kaksi waimoa,
Hanna ja Peninna. 3. Pentuna oli he-
delmällinen, mutta Hanna lapsito», jonka
wuoksi häntä ylonkatsottiin; 4. sentähdcn,
muitteu ilotessa uhri-atrioissa, itki hän.
5. Ehkä miehensä koetti lohduttaa häntä,
tapahtui? 14. Millä taivalla tuliwat Filistealaiset »vii-
mei» häntä wäkewämmiksi? 15. Kuinka kohteliwat he
häutä sitten? I<>. Mitä ymmärsi Simson tästä? 17.
Missä tilassa tnottiwat he Simsonin sitte joukkoonsa?
18. Oliko hän silloin yhtä heikko, kuiu koska he hänen
sitoiwat? 13. Mitä merkillistä teki hän, tultuansa ko-
tonshuoneescn? 20. Kninka kcmwan oli hän ollut tuo-
marina ?

25. Elikö joku mertilliueu mies Simsonin aikana?
2. Oliko hän naitu? I. Oliko heillä lapsia? 4. Millä
mielellä wietti Hauna »hri-»triat? 5. Taisiko häne»
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oli hän kuitenkin murheellinen. 6. Hän
teki silloin lupauksen, että, jos Jumala
antaisi hänelle Pojan, hän pyhittäisi sen
Herran palwelukseeu. 7. Koska pappi
Vli, jota hänestä hänen rukoillessa otti
waarin, ,näki ainoastaan hänen huulensa
liikkuman, Maan ei wähiutäkään ääntä
autawnu, luuli hän hänen oleman juo-
Muksissa, ja nuhteli häutä siitä. 8. Sil-
loiu sauoi hän olemansa murheellisen »vai-
mon, joka oli wuodattanut sydämensä Ju-
malan eteen. 9. Hanna synnytti senjäl-
keen Pojan ja kutsui häucu nimensä Sa-
muel. 10. Sitte wei hän lapsen Herran
huoneeseu Silossa, pappi Olille, siellä
kaswatettaa Herrau palwelukseen. 11.
Samuelin kaswattua ja Herran palweli-
aksi tultua, jätti hän Eliu, että hänen
poikansa oliwat jumalattomat. 12. Lo-
pullisesti tuli Samuelista tuomari Isra-
elissa ja suuri profceta. (1 Sam. 1, 2.)

2<j. Mi.
Eli ei pitäuyt lapsiansa kurissa; jou-

katähden myös Jumala antoi ilmoittaa
hänelle hänen huoneensa häwiön. 2. Cli
kyllä silloin waroitti poikiausa, mutta mitä
auttoi se, koska hän ei koskaan heitä to-
den perästä kurittanut. 3. Silloin ilmoitti
Jumala itsensä Samuelille, ja sanoi tah-
towausa rankaista Gliä, että hän oli an-

mieheusä lohduttaa häntä? L. Minkä lupankse» teli
hänscntähde»? ?. Mitä ajatteli Eli hänestä? 8. Kuin-
ka puolusti hän itsensä? !1. Kuuliko Jumala häueu
rukouksensa? IU. Kuhuuka jätti häu Samnclin kaswa-
tettaa? 11. Jäikö myös Samuel sinne, mieheksi tul-
tuaan? 12. Miksikä tuli Samuel lopullisesti?

28. Millä tawoi» rikkoi Eli Jumalala wastaa»?
2. Eikö häu siis heitä raukaissut, että he paremmiksi tu-
liwat? 3. Mitä ilmoitti silloin Jumala wähälle Sa-



34

tanut poikansa häpiälliscsti käyttää itsen-
sä, heitä siitä nnhtelematta. 4. Koska
Eli sai sen kuulla Samuelilta, sanoi häu:
"Hän on Herra, hän tehköön niinkuin hä-
nelle on kclwollincn." 5. lokn aika sen
jälkeen mcniwät Elin pojat Israelin las-
ten kanssa Filistcalaisia »vastaan ja otti-
Mat todistnksen-tabernakelista liiton arkin
myötänsä (6. s. o. pyhän arkun, jossa
Jumalan laki y. m. säilytettiin). 7. Pian
tuli Elille sauoma, että Israelin lapset
olimat maahan lyödyt, hänen molemmat
poikansa tapetut ja Jumalan arkki otettu
pois. 8. Näistä murheellisista sanomista
putosi hän istuimeltaan setä taitti nis-
kansa. , 9. Eli oli silloin 98 wuoden
wanha ja sokia. 11). Hän oli tuominnut
Israelia 40 ajastaikaa, (l Sam. 2—4.)

27. Saul tulee Kuninkaaksi.
Kuin Samuel seu jälkeen tnli tuoma-

riksi Israelissa, pani hän wanhundcssansa
poikansa lakia »voimassa pitämään. 2.
Kuin nämät pojat ciwät poikenneet isänsä
polkuja, Maan tckiwät määrin, niin ko-
koontuiwat Israelin wauhimmat, ja pyy-
siwät Samuelia antamaan heille kunin-
gasta. 3. (shk'ei hän mielellääil sitä teh-
nyt, «iin teki hän kuitenkin mitä toiwoi-
wat, koska se oli Herran tahtoo. 4. Sinä
aikana eli urhollineu mies Benjamin sn'nsta
nnielille? Mitä sanoi Eli tämä» kuultua? 5. Mi-
tä »vihollisia »vastaan ineniwät Eli» Pojat sotaa»? !!.

Mitä merkitsee liito» arkki? 7. Mi»kä sanoman sai Eli
sodasta? 8. Kuinka käwi sillri»E!i» ka»ssa? !>. K»i»-
ta wa»ha cli hän kuollessansa? 40. Kauwauko hän cli
ollut tuomarina?

27. Samuelin tuomariua ollessa, asettiko hän »van-
huudessansa ketään muuta siaausa? 2. Tythiwätkö Is-
raelitat tähän? I. Oliko Samuel mieluinc» antamaa»
heille kuningasta? Kenenkä sai hän käskyn woitele-



35

nimeltä Kis, jolla oli Saul niminen poika:
tätä »voitelemaan kuninkaaksi sai Samuel
käskyn Jumalalta, jonka hän myös teki.
5. Kuin nyt kaikki kansa oli koossa, ar-
walla kuningasta walitsemaan, laukesi arpa
Kis'in pojan Saulin osaksi. 6. Saul
kokosi senjälkce» kaikki sotaan kelwolliset
miehet Israelissa ja löi useassa onnelli-
sessa sodassa uct wiholliset, jotka Israe-
litaita sortiwat. 7. Saul ci kuitenkaan
ollut Herra» käskyille kuuliainen, waan
saalis oli hänelle kalliimpi. 8. Kuin Sa-
muel uuhtcli häutä rankaistuksen alaisesta
käytöksestänsä, kerskasi hän niistä rikkaista
uhreista, kui» häu Herralle uhrannut oli.
9. Tähän wastasi Samuel, että "kuuliai-
snus on parempi kulu uhri." 10. Ju-
mala hylkäsi myös sentähden Saulin, niin
ettei hän kauemmin pitänyt kuninkaana
oleman Israelissa. (1 Sam. B—lo,8—10,
13, 15.)

28. Dawid »Voidellaan salaa ku
ninkaaksi, ja näyttää kunnol-

lisuutensa sodassa Golia
thia wastaan.

Samuel suri suuresti, että Saul oli
lumalata wastaan rikkonut ja tehnyt it-
sensä mahdottomaksi Israelin kuninkaana
olla. 2. Herra lohdutti häntä kuitenkin
ja käski hänen mennä Bethlehemitan I-
saiil tykö woitclemaan knniukaaksi yhden
maan kuninkaaksi? 5. Kuinka tämä Jumala» tahto
tiettäwäkst tehtiin? li. Näyttiko Saul alussa kelpaa-wausa kuninkaaksi? 7. Millä tawalia luopui hän sittc
Herralta? 8. Kui» Samuel »uhtcli häutä, niillä hän
itseänsä kaunisteli? N. Mitä waötasi Samuel? Mi-
tä teki Inmala sitte Eanlin kanssa?

28. Millä mielellä oli Samuel Saulin tottelematta»
mnndcöta? 3. Mitä kasti Herra häntä sentähden?
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hauen pojistansa, jonka Herra siksi »valin-
nut oli. 3. Kuin Samuel wiimein sai
tietää sen olewan Dawidin, jonka Inmala
oli walinnut, woiteli häu hänen (Saulin
tietämättä) kuninkaaksi. 4. Tästä päiwäs-
tä tuli Herra» henki Dawidiin. 5. Ei
hän kuitenkaan kohta tullut hallitsijaksi,
waan kaitsi wiclä wälistä isänsä lampaita
Bethlehcmissä. 6. Tällä ajalla joutui
Saul sotaan Filistealaisia wastaan. 7.
Dawid meni silloin, isänsä käskystä, ter-
wehtimään wauhempia weljiänsä, jotka
Saulin kanssa oliwat sodassa. 8. Juuri
silloin tapahtui, että, kulu sotajoukot oli-
wat leiriin asettuneet, yksi mainion suuri»ros, nimeltä Goliath, neljäkymmentä päi-
wää oli tullut esiiu pilkaten Israelin so-
tajoukkoa. 9. Tämän ohessa oli hän sa-
nonut: "Walitkaat yksi teistä, joka tulee
tänne alas miuuu tyköni. Jos hän M
minun, uiin me olemme teidän Palmell-
anne; mutta jos minä hänen woitan, niin
teidän pitää oleman meidän Palmellamme."
10. Sentähdcn oli Saul luwannut, että
se, joka Moittaisi tämän urohon, oli saa-
pa tyttärensä Merobin awioksensa. 11.
Kuin Dawid sai tästä tiedon, tarjoutui
häu sotimaan Goliathia wastaau, ehkä hä-
nen weljensä ja Saul kielsiwät häutä.
12. Hän sanoi: "Herra, joka on auttanut
miuua tappamaan jalopeuran ja tar-
3. Ketä Isäin pojista woiteli Samuel »vihdoin kunin»
taaksi? 4. Mikä muutos tapahtui senjälkeeu Dawidis-
sa? 5. Tuliko Dawid myös kohta hallitsemaksi kunin-
kaaksi? ti. Mikä sota oli Saulilla siihen aitaau? 7.
Oliko myös Dawid tässä sodassa? 8. Mitä oli ta-
pahtunut Dawidin tullessa sotajoukolle? N. Mitä oli
tämä uros sanonut? IU. Mitä oli Saul luwannut
sille, joka »voittaisi uroho» Goliathi»? 11. Mitä
tnrjontni silloin Dawid tekemään? 12. Sanoiko hän
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h,m, pelastaa minun myös tämän Fi-
listcalaisen käsistä." 13. Kuin Saul sen-
tähden antoi hänelle aseensa, hylkäsi hän
nct, sillä ei hän ollut tottunut uiihiu. 14.
Hän otti sen siaan waan paimensanwan
ja lingon käteensä, ja pani paimen-lauk-
tunnsa wiisi sileätä kiweä, jotka hän oli
yhdestä ojasta walinnut. 15. Kuin hän
nyt tuli Goliathia ivastaan, otti hän ki-
lven laukustaan, linkosi sen ja osasi Go-
liathia otsaan, niin että hän lankesi maa-
han, otti sitte hänen miekkansa jolla hän
katkasi hänen päänsä. 16. Koska Filis-
tealaiset tämän näkiwät, pakeniivat he, ja
Israelin lapset sailvat loistawan woiton.
17. Tämä Dawidin suuri menestys suu-
tutti Saulia, erinomattain sentähdeu, et-
tä kansa tästä woitosta ylisti Dawi-
dia euämmin kuiu itse Saulia, jonka-
tähdcn hän ei antanutkaan hänelle ty-
tärtänsä Merobia. 18. Kuin Sauli» toi-
nen tytär Michal mielytti Dawidia, an-
toi Saul sanoa hänelle, että jos hän
saattaisi lyödä sata Filistealaista, piti
hänen saaman hänen tyttärensä »vai-
moksensa. 19. Saul uskoi, että Dcuvid
tässä mitämaks tulisi lyödyksi. 20. Da-
wid meui sitte pois miehillensä, ja löi
kaksisataa Filistealaista, jonkatähden Sau-
liu täytyi täyttää lupauksensa. (1 Sam.
15—17.)

jo ennenkin näyttäneensä »voimansa? 11. Ottiko hän
ne aseet, jotka Saul hänelle antoi? 14. Millä aseilla
meni hän urosta wastaa»? 45. Millä tawalla woitti
hän hänen? IU. Mitä waikntti tämä Filistealaisissa?
17. Saul ihastui toki tästä, niin että hän lupauksensa
mukaan antoi Dawidille tyttärensä? 18. Mitä muuta
tarjosi häu hauelle? 18. Miukätähde» hän sen teki?
20. Kuinka tämä onnistui Dawidille?



29. Saulin wiha Dawidia ivas-
taan sekä Sanlin kuolema.
Tottelemattomuutensa jälkeen Jumalalle

oli Saul raskas-mielinen, ja paha henki
waiwasi häntä ajoittain. 2. Kuin Da-
wid soitti kantelettansa hänen edessänsä,
tuli hän jotenkin paremmaksi. 3. Myös-
kin luuli hän Dawidin tahtowan tulla
kuninkaaksi hänen siaansa. 4. Hän käski
scntähden poikansa Jonathanin lyödä Da-
widin kuoliaksi. 5. Tämä, joka eli hel-
lässä ystäwyydcssä Dawidin kanssa, wa-
roitti scntähden häntä, wiclä rukoili isään-
säkin hänen puolestansa. 6. Saul ci
kuitenkaan leppynyt, waan heitti kerran
keihäänsä Dawidin perään, niin häntä sur-
mataksensa. 7. Wiimein antoi Saul Da-
widiu omassa huoneessa wäijytä häntä.
8. Hän wältti sen kuitenkin waimonsa a-
wulla, ja pakeni ensin profeeta Samuelin
ja sitte Glithiil kuninkaan Miksen tykö.
9. Tällä ajalla kuin Saul Wäinösi Da-
widia, sattui hä» kerran samaan luolaan,
johon Dawid ennen oli tullut; silloin ke-
hoittiwat Dawidin miehet häntä lyömään
Sauli» kuoliaksi. 10. Dawid ci kuiten-
kaan tahtonut satuttaa kättänsä knuinkaa-
scu waan leikkasi ainoastaan liuskau hä-
nen tatistansa, jonka hän sitte näytti San-

29. Millä mielellä rli Scinl tottelemattumuutensa
jälkcc» Jumalala wastaan? 2. Kuinka tyystytettii»
hänen rastas-mielisyytensä? 3. Mistä hän Dawidia
epäili? 4. Mitä käski hä» Jonathanin scntähden teh-
dä? 5. Noudattiko hä» myös isänsä »vaatimusta? ti.
Tuliko Saul Jonathanin rukouksen kautta sowitctnksi
Dawidin kanssa? 7. Wäijysikö Saul Dawidia? 8.
Kuinka Dawid sen wältti? !1. Mikä tilaisuus olisi Da°
widilla ollut, Sauli» häntä waiuotcssa, häutei tappaak»
seusa? N). Se» fiaan että surmata Saulin, niitä teki

- 38 -
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lillc. 11. Kilin Saul sen näki, katui hän
katkerasti itkein. 12. Samaan aikaan kuoli
prvfccta Samuel, kaiwattuna koko Israelil-
ta. 13. Saul unohti pian taas sowiutousa
Dawidin kanssa, ja lähti häntä »vastaa».
14. Kuin Dawid silloin sai tietää, kussa
Sauliu leiri oli, meui hän siuue, ja, Sau-
lin ja kaiken hänen sotawäkensä maatessa,
astui hauen tclttiinsä. 15. Ehkä häncu
seuraajansa nyt taas kehoittiwat häntä
tappamaan Saulia, otti hän kuitenkin ai-
noastaan keihään ja wcsimaljan, jotka oli-
wat hänen päänsä kohdalla, ja meni lei-
ristä häntä wahingoittamatta. 16. Aa-
mulla Saulin herätessä, nonst Dawid lä-
hellä olewau wuoren kukkulalle, ja näytti
setä hauelle että kansalle, mitä hän otta-
nut oli. 17. Silloiu tunnusti Saul,
että hä» oli syutiä tehnyt ja tyhmästi
itsensä käyttänyt, sanoen: "Siunattu olc
siuä minun poikani Dawid! sinä teet ja
toimitat, sinä taidat ja woit." 18. Koska
Saul sitte tuli piiritetyksi Filistcalaisilta,
ja ei rohjennut syutiusä tähdeu kääntyä
Herrau puoleen, uskoi hän itsensä taitu-
riämmälle Eudorissa. 19. Tämä antoi
profeetan» Samuelin hahmossa euuustaa
hauelle, että Israelin lapset piti lyötämän
Filistcalaisilta ja hänen poikansa hukku-
man. 2(1. Koska uyt tappelu oli kado-
tettu ja Saul itse haawoitcttu, käski häuaseensa kantajan pistämää» hänen knoli-
Dawid? n. Mitä waikntti tämä Saulissa? 12.
Mitä mainio mies kuoli Israelissa tähän aitaan? 13.
Vlitö Saul kauan sowiuuossa Dawidin kanssa? !4.
Kuhunka meni Dawid silloin? 12. Tekikö hän Sanlille
silloin mitään pahaa? 1(i. Mitä teki Dawid aamulla?
17. Mitä teki sitte Saul, hawaitessaa» wäärät lnulonsa

Dawidista? 18. Eeuraawaosa sodassa Filistealaisia «as-
taa», kenenkä t»kö kääntyi Saul cpäilylsessänsä? 1!!.
Mintä ilmoituksen sai hä» silloin? 2U. Kuin haawoi-
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aksi, ettei hiili lankeisi »vihollistensa käsiin.
21. Kuin hän ei tahtonut sitä tehdä, lan-
kesi Saul miekkansa päälle ja kuoli. 22.
Häu oli hallinnut 20 ajastaikaa. (1 Sam.
18, 19, 21, 24, 26.)

3». Dawidin hallitus.
Dawid tnli sitte kuninkaaksi Israelissa.

2. Hän muutti kuningasistuimen Hebro-
nista Jerusalemiin, »valloitti Zionin lin-
nan ja kutsui seu Dawidin kaupungiksi.
3. Herra oli hänen kanssansa, ja hänen
maltansa kaswoi niin, että hänen wal-
takuutansa ulottui Egyptin rajoilta Eu-
fratin suureen wirtaan asti. 4. Itse oli
häu johdattajana monessa sodassa ja soti
miehuullisesti tuin sankari. 5. Mutta
kuin hänen piti sotiman Ammonin lapsin
wastaau, lähetti hän Sotapäämiehensä lo-
abin Israelin sotajoukon kanssa heitä hä-
wittämään, ja jäi itse jälelle Jerusalemiin,
li. Silloin tapahtui, että hän eräänä eh-
toona näki huoneensa ylikerrasta ihanan
»vaimon pesemän itseänsä. 7. Tästä syt-
tyi hänehen himo omistaaksensa tätä »vai-
moa. 8. Hän sai myös silloin tietää, että
hauen niinensä oli Bathsebn, naitu Nria
uimiselle sotijalle. 9. Häu käski sitte kir-
jeessä, jonka Uria itse »vei esiin, Sotapää-

tettii» tässä sodassa, mitä käski hä» aseenkantajansa
tehdä? 2t. Kuin tämä ei totellut häntä, kuinka waltti
häu langeta Filistealaiste» waltaau? 22. Kuinka kau»
wan oli häu silloin hallinnut?

30. Kuka tuli Sauli» siaan? 2. Oliko Dawidilla
sama pääkaupunki kuin Saulillakin? 3. Oliko Dawid
ounellinen hallituksessansa? 4. Oliko Dawid itse joh-
dattajana walloitus-sodissa? 5. lohdattito hä» myös
itse sotaa Ammouitaita wastaau? N. Mitä sattui hän
näkemää» tähän aikaan? 7. Mikä himo syttyi silloin
Dawidii»? 8. Mikä esti häntä tätä haluansa woit«
tomasta? 9. Minkä julma» rikoksen teki Dawid silloi»
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miehensä lähettämään Urian tulisempaau
sotaan ja antamaan hänen awutoinna huk-
kua. 10. Sitte otti hän Bathseban »vai-
moksensa, ja hän synnytti hänelle pojan.
11. Herra lähetti sitte profeeta Nathanin

Dawidia nuhtelemaan tästä rikoksestansa.
12. Hän antoi myös ilmoittaa hänelle,
että sen pojan, jonka Bathseba hänelle
synnyttänyt oli, ei pitänyt elämän. 13.
Silloin katui Dawid ja kirjoitti katumus-
wirren, joka alkaa tällä rukouksella: "Ju-
mala ole minulle armollinen sinun hy-
wyydes tähden." 14. Dawid sommitteli
myös monta muuta kaunista salmia ja
ylistys-wirttä, jotka paitsi sitä äsken mai-
nittua, löytywät siinä Salmi-kokouksessa,
joka pyhässä Raamatussa kutsutaan Salt-
tariksi. (2 Sam. 5,8, 11, 12.)

31. Absalom.
Kuningas Dawidin monista lapsista oli

Absalom erinomaisen kaunis. 2. Hän oli
myös niin kunnianhimoinen, että hän, i-
sänsä wiclä eläissä, tahtoi anastaa knnin-
kaan wallnn. 3. Sentähden koki hän hou-
kutella puoleensa isältä Israelitain sydä-
met; 4. myös onnistui hän tässä niin
hywin, että hän wiimein Moitti Akitofelin,
Dawidin neuwonantajan, puolellensa. 5.
Näin pitkälle jouduttua, meni Absalom
Hebroniin, wanhaan pääkaupunkiin, nn-
saadafseusa hänen »vaimoksensa? IN. Kuinka käwi sitte
Äathseban kanssa? 11. Millä tawalla ilmoitti Jumala
Nannoille mielipahansa tästä rikoksesta? 12. Minkä
rankaistnksen ilmoitti hänelle Nathan? 13. Kninta
osoitti Dawid katumuksensa? 14. Onko Dawid kirjoit-
tanut myös mnita wirsiä?

31. Knkll on mainittawin Dawidin pojista? 2. Mi-
tä paha himo syttyi häneen? I. Mitä teti aikeensa
»voittamiseksi? 4. Kuinla onnistniwat hänen tunniahi-moiset hankkeensa? 5. Aikomustansa täyttääksensä, tn-
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lamaan »voidella itsiänsä kuninkaaksi. 6.
Isillensä sanoi hän silloin tahtowansa
mennä sinne uhraamaan Herralle. 7. Koh-
ta kuin Dawid sai tiedon tästä Absalo-
min kapinasta, meni hän jalkasin Jeru-
salemista Kidronin ojan ylitse öljymäen
»vuorelle, katkerasti itkein; 8. ja rukoillen
Herraa tekemään sen uskollisundestansa
luopuneen Akitofeliu neulvot hulluudeksi.
9. Sillä »välin tuli Absalom Jerusale-
miin. 10. Kuin hän täällä kutsui ko-
koon fotaneuwokuuuan, nenlvoi häntäse »viisas Akitofeli ajamaan Dawidia takaa
ja lyömään hänen, ennenkuin hän taitaisi
wahwistaa itseänsä; mutta se »vauha Hu-
sai ueuwoi häntä ei alkamaan sotaa, en-
nenkuin kausa oli kokoontunut. 11. Hän
seurasi nyt Husain ueu»uoa. 12. Akitofel,
nähdessään neuwonsa ylönkatsotuksi, meni
pois ja hirtti itsensä. 13. Husai sitä
taan ilmoitti asian Dawidille. 14. Da-
»vid lähti kohta senjalkeen matkaan sota-
joutkoncnsa, ja meni Jordanin »virrail
ylitse. 15. Kuiu »veriueu tappelu sitte
nousi isin ja Pojan »välillä, ei mennyt
Dawid itse sotaan, sillä kansa rukoili hän-
tä säästämään henkeänsä. 16. Hän käski
myös sotapäämiehensä »uarowasti pitele-
mään potkaista Absalomia. 17. Kuin hä-
nen kuitenkin täytyi paeta Dawidi» mies-

hnnka meni hän? l>. Kuinka salasi hä» isältänsä oi-
kean aikeensa? ?. Mitä teki Dawid, saatuansa kunlla
Absalomin Voitelemisesta kuuinkaaksi? 8. Mitä rukoili
hän silloin Herraa? !>. Mitä teki Absalom sillä watil-
la? <U. Mitä erilaisia »euwoja sai hän, sotanenwo-
knntaa pitäissään, Akitofelilta ja Hnsailta? 11. Kum-
paako neuwoa hän seurasi? 12. Mitä teki sitte Akito-
fel? 13. Mitä teki sitä wastaau Husai? 14. Mitä
teki Dawid sitte? 15. Menikö Dawid itse tappelun»
Absalomia wastaau? IL. Mitä käski Dawid sotapäälli-
töusä tehdä? 17. Kuinka läwi lopullisesti Absalomi»
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ten edestä, ja tuli suuren, paksuu tammen
alle, tarttui hän kiiui hiuksistausa tammeen;
ja kuiu hänen hewois-aasinsa juoksi hä-
nen altansa, jäi hän taiwaan ja maan
wäliin rippumaau. 18. Kuiu sodaupää-
mics loab sai tästä tiedon, otti hän kol-
me keihästä käteensä ja suösti net Absa-
lomin sydämeen. 19. Sitte antoi hän
heittää hänen kuoppaan, jonka hän peit-
ti kiwillä. 20. Kuin Dawid sai tästä
tiedon, tuli häu sydämestään murheelli-
seksi ja hnnsi: "O Absalom, minun poi-
kani! o josta minä olisin knollnt sinun
edestäs; o Absalom, minun poikani!" 21.
Silloin tnottiin Dawid suurella ilolla jäl-
leen Jerusalemiin. (2 Sam. 10, 14, 18.)

32. Dawidin ylpeys jakuolema.
Dawid antoi, ylpeille» ouuellisesta halli-

tuksestansa, lukea kaikki alamaisensa. 2. Hä-
nen sotapäämieheiisä loab oli tätä wastaan,
mutta kuningas pysyi lujasti päätökses-
sään. 3. Kansan luettua, katui kuitenkin
Dawid sitä. 4. Herra lähetti myös pro-
fceta Gaadin nuhtelemaau Dawidia. 5.
Tämä sanoi hauelle, että hän rankaistnk-
scksi sai walita seitsemän nalkä-wuotta,
taikka kolmeu kuukauden pakoa wihollisteu
edellä, taikka ruttotautia kolmena päiwä-
«ä. 6. Tästä tuskautui Dawid kowiu ja
sanoi: "Salli minun langeta Herran kä-

lanösa? Mitä teki loab, ticdun saatuaan?
ä!». Knhuuta hä» silloin heitettiin? 2N. Millä mielellä
knnltcli Dawid tätä sanomaa, ja mitä sanoi hän? 21.
Kuinka loppui sitten tämä kapina?

32. Mihinkää hnlluuteeu wietcltii» Dawid ylpeydel-
tänsä? Eikö lnkaau tainnut cettää häntä siitä? 3.
Eikö hän katunuttaan? 4. Miulä raukaiettuötuomavm
lähetti Jumala hänc>! tykönsä? 5. Minkä rantaiöluö-
te» »välillä antoi Jumala hänen walita? l>. Mitä s»-
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siiu; sillä Hiincn armonsa on suuri." 7.
Silloin antoi Herra tulla ruttotaudin kol-
meksi päiwäksi, joua aikaua seitsemänkym-
menen tnhatta ihmistä kuoli; mutta
rusalemi säästettiin. 8. Kuiu Dawid tu-
li »vanhaksi, kehoitti profeeta Nathan hän-
tä »voitelemaan poikansa Salomoilin seu-
raajaksensa. 9. Koska aika lähestyi, että
hänen kuoleman piti, kutsui häu Salomo-
nin tykönsä ja antoi hänelle mouta hyö-
dyttäwää opetusta. 10. Dawid oli, uuk-
kuessaan wiimeiscen uueen, seitsemänkym-
menen wuoden »vauha, hallittuansa nel-
jäkymmentä ajastaikaa. (2 Sam. 24; 1
Kuu. 1, 2.)

33. Salomo.
Koska Salomo, Dawidin kuoltua, tuli

kuninkaaksi, sanoi Herra hänelle unessa:
"ano, mitä minä nnnnu siuulle." 2. Sa-
lomo pyysi silloin Jumalalta wiisasta ja
ymmärtäwäistä sydäntä. 3. Tämän sai
hän myös, mutta wielä lisäksi rikkautta,
kunniaa ja pitkän ijäu. 4. Hallituksensa
alussa nutoi kaksi waimoa hauelle tilai-
suuden näyttää »viisauttausa. 5. Nämät,
asuiwat yhdessä samassa huoneessa, ja toi-
nen heistä oli »vahingoissa tukahuttanut
lapsensa. 6. Koska he aamulla riiteliwät
lapsesta, sauoi Salomo: "Tuotaat minulle
noi silloin Dawid? ?. Kuinka ankarasti rankaisi Ju-
mala sitte Dawidia? 8. Mihinkä saattamiseen hal-litntftn perimyksestä antoi Dawid eunen knolematan-
sa taiwuttaa itseänsä? g. Mitä teli hän Salomonin
kanssa fnolinwnoteellansa? N>. Kuinka wanha oli Da-
wid, ja kuinka kanwan oli hän hallinnut koska hän kuoli?

33. Salomonin hallitukseen tultua, mitä tarjosi hä-nelle Jumala unessa? 2. Mitä pyysi hä» silloin? 3.
Täyttikö Jumala myös hänen rukouksensa? 4. Mitkä
ihmiset antoiwat hänelle tilaisuuden näyttää »viisauttan-
sa? 5. Mit» siis oli tapahtunut näille «aimoille? (!,

Knin he sentähden Salomonin edessä riiteliwät lapses-
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miekka, ja jakakaat eläwä lapsi kahtia."
7. Silloin sanoi toinen waimo: "Ah mi-
nun Herrani, antakaat hänelle se eläwä
lapsi, ja älkäät tappako häntä!" Mutta
toinen sanoi: "Ei minulle, eikä sinulle pi-
dä annettaman, waan jaettakoon kahdeksi."
8. Salomo ymmärsi tästä huokiasti, kuka
oikia äiti oli. 9. Salomo rakensi Her-
ralle sen kuuluisan Jerusalemin temppelin.
10. Tämä kallis rakennus rakettiin seitse-
mänä wuonna. 11. Kuin hän itse wihki
tämän temppelin, rukoili hän Jumalaa
erinomattain siitä, että hän tahtoisi kuulla
kaikki ne rnkoukset, jotka siellä tulemat ru-
koilluksi. 12. Tässä tilassa uhrasi hau
myös kiitosuhriksi 22000 härkää ja 120000
lammasta, sekä antoi kestittää kansan nel-
jätoista päiwää. (1 Kun. 3—10.)

34. Salomonin lankeemus ja
Israelin »valtakunnan

jakaminen.
Salomo rikastui ja woimistui niin, että

sanoma hänen wiisaudestansa, loistawai-
suudestansa ja Mallastansa leweni kaikkiin
maakuntiin. 2. Vanhuudessaan rupesi
häu rakastamaa» ulkomaalaisia waimoja,
jotka wietteliwät häntä epäjumalan pal-
welukseen. 3. Rankaistukseksi tästä tot-
telemattomuudestansa ja lankemuksestanfa
ilmoitti hänelle Jumala, että waltakunta
ta, mitä tuomitsi hän? 7. Mitä sanoiwat waimot tästä
tuomiosta? 8. Mitä ymmärsi Salomo tästä? 9. Viin-
tä kuuluisan rakennuksen rakensi Salomo? 11), kuinka
pitkällä ajalla? 11. Mitä rukoili Salomo erinomattain
temppelin »vihkimisessä? 12. Mitä juhlia laitti hän
tässä tilassa?

34. Tuliko myös Salomo muissa maissa kuuluisaksi?
2. Pysyikö häu wiisauiessa ja jumalanpelwossa kuole,
maausa asti? 3. Minkä raukaistukse» ilmoitti hänelle
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piti jaettaman, ja hänen poikansa saaman
hallituksen ainoastaan kahden Israelin su-
kukunnan ylitse. 4. Herra nosti myös
Salomonia wastaan monta »vihollista. 5.
Kuin Salomo knoli, oli hän kuudentym-
mcucu »vuoden »vanha ja oli hallinnut nel-
jäkymmentä ajastaikaa. 6. Hänen poikan-
sa Rehabeam tuli hallituksecu hänen jäl-
keensä. 7. Waan kuin häu ci tahtouut
täyttää kansan waatimuksia wcron-mak-
sujcli »vähentämisestä, pysyiwät ainoas-
taan Indan ja Benjamin sukukunnat hä-
nelle uskollisina, ja ne muut kymmenen su-
kukunta luopniwat hänestä. 8. Nämät
kymmenen »valitsiwat lerobeamin, Nebatin
pojan kuninkaaksensa. 9. Tästä ajasta ja-
kaui Inmalail kansa kahteen kuninkaan
»valtakuntaan: Juvan ja Israelin. 10.
Indan kuninkaat asuiwat Jerusalemissa,
mutta Isracliu kuuiukaat ensin lisreelis-
sä, sitte Sauiariassa. (1 Kun. 11, 12.)

35. Profeeta Mia ja
Vaalin papit.

Indan »valtakunnan kahdestakymmenestä
knninkaasta oli kuitenkin kahdeksan Ju-
malala pelkääwäistä. 2. Israelin »val-
takunnan yhdeksäntoista kuningasta oli-
wat kaikki jumalattomat. 3. Näistä on
Akab merkillisin. 4. Puolisoltansa Isebe-
liltä »vieteltiin hän pabvclemaan epäjn-
1»»,,'1a tästä synnistä? 4. Wieläkö Jumala häntä
»unillakin lawalia rantasi? 5. Kninla wanha cli hä»
fuolcmallausa, ja kninla tauwau oli l'ä» ha»imn,t? tl.
Knka tnli hänen siaansa? ?. Pysyikö kot» waltaknnta
häuelie uskoliiscna? 8. Kenenkä lrotitsiwat ne tymmc-
«en luopunutta snlnknntaa kuninkaaksi? !). Kuinka mo«
l,cl ja mitkä waltatuunat syutyiwät tästä? <l>. Mitkä
oliwat lumpaseukin »valtakunnan pääkaupungit?

3i. Millisct oiiwat ludan waltakunnan knniukaat?
2. Milliset siis Israelin knnintaat? 8. Kuka heistä
c» mcrtillisin? -l. Mihinlä «vietteli häntä puolisonsa?
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malaci Vaalia. 5. Rankaistukseksi sen täh-
den ci antanut Herra kolmena ja puolena
rouotena kastetta eikä sadetta tulla maan
päälle. 6. Knin tästä syntyi aiwan to»
wa aika, sai myös profceta Elia siitä kär-
siä. 7. Herra elätti hauta kuitenkin ih-
meellisesti, ensin Chcritin ojalla taarnet-
ten kautta, jotka toiwat hauelle lihaa ja
leipää, ja sitte Zarpathin lesken kantta,
sillä että hänen wähä jauho- ja öljy-wa-
ransa ei wähcntynyt sillä aikaa knin Elia
oli hänen tykönänsä. 8. Sitte käski Herra
Glian mcuuä kuningas Atabille saarnaa-
maan taantumista, että sadetta tulisi maan
wirruoitukseksi. 9. Kuin hän nyt sen wuoksi
tuli Akabin eteen, pyysi hän että kaikki
kansa ja Vaalin papit piti kokoon tule-
man Karmelin wuorella. 10. Kuiu kau-
sa oli kokoon tullut, antoi profecta tnoda
esiin kaksi härkää polttouhriksi, 11. Toi-sen niistä piti Vaalin papit uhraaman,
ja toisen Elia, ja sillä aitaa, knin Vaa-
lin papit piti jumalaansa awuksi hnutaman
tahtoi Elia sitä totista Jumalaa awukseusa
huutaa; se Jumala, jota silloin oli tulel-
la taiwaasta wastaawa, oli olewa totinen
Jumala. 12. Kausa ymmärsi tämäu oi-
kein olcwan. 13. Baalin papit ryhtyiwät
työhön, mutta Vaal ei antanut kuulla ei-
tä nähdä itseänsä. 14. Sitte teurasti
Elia härtänsä ja walmisti uhriu, setä hol-
5. Minkä niaanrasituksen lähetti Jumala tästä rankais»
tuksctsi? 0. Tuliko niyös Elia tästä kärsimää»? ?.

Millä ihmeellisellä tawalla «lätti Herra hä»tä tällä
ajalla? 8. Minkä käsky» antoi Jumala sitte Elialle?
!1. Mistä kokouksesta pyysi Elia Akabia huolta pitä»
mää»? l«. Mitä teki Elia tokoutsessa? N. Mitä esit.
teli hän näillä härjillä, näyttäälseusä Herra» olewa»
totisen Jumalan? <2. Euostuiko fausa tähäu csity!,
sec»? 11. Kuuliko siis Baal pappiusa l4. Millä
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wasi altarin runsaalla Medellä. 15. Kaikki
walmiina ollessa, sanoi Elia: "Herra, A-
brahamin, Isaakin ja Jakobin Jumala,
ilmoita tänäpänä, että Sinä olet Isra-
elin Jumala." 16. Silloin käwi tuli Her-
ralta, ja poltti uhrin, alttarin, kiwet ja
mnllan, sekä nieli Meden. 17. Tämän
tapahtuessa, lankesi kaikki kansa maahan,sanoen: "Herra on Jumala, Herra on Ju-
mala." 18. Silloin sanoi Elia kansalle:
"Ottakaat liini Vaalin profeettaat", ja he
ottiwat heidän kiini Kisonin ojalla, jatap-
poiwat heidän, lukuansa
yhdeksättäsataa. 19. Senjalleen kostutti
wirwottawa sade maan. (1 Kun. 16—18.)

30. Nabothin wiinamnki.
lisreelissä, liki Akabin hoMia, oli Mii-

namäki, kuuluwa Naboth nimiselle miehelle.
2. Tämän toiwoi kuningas saamansa, sillä
hän tahtoi siitä tehdä puutarhan. 3. Ku-
ningas tarjosi hänelle siitä täydesti niin
paljon rahaa, minkä maksawa se oli. 4.
Naboth ei kuitenkaan tahtonut jättää sitä,
sillä hän oli sen perinnyt isältänsä. 5.
Kuin kuningas tästä suuttui, rauhoitti ku--
ninkatar häntä lupauksella, että hän pian
oli hänelle toimittama Nabothin wiinamä-
en. 6. Woittaaksensa tätä aikomustansa,
antoi hän kahden Määrän todistajan syyt-
meuestytsellä toimitti Elia uhrinsa? 45. Kuinka ru-
koili hän sitte Inmalata? 48. Tuliko hänen rukouk-sensa luulluksi? 17. Millä ilmoitti kansa wakiiutut-
seusa? 18. Mitä tehtiin sitte, Gliau käskystä. Vaali»
papeille? 49. Loppuiko sitte maakuuua» rasitus?

38. Mikä omaisuus lisreelissä oli lähiunä kullin-
kaan howia? 2. Mikä toiwo oli kuninkaalla tästä
»viinamäestä? 3. Tahtoiko hän siis sitä hinnatta?
4. Mits'ei Naboth tahtonut myydä sitä? 5. Kuin
kuningas tästä suuttui, kuinka asetti Isebel hä-
neu wihansa? <!. Millä taivalla täytti hän aikeensa?
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tää Nabothia, että hän oli häwäissyt Ju-
malaa ja kuningasta, ja se rehellinen Na-
both tuli scntähden kimitetyksi. 7. Mut-
ta juuri kuin Akab otti wiinamäen omis-
tukseensa, ennusti profecta Elia kuninkaalle:
että "siinä paikassa, jossa koirat nuoleske-
lit Nabothin weren, pitää myös koirat si-
nun weres nuoleskeleman; ja että koirat
pitää myös syömän Isebclin lisreelin muu-
rin tykönä." 8. Tämä käwi myös muu-
taman wuoden kuluttua toteeu; sillä A-
kab kaatui sodassa, ja kuiu hänen sota-waununsa pestiin, nuolcskeliwatkoirat hä-
nen Mertansa. 9. Isebel tuli taas syös-
tyksi ulos akkunasta, ja sekä tallatuksi että
koirilta syödyksi. (1 Kun. 21, 22; 2Kun.9.)

37. Elian taiwaasen astuminen.
PaNilaksensa Elian uutteruutta, otti

Herra hänen elämänä taiwaasen. 2. Kuin
aika lähestyi, että tämän piti tapahtuman,
käski hän palweliansa Elisan eriämään
hänestä; mutta häu ei tahtonut. 3. Sillä
wälin tuliwat kaikista paikoista profcctain
opetuslapsia Elisan tykö, kysyen jos hän
tietäisi, että Herra sinä päiwänä oli ot-
tama Elian häneltä pois. 4. Elisa sanoisen tietämänsä, mutta käski heidän siitä
ci mitään wirkkaamaan. 5. Koska wiisi-
kymmentä miestä heistä meniwät Jordanin
tykö jn jäimät seisomaan heidän kohdal-
7. Koska Nkab, Nabothin kuoletettua, otti hänen wiiuamä-
kcusä, mitä cunnsti silloin piofeeta Elia? 8. Kuinka
toteutui tämä Akavissa? 8. Tapahtuiko uiiu IsebeliUe?

37. Kuinka palkitsi Jumala Elia» toimen totisessa
jmu.Uanpalwelntsessa? 2. Tahtoiko Elia tässä tilassa
pitää palweliansa tykönänsä? 3. Oliko joilla kuilla u»
siammilla tietoa enne» Elian taiwaaseu astumisesta? -l.
Mitä wastasi Elis» näille profeetain opetuslapsille? 5.
Minkä ihmeen teki Eli» hameellansa Jordanin wedellä?
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lansa, otti Elia hameensa ja löi silla we-
teen, koska lordairl kohta jakoi itsensä,
niin että he molemmat kuiwin jaloin kä-
wiwät sen läpitse. 6. Ulitse tultuansa
sanoi Glia palweliallensa: "Ano, mitä mi-
nun pitää sinulle tekemän, ennenkuin mi-
nä otetaan pois sinulta." 7. Elisa sanoi:
"Tulkoon sinun henkesi minun ylitseni kah-
denkertaisessa mitassa." 8. Elia wastasi:
"Sinä olet anonut kowaa asiata; kuiten-
kin jos sinä näet minnn, koska minä si-
nulta otetaan pois, niin se tapahtnu; muu-
ton ei se tapahdu." 9. Heidän sitte yn-
nä käydessä, "tuliwcit tuliset wauuut tu-
listen hewosteu kanssa, eroittaen heitä toi-
nen toisestansa, ja niin meni Elia ilmassa
ylös taiwaasen." 10. Kuin Elisa oli näh-
nyt Elian menon, otti hän hameen, joka
häneltä pudonnut oli, ja löi sillä meteen
jn sanoi: "Kussa on nyt Herra, Glinn
Jumala!" 11. Kohta jakoi Joroani it-
sensä, ja Elisa käwi sen läpitse. 12. Elian
henki tuli myös Elisaan, niin että hän
teki monta ihmettä. (2 Kun. 2.)

38. Muutamia Glisan
ihmetöitä.

Msi leski yhdestä profeetaiu opetuslap-
sista walitti Elisalle uäin: 2. "Minun
mieheni on kuollut, ja sinä tiedät, että
hän pelkäsi Jumalaa: nyt tulee welknmies
ja tahtoo ottaa molemmat minun poikani
orjaksi. 3. Kuin Elisa kysyi tältä köy-
0. Mitä sanoi Elia sitte Elisalle? 7. Mitä anosi siis
hän? 8. Mitä wastasi Glia tähän? 9. Mitä tapahtui
senjälkeen? 10. Kninka koetti sitte Elisa, jos hänen
isäntänsä lupaus hänessä oli toteen käynyt? 11. Kuinka
käwi tämän koetntsen kanssa? 12. Miukä woima» peri
Elisa herraltansa?

28. Mitä hätääntynyt ihminen walitti Elisalle hä-
täänsä? 2. Millinen hänen hätänsä oli? 3. Elisan ty-
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hiiltä wnimolta, mitä hänellä oli huonees-sansa, wastasi hän, että hänellä oli aino-
astaan yksi öljy-astia. 4. "Mene siis",
sanoi profeeta, "uaapuri-waimoisi tykö ja
lainaa heiltä kaikki heidän tyhjät astian-
sa." Sitte piti hänen sulkeman itsensä
sisään poikinensa ja kaataman siitä öljystä
kuin hänellä oli kaikkiin astioihin. 5. Kuin
leski teki niin, ei lakannut öljy astiassa
juoksemasta, ennenkuin kaikki astiat oliwat
täytetyt. 6. Kuin hän myi sen, sai hiin
siitä niin Paljon, että hän sillä ei aino-
astaan taitanut maksaa welkansa, waan
wielä elättää itsensä ja lapsensa. 7. Sy-
rian kuninkaan sodanpäiimies Naaman tuli
myös tuntemaan Elisan ihmeitä tckcwän
woiman. 8. Ehkä hän oli Herraltansa
suuresti kunnioitettu, ja siis woimallinen,

' oli hän kuitenkin pitalinen. 9. Uksi wä-
hä Israelitaiu tyttö, joka oli palveluk-
sessa Naaman emännällä, käski Naamani»
lähteä profeeta Elisan tykö tullaksensa hä-
neltä paratuksi. 10. Kuin hän nyt tuli
sinne antoi Elisa sanoa hänelle, että jos
hän pesisi itsensä seitsemän kertaa Jorda-
nin wirrassa, niin olisi hän paranema.
11. Ehkä Naaman alussa piti profeetan
neuwon halpana, teki hän kuitenkin, pal-
weliansa kehoituksesta, mitä Glisa oli käs-
kenyt, ja pesi itsensä seitsemän kertaa Jor-
danissa, jonka jälkeen hän tuli ihnu ter-

symykseeu, mitä sanoi waimo löytywä» huoneessansa?
4. Mitä käski profeeta hänen sentähden tehdä? 5. Mikä
ihme tapahtui silloin tämän öljyastian kanssa? 8. Mi.
hinkä maksuihin oli tämä »äin saatu ölj» ulottuwai-
nen? ?. Kenessä nähtiin myös Elisan ihmettä-tctewä
woima? 8. Mitä puuttui siis tältä woimalliselta mie-
heltä? 9. Kuinka sai siis Naaman tietoa Elisasta?
IN. Mitä lääkityksiä määräsi Elisa hänen parantami-
seksensa? 11. Käyttikö Naaman myös tätä halpaa lää°
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wecksi. 12. Sitte palasi hän Elisan ty-
kö, antamaan hänelle lahjoja. 13. Mutta
Elisa ci ottannt niitäkään, maan sanoi ai-
noastaan: "mene rauhaan!" 14. Naa-
mani» lähdettyä, juoksi Elisan palwelia
Ochasi hänen perässänsä saamaan jotakin
Elisalta hyljätyistä lahjoista, sanoin Eli-san hänen lähettäneen. 15. Kuin Elisa
sitte kysyi palwelialtansa missä hän oli
ollnt, ei missään, wastasi hän, antoi Elisa,
joka tarkoin tunsi asian, Naamanin pi-
taalin tulla Palmellaan. (2 Kun. 4, 5.)

39. Profeeta Jona Niniwessa.
losian hallitessa Indan waltaknntaa,

koettiwat Assyrialaiset nseat erät walloittaa
Jerusalemia. 2. Tähän aikaan sai pro- »

feeta Jona käskyn Jumalalta mennä As-
syrialaisten pääkaupunkiin Niniween saar-
naamaan sen jumalattomille asukkaille pa<
rauuusta. 3. Profeeta ei kuitenkaan to-
tellut Herran käskyä, waan pakeni merelle.
4. Jumala nostatti seutähden raju-ilman,
niin että laiMawäen täytyi heittää lastin me-
reen. 5. Kuin tämäkään ci tahtonut auttaa,
heitettiin arpaa saavaksi tietää, kenenkä syy
vli tähän onnettomuuteen. 6. Kuin nyt
arpa lankesi lonan päälle, tunnusti hän,
rikkoneensa Jumalan käskyn, ja käski hei-
dän heittämään hänen mereen, että se ty-!
Myötä? 42. Parattuansa kninka palkitsi hän Elisaa?
43. Ottiko Elisa lahjat? 14. Minkä petoksen teki sen-
jälkccn Elisan palwelia? 15. Knin Gehasi kielsi rikok-
sensa, kuinka rankaisi Elisa häntä?

39. Mitä mnnkalais kansa koetti, losian hallitessa,
walloittaa Jerusalemia? L. Minkä käskyn sai profeeta
Jona tähän aikaa»? 3. Oliko Jona kuuliainen Juma-
lan käskylle? 4. Mikä onnettomuus sattui sille lai<
walle, jossa loua oli? 5. Kuin ei mikään tahtonut aut-
taa, luint» sitte tutkittiin, kenellä syy oli tähän kotvaa,,
onneen? L. Arwa» langettua Jona» päälle, mitä jauoi
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»venisi. 7. Koska he, ensin turhaan koetel-
tuaan kaikkia keinoja pelastukseensa, »vihdoin
heittiwät hänen mereen, tyyntyi myrsky heti.
8. Herra antoi kohta suuren kalan niellä
lonaa». 9. Tämä kala piti hänen kolme
päiwää ja kolme yötä Maisassansa. 10.
Kuin Jona tässä hädässänsä rukoili Her-
raa Jumalaa, knnli Herra hänen rukouk-
sensa ja käski kalan oksentamaan hänen
tcrweenä maalle. 11. Sitte käski Juma-
la lonaan toisen kerran menemään Ni-
uiween ja saarnaamaan kansalle. 12. lo-
ua teki niin, ja sanoi, että heidän syn-
teinsä tähden piti koko kanpnngin neljäs-
sä kymmenessä päiwässä hnkkumau. 13.
Tämän kuultua, tckiwät he parannuksen ja
kääntyiwät Herran puoleen. 14. Kuin
Herra uäki heidän wilpittömän katumuk-
sensa, poisti häu sen aiwotun rangaistuk-
sen, eikä antanutkaan Niniwen hukkua.
15. Tämä närkästytti lonaa, että hänen
ennustuksensa ei käynyt toteen. 16. Hän
meni silloin kaupungista ja rakensi itsel-
lensä majan polttaman auringon suojaksi,
sieltä katselluksensa, mitä kaupungille oli
tapahtuma. 17. Silloin antoi Herra yh-
den kurbitsin (pensaan) kaswata, sen leh-
dillä warjoomaan ja wirwoittamaan häntä.
18. Jona toki ihastui tästä, mutta ilousa
oli lyhyt, sillä Jumala autoi madou ku-

han? 7. Mitä waikutti hänen mereen heittäminen? 8.
Mitä tapahtui sitte Ionalle? U. Kuinka kauwan «li
Jona kalan watsassa? 10. MintÄ ihmeen antoi luma»
la sitte tapahtua Jonon kanssa? Minkä nutiste-
tun käskyn sai Jona sitte? 12, Minkä tangaistnkse»
ilmoitti silloin Jona Niniwiittalaisille? 13. Mitä »vaikutti
tämä raugaistus-saarua heissä? 14. Tuliko siis Niuiwe
lonan sauau jälkeen häwitetyfsi? 15. Mi»ä mielellä
cli Jona tästä Inmalan annosta Niniwen asukkaita koh-
taan? <s!. Mitä teti sitte Jona? 17. Mitä teki Iu»
mala hänen wirwoiwtsetscnsa? 18. Oliko tämä hauen
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luttaa kurbitsin. 19. Kuin nyt aurinko
paisti loncm päähän, tuli hän kärsimät-
tömäksi ja toiwotti itsellensä kuolemata.
20. Silloin sanoi Jumala hänelle: Sinä
waikeroitset pensaasta, jota et sinä istut-
tanut ole, enkö siis minä armahtaisi Ni-
niwetä, joka on niin suuri kaupunki? (Prof.
lonan 1—4.)

lsraelin ja ludan walta-
kuntain häwitys.

Kuin Israelin lapset luopuiwat Ju-
malasta, sa Herra nuhteli heitä profee-
tainsa kautta, eiwät he kuiteillaan totel-
leet, mutta waelsiwat wain pahaa tietän-
sä. 2. Sentähden antoi Jumala Assy-
rian kuninkaan Salmanassarin rynnätä
Israelin kahdenkymmenenen kuninkaan Ho-sean päälle, heittää häntä wankiuteen ja
wiedä kansan pois Assyriaan, kussa heidäu
täytyi asua hajallansa maan kaupungeissa.
3. Tämä tapahtui seitsemänsatnkolmekym-
mentä wnotta ennen Kristuksen syntymää.
4. Scmherib, Salmanassarin poika, tah-
toi myös häwittää ludan waltakunnan,
ja saarti Jerusalemissa Hiskian, sen kol-
mannentoista kuninkaan Salomonista. 5.
Kuin Histia pelkäsi Jumalaa, ei ollut
Sanheribin yrityksellä menestystä. 6.
Herran enkeli löi nimittäin yhtenä yönä
satakahdeksankymmentäwiist tuhatta Assy-

ilonsa kestäwäinen? 19. Mitä teki silloin Jona kärsi-
mättömyydestä? 20. Kuinka nnhteli Jumala tätä hä-
nen käytöstänsä?

40. Taisiwatko ne profeetat, jotka Jumala lähetti
Israelin lasten tykö, saattaa heitä kääntymykseen? 2.
Kninka rankaisi siis Jumala heitä »viimein? 3. Koska
tapahtui tämä wankius? 4. Mitä samankaltaista tah-
toi Salmanassarin poika Sanherib tehdä ludan wal-
takunualle? 5. Miks'ei se onnistunut? 6. Kuinka wa-
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ricilaista. 7. Indan waltaknnta kesti se»
jälkeen wähän enemmän kuin sata ajas-
taikaa. 8. Usiammat seuraamista kunin-
kaista oliwat jumalattomat; mutta niistä
on crinomattain Mauassc jnlmuudestansa
maiuittawin. 8. Herra antoi sentähden
Assyrialaisten rynnätä hänen päällensä
ja roiedä hänen kahleissa Babeliin. 10.
Kuin hän kuitenkin hartaasti rukoili Ju-
malaa ja katui syntinsä, antoi Jumala
hänen palata Jerusalemiin. 11. Koska
häue» jälkeisensä yhtä hywin taas teki-
wät syntiä, ja Juvalaiset eiwät tahtoneet
kuulla niitä profeetalta, joita Herra lä-
hetti nuhtelemaan heitä, rankaisi Jumala
myös tätä waltakuntaa, ja antoi sen Ba-
bylonian kuninkaan Nebukadnesarin mal-
taan. 12. ludan kuningas lojakim tuli
ensin rooitetuksi, japoikansa lojakinin ynnä
Juvalaisten ylimysten kanssa wankina
wiedyksi Babeliin. 13. Uhdeksän wuotta sen
jälkeen tuli myös se wiimcinen ludaan ku-
ningas Zedekia woitetuksi, hänen lapsensa
murhatuiksi, ja hänen silmänsä puhkais-
tuiksi. 14. Salomonin komia temppeli
poltettiin, kaupunki kiwirnunioksi muutet-
tiin ja kaikki kansa wietiin wankiuteen Ba-
beliin. 15. Tämä tapahtui 576 ajastaika
ennen Kristuksen syntymää. 16. Wcm-
kius kesti 70 wuotta, joua aikana leru-
pahti silloin Jumala ludau waltakunnan? 7. Kuinka
kauwan seisoi sitte Indan waltaknnta? 8. Mikä seuraa-
mista ludau tuuingoista oli jumalattomin? 9. Kuinka
raukaisi Jumala kuningasta Manassea pahuudestansa?
IN. Minkätähdcu palasi hän kuitenkin Jerusalemiin?
li. Kuinka rankaisi Jumala myös wihboiu ludalaisia
heidän tottelemattomuudesta»!» profeetalta kohtaan? 18.
Mitkä oliwat »e ludau kuuiukaat, joita tämä Jumalan
rangaistus kohtasi? 13. Mikä oli »viimeisen ludau ku-
ninkaan loppu? 14. Kuinka käwi siis Jerusalemin jakan-
san kanssa? 15. Koska tapahtui tämä häwitys? 111. Kuin-
ka kau'au kesti Babylonialainen wankius?
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salemi oli autiona. (2 Kun. 17—25.
Es. 37. 2 Aikak. 33, 36.)

HI. Job.
Job uiminen, hurskas ja Jumalala

pclkääwäincn mies asui Usin maalla. 2.
Hänellä oli seitsemän poikaa, kolme ty-
tärtä ja sangen paljo karjaa. 3. Koska
yhtenä päiwänä Pyhät Enkelit tuliwat
Herran eteen, -tuli myös saatana heidän
kanssansa. 4. Silloin kysyi Jumala saa-
tanalta: "Oletkos ottanut waaria minun
palweliastani Jobista, jonka wertaista
hurskaudessa ja herrcmpelwossa ei löydy
maanpäällä?" 5. Saatana wastasi: "Job
taitaa kyllä olla hurskas, niinkauwan kuin
Jumala sallii hänelle niin paljo hywää;
mntta kyllä hurskautensa loppuisi, jos Ju-
mala ottaisi häneltä, mitä hänellä on."
6. Koetellaksensa nyt Jobia, salli Herra
Saatanan hallita hänen huonettansa. 7.
Kohta sen jälkeen sai Job neljä mureh-sauomaa: 8. ensimmäinen kertoi ryöwä-
rien ottaneen hänen härkänsä ja aasinsa;
toinen, tuleu pudounecn taiwaasta ja polt-
taneen häneu lampaansa; kolmas, Kaldea-
laisten ryöstäneen kaikki hänen kamelinsa,
ja neljäs, huoneen, jossa hänen poikansa
ja tyttärensä oliwat, raju-ilmalta tulleen

kumotuksi ja he kaikki kuoliakst lyödyiksi.
9. Silloin rcwäist Job waatteensa, lankesi
maahan, rukoili ja sanoi: "Herra antoi,
Herra otti, Herran nimi olkoon kiitetty!"

41. Millinen oli Job, jämissä asui hän? 2. Oliku hä-
nellä paljo lapsia jakarjaa? 3. Kuin Enkelit kerran tuli»
wat Jumalan etceu, mitä merkillistä tapahtui silloin? 4.
Mitä kysyi Jumala silloin saatanalta? 5. Mitä wastasi
saatana? 0. Minkä luwa» antoi Jumala silloin saatanalle?
7. Mitä tapahtui Jobille kohta seujälkeen? 8. Sano, mitä
luki» näistä neljästä sanansaattajasta kertoi? 3. Kuinka il-
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10. Mutta tähän eiwät wielä waiwansa
loppuneet: Herra koetteli wielä enemmän
Jobia saatanan kautta, joka löi koko hä-
nen ruumiinsa pahoilla paisumilla. 11.
Häil kärsi kuitenkin kaikki alamaisuudella
ja luottamuksella Jumalaan. 12. Kuin
hämu waimonsa ja ystäwänsä tällä ajalla
puhuttcliwat häntä pilkaten, että hänellä
nyt ci ollut mitään hyötyä Jumalan pel»
wostaan, antoi hän heille sellaisia was-
tauksia ja neuwoja, jotka kullekki ihmiselle
owat scurattawat estkuwat kärsiwällisyy-
destä ja kuuliaisuudesta Jumalan tahdol-
le. 13. Uhden ainoan kerran, koska hä-
nen waiwansn oliwat suurimmallansa, teki
hän suuren synnin kirotessaan syntymä-
päiwäänsä. 14. Silloin näytti Jumala
hänelle hänen alhaisuutensa ja oman wii-
sautcusa ja woimansa; 15. josta Job nöy-
ränä osoitti »vilpittömän katumuksen. 16.
Jumala antoi sitte Jobille kahdenkertai-
sesti jälleen, mitä saatana oli häneltä ryös-
tänyt. 17. Job eli senjälkeen onnellisna
ja tytywäisnä sataneljäkymmentä wuotta,
niin että hän sai nähdä lapsensa ja las-
tensa lapset aina neljänteen pollveen. (Jo-
bin kirja.)

42. Tobias.
Tobias, Nafthalin su'usta, oli yksi

niistä Israeliittaista, jotka Salmanassa-
moitti Job silloin mnrheensa? 10. Pääsikö Job seujäl.
lee» muista ounettomuuksista jakoetuksista? N. Kuinka
kärsi hän kaiken tämän? 12. Mitä lesteuäisiä pnheitll
oli Jobilla kärsimisessänsä, jotka sisältämät hywtä ope»
tntsia onnettomille ja sorretnille ihmisille? 13. Mihin»
kä tyhmyyteen teki Job silloin itsensä »vikapääksi? 14.
Mitä näytti Jumala sitte Jobille? 15. Mitä waikutti
tämä Jobissa? 1«. Saiko Job sitte Jumalalta siitä
mitä hän kadottanut «li? 17. Kuinka tau'a» j« missä
tilassa eli Job senjälkeen?

42. Mistä suwuöta oli Tobias, ja milliset elämänsä
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rilta wictiin Niniwen wankiuteen. 2. Hän
pelkäsi lumalata kaikesta sydämestänsä,
ja opciti myös poikansa, unoren Tobian,
nuoruudestansa lumalata pelkäämään ja
syntiä pakenemaa». 3. Jumala autoi hä-
nen scntähden löytää armon Kuninkaan
edessä, niin että hän wapaasti sai mennä,
mihinkä waan halntti. 4. Salmanassa-
rin knoltua, peri hänen poikansa Sa»he-
rib hänen waltansa; hän wihasi Israe-
liittaita ja antoi surmata moniaita heis-
tä. 5. Tässä wainossa rawitsi Tobias
isoowaisia, waatetti alastomia ja häntäsi
mitä kuolleita hän tapasi. 6. Wanhun-
dessaan tnli Tobias sokiaksi, mutta hän
kantoi tämä» onnettomuuden kärsiwälli-
syydellä. 7. Knin hän sitte luuli kuole-
man jo häntä lähellä olcwan, antoi hän
pojallensa senraawcm hyödyllisen nenwon:
"Minuil poikani! kunnioita äitiäs, kaikkena
elinaikanas; ja pidä Jumala aiua silmäis
edessä ja sydämesäs, ja karta ettes mihin-
kään syntiin mielisty, ja Jumalan käs-
kyä wastaau tee. Kussas taidat, uiiu au-
ta tarwitsewaa. Jos sinulla paljo ou,
uiiu aulia runsaasti, jos sinnlla wähä on,
niin anna siitä wähästä hywällä mielellä.
Älä anna ylpeyden hallita sydäntäsi tahi
sanojasi, sillä se on kaiken kadotuksen alku.
Jota et tahdo keneltäkään sinulle tehtää,
katso ettes sitä myös toiselle tee. Kysy
aina neuwoa wiisailta; ja kiitä aiua lu-
malata, ja rukoile, että häu siuun hallit-
sis, ja ettäs kaikissa töissäs seuraisit hä-
waiheet? 2. Millinen oli hän ja kninla kaswatti hän
poikaansa? 3. Minkä etuisuuden antoi Inmala hänellesentähden? 4. Kuka ja millinen oli, Salmanassari»
kuoltua, hänen jälkeisensä? 5. Saichenoin Isiaeliit»
taita waiuotessa, mitä teki Tobias? l». Mitä onnetto-
muus lohtasi häntä wanhundessaau? 7. Knin hän lnuli
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ne» sanansa." 8. Senjältceil kaski hän
halien matkata Ragckscn kaupunkiin
deuissä; 9. siellä piti hänen yhdeltä mie-
heltä, nimeltä Gabel, »vclkomau kymmenen
leiwiskää hopiata, jonka Tobias hänelle lai-
nannut oli. 10. Nuori Tobias meni sentäh-
den ulos, hakcmaau itsellensä matka-kumpa-
nia. 11. Hän tapasi myös kohta yhden, joka
oli matkawalmis; se oli Herrau enkeli,
jonka hywä Inmala oli tämän aikeen täh-
den lähettänyt. 12. Koska nyt yhdessä
matkasiwat ja tuliwat tiettyyn kaupunkiin,
neuwoi eukeli Tobiasta ottamaan majaa
yhden sukulaisensa tykönä, nimeltä Na-
gnel, ja naimaail hänen tyttärensä Saa-
ran. 13. Tobias, joka oli kuullut, että
Saara seitsemäu kertaa oli ollut morsian,
ja että kaikki hänen miehensä oliwat kuol-
leet, pelkäsi otta häntä waimokseusa. 14.
Gukeli lohdutti silloin häntä sillä, että jos
hän olisi hurskas ja siweä, piti hänen
tnlla onnelliseksi »vaimonsa kanssa. 15.
Kuiu Tobias Raguclilta pyysi hänen ty-
tärtänsä Saaraa Maunoksensa, peljästyi hän;
16. sillä hän pelkäsi Tobialle tapahtuma»,
mitä Saara» entisillekin miehille tapahtu-
nut oli. 17. Gnkcli sanoi silloin hänelle:
"Älä pelkää hänelle antaa tytärtäs, hä» on
hänelle aiwottn »vaimoksi; sillä hän pelkää
lumalata." 18. Kuin isä sen kuuli, an-

jo olewansa kuoleman lähiuäisyydcssä, mitkä hyödylliset
ueuwot antoi hän pojallensa? 8. Mihiufä inatiaau käski
hän sitte poikansa hauttiutua? 9. Mikä asia oli hänelläMedeuissä toimitettawauci? <a. Mitä haki seutähden
nuori Tobias? 11. Löysikö hä» silloin jouki,u? IL. Mat«
kalla tnltuaa» yhteen kanpnnkii», mitä käski Enkeli To°
hi»n tehdä? 13. Miksi pelkäN hän seurata Enkelin nai»
ma-ehdotusta? 14. Kuinka lohdutti silloiu Enkeli hä,i-
tä 15. Mille mielelle tuli Nagml, Tobian pyytäessä
häneu tytärtänsä? kN. Minkätähden? 17. Mitä souoi
silloin Enkeli? 18. Suostuiko hä» sitte »aimisee»?
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toi hän suostumuksensa ja siunasi heitä
molempia. 19. Tobias mietti sitte Hai-
tiinsa Saaran kanssa rukouksessa ja Ju-
malan pelwossa. 20. Kuin nyt Ragncl
näki, että Tobialle ei tapahtunut mitään
pahaa, antoi hän hänelle puoleu tawaras-
tausa, ja sääti, että, hauen kuolemansa
jälteen, myös toinen puoli oli auuettawa
Tobialle ja hänen Maunollensa. 21. En»
kelin kautta, joka matkasi Ragckseen, sai
myös Tobias Gabelilta isänsä weltomi-sen. 22. Hän palasi senjälkcen Saaran
kanssa Niniwecn. 23. Siellä eli sitte wan-
ha Tobias wielä 42 ajastaikaa ja näki
lastensa lapset. 24. Wanhempain kuol-
tua muutti nuori Tobias Medeniin wai»
monsa sukulaisten tykö, ja hoiti heitä
wanhuudessansa. 25. Ia häu ja koko hä-
nen sukunsa wiettiwät pyhää elämätä, ja
oliwat otolliset niin Jumalalle kuin ih-
misille. (Tobian kirja.)

Ä3. Kolme jumalista miestä pe-
lastetaan tulisesta pätsistä.
ludalaisten wankina ollessa Babylo-

niassa, antoi kuningas Nebukadncscir teh-
dä suuren kultaisen kuwan, läskein kaikkia
lankeemaan maahan ja kumartamaan sitä.
2. Joka ei sitä tehnyt, piti kohta heitet-
tämän tuliseen pätsiin. 3. Kuin nyt merkki
59. Kuinka häät sitte wietettii»? 2U. Antoiko Naguel
mitään tawaroitci Tobialle? 21. Tuliko myös Tobian
raha-laina melotuksi? 22. Pysäyikö Tobias sitte Mede-
niin? 23. Kauwauko wanha Tobias wielä sitten eli?
24. Jäikö nuori Tobias wanhcmpaiusa kuoltua, Nini»
weeu? 25. Millinen «li sitte hänen ja hauen sukunsa
«lima?

43. Tahtoiko Nebukadnesar Juvalaisten wankiudessa
ollessa patoittaa heitä epäjumala» palwelukseeu? 2, MiukH
langaistutsen sääti hän niille jotk» eiwät käskyä totel»
le«t? 2. Kuin nyt merkki annettiin, lankesiwatto taikli
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annettiin kaikkinaisilla soitto-kaluilla, lan-
kesi kaikki kansa knwan eteen, mutta kol-
me ludalaista, Sadrach, Mesach ja 2lbcd-
nego ciwät tahtoneet sitä tehdä. 4. Kuin
kuningas sentähden kutsutti heitä eteensä,
ja käski heidän tehdä, mitä hän käskenyt
oli, sanoiwat he ei tcchtowansa kumartaa
kultaista kuwaa, waan ainoata totista In-
malata. 5. Silloin sunttni kuningas, ja
antoi tehdä pätsin seitsemän kertaa kuu-
memmaksi. 6. Kuin sotamiehet sitte heit-
tiwät nämät kolme miestä sidottuina pät-
siin, oli tuli niin wäkcwä, että net, jotka
heittiwät heitä sisään, lankesiwat alas kuol-
leinna kuumuudesta. 7. Ne kolme miestä
käweskeliwät kurrenkin wahingoittamatta
ympäri pätsissä, ja Herran Gnkcli torjni
heistä liekin. 8. Ia he weisasiwat tulen
keskellä totiselle Jumalalle ylistys-mirrcn.
9. Kuin kuningas tämän näki, hämmäs-
tyi hän, ja käski heidän tulla ulos pät-
sistä. 1(). Ia tuli ei ollut heidän hink-
siansakaan korwentannt eikä waattcitansa
turmellut, ei myös wähintä kartuakaan
heissä tuntunut. 11. Senjalleen autoi
kuningas käskyn, ettei yhdenkään pitänyt
Sadrachin, Mcsachin ja Abcdnegon lu-
malata häwäisemän, sillä että toista Ju-
malaa ei löytynyt, joka niin woi auttaa,
kuin tämä. (Dan. 3.)

kmvan eteen? 4. Kuin kunmqas näille kolmelle Intialaiselle
nudisti käskynsä, totteliwätko he sitä? 5. Mitä teli
silloin kuningas? L. Oliko pätsi paljouki kuuma mies-
ten sinne heitettäessä? 7. Tnliwotko mliös nämät Ju-
malaa pelkääwäiset miehet poltetuiksi? «. Näyttiwätku
he millään tawalla itse pätsissä pclkäämättömyytcnsä
Jumalala palwellessa? N. Mitä waikntti tämä kunin-
kaassa? 10. Oliko siis tnli wahinaoittanut heitä? 11.
Tämä» tapauksen johdosta, minkä taokyu antoi ku-
ningas ?
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44. Susanna.
Babyloniassa asuwain Israeliittaiu jou-

kossa oli lojakim, rikas ja kunnioitettu
mies, jonka waimon nimi oli Susanua.
2. Hän oli ihana ja Herraa peltaäwäiuen;
sillä hurskaat wanhemmat oliwat opctta-
ueet hauta Jumalan lakia tnntemaan. 3.
lojakimin huoneessa ratkaistiin katisassa
nousseet riidat; 4. siinä aikeessa tuli sinne
joka päiwä kaksi tuomarin. 5. Koska näi-
hin miehiin syttyi luwatoin taipumus Su-
sannaan, päättiwät he kätkeytyä yrttitar-
haan, johon Susanna iltapuolin tnwalli-
sesti tuli pesemään itsensä. 6. Hän tuli
myös sinne muutamien piikaiusa seurassa.
7. Kuin hänen täytyi lähettää nämät pois
jossakussa asiassa, ja siis jäi yksinänsä,
tuliwat tuomarit, tahtoen tehdä hänelle
wäkiwaltaa. 8. Tästä peljästynynnä, ru-
pesi hau suuresti huutamanu. . 9. Kuin
talonwäti tässä kokoontui yrttitarhaan,
tantoiwat tuomarit hänen päällensä, että
he oli tawanneet hänen awionrikoksessa.
10. Kuin hän sentähben kutsuttiin oikeu-
teen, tuomittiiu häu tuomarien todistuk-
sista kuolemaan. 11. Snsanna rnkoili it-
kcin Jumalaa ilmi saattamaan »viattomuu-
tensa. 12. Jumala kuuli myös hänen
rukouksensa; sillä koska hän kuolemaan

44. Oliko Nabylouiassa jok» kunnioitettu Israelin
mies, jonka waimo oli merkillinen? 2, Millinen hänoli? 3. Mitä asioita lojakimin huoneessa ratkaistiin?
4. Kntka sinne seutähden jok» päiwä tuliwat? 5. Kuiu
luwatoin halu heissä «li syttynyt Susannaa», missä ly-
myiwät he häntä tawataksensa? 6. Tnliko hau myös ta-pansa mukaau yrttitarhaan? 7. Kuiu hänellä oli piiat
muossansa, kuinka rohteniwat tuomarit ilmaut»a? 8.
Mitä teti hä» silloiu heistä päästäksensä? 8. Talo»»
wäe» tultua yrttitarhaan, nut» sanoiwat tuomarit? ll>.
Mikä tuomio langetettiin sentähde» Susannasta? 11.
Mille mielin tuli Susanna tästä? 18. Kuuliko myös
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wietiin, herätti Jumala yhden nuoren
miehen sydämen, nimeltä Daniel. 13. Tä-
mä rupesi huutamaan korkialln äänellä:
"Minä tahdon wiaton olla tähän mereen"
ja waati uutta tutkintoa asiassa. 14. Kuin
uudesti ruwettiiu tutkimaan, ei sallinut hän
tuomarien wastata samalla erällä, waan
erittäin. 15. Hän kysyi sitte kumpaselta,
minkä puun alla hän oli tawcmnut Su-
sannan, johon toinen ivastasi: lehmuksen
alla, toinen taas: tammen alla. 16. Sil-
loin ymmärsi kukin, Susannan olleen wää-
rin syytetyn, jonkatähden hän wiattomaksi
julistettiin, mutta tuomarit tapettiin. 17.
Kaikki kansa ylisti silloin Inmalata, joka
auttaa niitä, jotka wakawasti wiattomuu-
dessa ja siweydessä häneen turwaawat.
(Prof. Dan.)

H3. ludan kansan elamän-wai
heet Babylonian wankiu-

den jälkeen.
Noin seitsemänkymmenen wuoden pai-

koilla ludalaisten wietyä Babylonin» wan-
kiuteen, walloitti Persian kuningas Syrus
(Kores) Babylonian. 2. ludalaiset, jot-
ka silloin joutuiwat hänen maltaansa, sai-
wat luwan lähteä kotiin isäinsä maahan,
ja uudesti rakentaa Jerusalemin temppe-
lin. 3. Tässä tilassa saiwat he myös ta-
kaisin kaikki ne kalliit astiat, jotka Nebu-
lumala häntä? 13. Mitä sanoi tämä Daniel? 14.
Minkä keinon käytti Daniel, osoittaaksensa tuomarien
wäärin todistanee»? 15. Millä kysymyksellä kietoi hän
nämät »veitikat? 16. Kuinka päättyi siis tämä asia?
17. Kuinka osoitti kansa ilonsa tästä?

45. Mitä kuningas walloitti Babylonia» Juvalais-
ten siellä wantindessa ollessa? 2. Minkä luwan saiwat
ludalaiset Syrutselta, jonka waltaan he myös silloin
joutuiwat? 3. Annettiinko heille tässä tilassa mitään
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kabnesar oli ottanut entisestä tempelistä.
4. Liki wiisikymmentä tuhatta henkeä lu-
dan, Benjamin ja Lewin suwuista muut-
tiwat silloin takaisin Jerusalemiin. 5.
Temppelin rakentamisesta estettiin he kui-
tenkin kuusitoista ajastaikaa Samaritaneil-
ta. 6. Niin kutsuttiin nyt ne Israeliit-
taat, jotkaAssyrian wankiuden jälkeen osit-
tain oliwat maahan jääneet, osittain tul-
leet takaisin, ja sekoittaneet itsensä paka-
nain kaussa. 7. Tästä on se wiha luet-
tawa, joka siitä lähtein oli ludalaisteu ja
näitten Samaritanein wälillä. 8. Näit-
ten wihollistcn täytyi kuitenkin wiimein an-
taa perää, erinomattain esimiehet Csra ja
Nehemia Babyloniasta oliwat kotiin tuo-
neet usioita Indalaisia entisten wahwis-
tukseksi, ja rakentaneet jälleen Jerusalemin
muurit ja portit. 9. Nämät miehet järesti-
wät myös ulaakiinnan hallituksen. 10. Tä-
hän aikaan koottiin myös ne pyhät kir-
joitnkset, jotka Nanhaksi Testamentiksi kut-
sutaan meidän Bibliassamme. 11. Nä-
mät kirjoitukset taittaan ja'ataHistorialli-
siin kirjoihin, Oppikirjoihin ja Profeetalli-
siin kirjoihin. 12. Historialliset kirjat
owat: Wiisi Moseksen kirjaa, Josuan kir-
ja, Tuomarein kirja, Ruthin kirja, kaksi
Samuelin kirjaa, kaksi Kuuingasten kirjaa,
kaksi Aikakirjaa, Csrau kirja, Nehemian

kollilta kaluja? 4. Kuinka monta ja mistä suwuista
vliwat ne, jotka palasiwat lernsalcmiin? 5. Saimatko
he myös heti esteettä rakentaa temppclinsä? l>. Keitä
Samaritanciksi kutsuttiin? 7. Minnnoiseksi tuli heidän
leskiuäiuen tilansa tästä? 8. Ntikä pakoitti näitä wi»
hollista wihdoin antamaa» perää? 9. Mtä muuta te»
liwät Esra ja Nehemia? N). Mikä kokous kirjoista
toimitettiin samaan aikaan? 11. Kninka nämät kirjat
taitaa» jci'ata? /12. Luettele ne historialliset kirjat?
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kirja ja Esterin kirja. 13. Oppikirjat
owat: Jobi» kirja, Salttari, Salomonin
sananlaskut, Salomonin Saarnaaja ja Sa-
lomonin Korkia-weisu. 14. Profeetalliset
kirjat owat kirjoitetut profeetailta: Esaial-
ta,, Jeremialta, Hesekieliltä, Danielilta,
Hosealta, Joelilta, Amokselta, Obadialta,
lonalta, Michalta, Nahumilta, Habakukil-
ta, Zefanialta, Haggailta, Zachariaita ja
Malachialta. 15. Paitsi näitä kirjoja löy-
tyy Nauhassa Testamentissa muutamia
niin kutsuttuja Gpä-peräisiä- sApokryfa,)
kirjoja, jotka pidetään olewan ei jumalal-
lisesta alku-perästä, mutta kuitenkin lu-
llansa mieltä ylcntäwiä. 16. Minät owat:
ludithan kirja, Wiisauden kirja, Tobian
kirja, Syrakin kirja, Narutin kirja, Maka-
becrein kirjat, kappaleet (Merin kirjasta,
kappaleet Danielin kirjasta ja Manasscn
rukous.

17. Persian Mallassa eliwät ludalaisct
sitte noin kaksisataa ajastaikaa, hallitut
ylimmäisiltä papeiltansa. 18. Senjalleen
walloitti Makedonian kuningas Aleksander
suuri koko Persia» waltakuunan, siis myös
ludean (332 wuotta ennen Kristuksen
syntymää). 19. Kuin hänen kuolemansa
jälkeen ue walloitetut maat jaettiin hänen
sotapäämiestensä wälillä, joutui ludea mil-
loin Egyptin milloin Syrian maltaan. 20.
Syrian kuninkain joukossa ou erinomat-
tain Antiochns siitä merkillinen, että hän
43. Nimittele opetus-kirjat? 14. Keiltä owat profce»
iälliset kirjat kirjoitetut? 15. Eikö useampia kirjoja
löydy wauhassa Testamentissa? I<>. Luettele mitkä tir<
jat owat epä-peräiset? 17. Kuinka kauwau ludalaisct
oliwat Persialaisten wallassa? 18. Minkä kuninkaan
waltaan joutui ludea sitte? 43. Aleksanderin kuole-
man jälkeen, kuinka käwi ludean kanssa? 2U. Kuta
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tahtoi pakoittaa Juvalaisia epäjumalia pnl-
welemaan. 21. Sentähden saiwat he hauel-
ta karsta mitä julmimpia hirmuisuuksia,
wieläpä saastutti hau heidän temppelinsä-
ki. 22. Glähytettynä totisen Jumalan pal-
weluksen innosta, rupesi silloin pappi Ma-
thatias poikinensa (167 wuotta ennen Kris-
tusta) sen wihMuneen kansan johdatta-
jaksi ja soti hirmuwaltaa poistaaksensa.
23. Hänen jälkeisensä kutsuttiin Makabee-
reiksi. 24. Niistä oli hänen likisin seu-
raajansa Makkabeus mainittawin; 25. sillä
hän löi Antiochuksen ja hänen päämie-
hensä monissa tappeluissa, puhdisti An-
tiochukselta saastutetun temppelin ja pani
Jumalan palweluksen entiseen woimaan-sa. 26. ludea hallittiin sitte yli sadan
wuoden tältä Makkabealaiselta pappissu-
wulta Syrian yli-wallassa. 27. Koska
Juvalaisten senjälkeen usein täytyi Sy-
rian wainoa wastaan pyytää apua Monia-
laisilta, pääsiwät nämät niin suureen Mal-
taan, että tuliwat heidän herroiksensa, ja
asettiwat maahan omat maaherransa. 28.
Sellainen Romalainen maaherra, ehkä ku-
ninkaan arwo-nimellä kunnioitettu, oli
myös se Herodes, joka lesuksen syntymä-
aikana hallitsi koko Kanaan maan. 29.
Tämä maa (eli Pnlestina, joksika se myös
kutsutaan) oli silloin jaettu neljään osaan,
nimittäin: ludea, Samaria ja Galilea

Syrian kuninkaista on merkillisin? 21. Millä tawoin
tuki hän p»k«ittaa heitä siihen? 22. Kuka silloin nousi
hänen hirmu-waltaausa hillitsemään? 23. Miksikä kut-
suttiin hänen jälkeisensä? 24. Knka Makkabeereistä oli
mainittawin? 25. Miksi niin? 28. Kuinka kauwan
kesti Makkabealaisten hallitus Syrian yliwallau alla?
27. Mistä syystä saiwat Numalaiset jonkun wallan lu-
dea» ylitse? 28. Mikä Nomalaisilta asetettu hallitsia
hallitsi Kanaan maata Kristnksen syntymisessä? 29. Kuin-
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länsi, ja Pereä itä puolella Jordania. 30.
Herodeksen kuoltua, jaettiin se hänen poi-
kainsa wälillä. 31. lesuksen kuoleman
aikana oli Pontius Pilatus Romalainen
maaherra Indeassa ja Samariassa. 32.
Seitsemän kymmentä wuotta jälkeen Kris-
tuksen syntymän nostiwat ludalaiset ka-
pinan, päästäksensä Romalaisten wallasta.
33. Silloin tuli Jerusalem, lesuksen en-
nustuksen mukaan, toisen kerran häwite-
tyksi Romalaisen Keisariil Wespasianuksen
pojalta ja sodanpäällykseltä Titukselta. 34.
Siitä ajasta lähtein owat ludalaiset elä-
neet hajallansa kaikissa maissa. (Gsra,
Nehemia ja Makabeerein kirjat.)

ka oli nyt Kanaa eli Palestina jaettu? 30. Jäi»
kö koko Palestina yhden hallitus-mieheu waltaan myös
Herodeksen kuoleman jälkeen? 31. Kula hallitsi ludea
lesuksen kuoleman aikaan? 32, Pysyiwättu ludalaiset
kanwan lewossa lesuksen kuoleman jälkeen? 33. Mitä
tapahtui silloin Jerusalemille? 34. Kuinka sitten on
käynyt ludalaiste» kanssa?



Uusi Testamentti.

I. JohannesKastajan syntymä.

kuningas Herodeksen aikana oli yksi pappi
nimeltä Zacharias ja hänen emäntänsä Elisabeth,
molemmat Aaronin papillisesta sumusta. 2. He
oliwat hurskaat Jumalan edessä, wacltawaisct
laittamattomasti Herran käskyissä ja säädyissä.
3. Ei heillä ollut lasta, ja kuin he jo molemmat
oliwat ijälliset, ei heillä niistä toiwoakaan ol>
lut. 4. Koska nyt Zacharias wuorollansa uh-
rasi Herran temppelissä, ilmestyi hänelle Hcr»
ran enkeli Gabriel. 5. Tästä hämmästyi Za»
charias. l>. Enkeli sanoi silloin hänelle: "älä
pelkää Zacharias; sillä rukouksesi on kuultu, ja
emäntäsi synnyttää sinulle pojan, ja sinun pi-
tää nimittämän hänen Johannekseksi. Ia hän
tulee suureksi Herran edessä, ja täytetään py-
hällä Hengellä ja kääntä Israelin lapset Her-
ran heidän Jumalansa tykö. Ia hän käy edellä
hänen edessänsä Eliaan hengellä ja »voimalla,
kääntäin ihmisten sydämet, toimittaaksensa Her-
ralle walmistctun kansan." 7. Zacharias sa-
noi: "Mistä sen ymmärrän? sillä minä olen
»vanha, ja emäntäni on jo ijällincn." 8. En-
keli wastass: "Sinä tulet kielettömäksi hamaan
siihen päiwään asti, jona nämät tapahtumat,
cttes uskonut minun sanojani." 9. Mykkä oli
hän myös templistä tullessansa. 10. Kuin E-
lisabcthin synnyttämisen aika täytettiin, syn-
nytti hän pojan. 11. Kuin hänen kylälliscnsa
ja ystäwänsä sen kuulit, iloitsiwat he hänen

I. Mitä merkillisiä ihmisiä eli knningas Herodeksen
aikana? 2. Millinen oli heidän elämänsä? 3. Pu»t<>
tniko mitään heidän kodollisessa onnessansa? 4. Mitä
tapahtni Zacharialle tcmpvelissä kerran nhrateSsaan?
5. Mille mielelle tnli Zacharias tästä? L. Mitä sanoi
silloin enkeli? ?. Oliko Zacharialla syy efäiUä näitä
enkelin sanoja? 8. Mitä wastasi enkeli silloin? N.
Mitä pnnttnt Zacharialta templistä tullessansa? lv.
Täytettiinkö sitten enkeli» ennnstns? li. Mitä pitiwät
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kanssansa Herran suuresta laupiudcsta t2.
Koska he kahdeksantena päiwänä tuliwat lasta
ympäri leikkaamaan, tahtoiwat he kutsua hä»
ncn isänsä nimeltä Zachariakseksi. 13. Silloin
sanoi Elisabeth: ei suinkaan; waan hän pitää
kutsuttama:, Johannekseksi. 14. Niin he sa-
noiwat hänelle: ci ole ketään sinun sukukun-nassas, jota kutsutaan sillä nimellä, ja he pyy»
siwät mykkänä oleman isän wiittaamaan, miksi
hän tahtoi hänen nimitettää. 15. Hän otti
silloin taulun ja kirjoitti: "Johannes on hä»
nen nimensä." Ia samana hetkenä sai hän
puheensa jälleen, niin että hän puhui kiittäin
Jumalaa. 16. Tätä ihmettcliwät kaikki, jotka
tämän kuuliwat, sanoen: "Minkäs luulet tästä
lapsesta tuleman? sillä Herran käsi oli hänen
kanssansa." 17. Ia Zacharias täytettiin py-
bällä Hengellä, niin että hän ennusti ja wci»
sasi Herralle ihanan ylistyswirren. (Luukkaan
1. luhanneksen päiwä.)

2. Neitsy Marian ilmestys, y. m.
Kuudentena kuukautena, sen jälkeen kuin en»

keli oli puhutellut Zachariasta, lähetettiin hänJumalalta Galilean kaupunkiin, Nazarctiinneitseen tykö Dawidin huoneesta, nimeltä Ma»
ria. 2. Hän oli kihlattu miehelle, jonka nimi
oli Josef, nwös Dawidin huoneesta. 3. Kuin
enkeli tuli sisälle hänen tykönsä, sanoi hän:
"Terwc armoitettu! Herra on sinun kanssas;
siunattu sinä mannoin seassa!" 4. Maria ih-
metteli tätä tcrwehdystä. 5. Enkeli sanoi sil-
loin: "A!ä pelkää Maria, sillä sinä löysit ar-
mon Jumalan tykönä: katso, sinä synnytät
pojan, ja sinun pitää kutsuman hänen nimen-
sä Icsus: sillä hän on wapahtawa kansansa
Elisabethin kylälliset tästä? 12. Minkä nimen tahtoi»
wat he a„taa laMle pmpärileikkaukscösa? 13. Alita
sanoi silloin äiti? 14. Mitä he siihen souoiwat? 15>.
,Nuin he sentähden kääntyiwät isän puoleen, mitä mer-
killistä tapahtui hänelle silloin? 1«. Mitä läsnäole-
waiset siitä ajatteliwat? 17. Kninka ilmoitti Zacha-
rias suuren ilonsa siitä kuin hänelle tapahtunut oli?

2. Lähetettiinkö enkeli Gabriel wain Zachariaksen ty-
kö? 2. Keneen oli Maria kihlattu? 3. Kuinka ter-
wehti enkeli Manata? 4. Mitä ajatteli Maria tästä
terwetzdykseötä? 5. Mitä sanoi enkeli silloin hänelle?
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heidän synnistänsä." 6. Kuin Maria kysyi,
kuinka tämä saattaisi tapahtua, wastasi enke-
li: "Pyhä Henki tulee sinun päälles, ja Mm»
mäiscn woima marjoo sinun, sentähden myös
se Pyhä, ku sinusta syntyy, pitää kutsuttaman
Jumalan Pojaksi." 7. Sen ohessa ja wah-
wistaokfensa hänen uskoansa, muistutti hän
hänelle, että Elisabeth hänen lankonsa, ehkä
kylläki wanha, pian oli pojan synnyttämä. 8.
Silloin sanoin Maria: "Katso, Herran piika;
tapahtukoon minulle sanas jälkeen." 9. Enke-
lin lähdettyä hänen tyköänsä, meni Maria ter-
wehtimään lankoansa Elisabethia. 10. Hänen
tulemisessansa täytettiin Elisabeth Pyhällä Hen-
gellä. 11. Ia hän huusi: "Siunattu sinä »vai-
moin seassa, ja siunattu sinun kohtus hedelmä!
Ia autuas sinä, joka uskoit; sillä ne täytetään,
jotka sinulle owat sanotut Herralta." 12. Ia Ma-
ria sanoi: "Minun sieluni suuresti ylistää Her-
raa; ja minun henkeni iloitseelumalassaWapah-
tajassani, että hän katsoi piikansa nöyryyttä;
tästedes pitää kaikki sukukunnat minua autuaaksi
kutsuman," 13.Maria olisitteElisabethin tykönä
kolme kuukauttapa palasi sen jälkeenkotiinsa. 14.
Kuin Josef hawaitsi Marian tilan, ei tahto-
nut hän häntä huutoon saattaa, <ttä hän oli
hurskas mies, waan aikoi salaisesti hänen hyl-
jätä. 15. Hänen tätä ajatellessa, ilmestyi hä-
nelle Herran enkeli unessa ja sanoi: "Josef,
Dawidin poika, älä pelkää ottaa tykös Ma-
riaa puolisoas; sillä se, ku hänessä on siinyt,
on Pyhästä Hengestä." 16.Koska Josefunesta
heräsi, niin hän teki kuin Herran enkeli hänen
käski, ja otti Marian puolisonsa tykönsä. 17.
Näin täytettiin mitä Herra profeeta Esaian
kautta (7 luw. 14 w.) lesuksen syntymästä
ennustanut oli. (Luuk. 1. Math. 1.)
l!. Km» Maria tätä epäili, mitä sanoi enkeli? 7. Mis-
tä muistutti hau häntä wiel», wakuuttaaksensa häntä?8. Mitä sanoi siis Maria wiimein? 9. Kuhunta meni
Maria kohta se» jälkeen? IN. Marian tulossa mitä ta-
pahtni Elisabethille? 11'. Mitä sanoi hän? 12. Millä
tawoin ilmoitti Maria Jumala» hänelle asetetusta ar-
mosta? 13. Kuinka kanroan oli Maria Elisabethin ty-
könä? 14. Kuiu Josef hawaitsi Marian tilan, mit» ai-
koi hä» tehdä? 15. Minkä ilmestyksen sai hän silloin?
16. Totteliko Josef enkeliltä unessaan saatu» käskyä?
17. Täytettiinkö tällä joku ennustus?
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3. lesnksen syntyminen.
Noin neljäntuhannen wuoden paikoilla mail-

man luomisesta, käski Roinin keisari Nugus-
tus, että kaikki mailma (se on kaikki hänen ala-
maisensa) piti merelliseksi laskettaman. 2. Scn-
tähden mcniwät Josef ja Maria, niinkuin kuu-
luwaiset Dawidin sukuun, Dawidin kaupun-
kiin Bethlchemiin panettamaan itsiänsä werolle.
3. Niin tapahtui heidän siellä ollessansa, että
Marian synnyttämisen päiwät täytettiin, ja
hän synnytti pojan esikoisensa; 4. kapaloitsi
hänen ja pani seimeen, sillä ei heillä ollut siaa
majassa. 5. Muutamat paimenet, jotka Beth-
lehemin paikkakunnassa yöllä wartioitsiwat lau-
maansa, saiwat kohta Herra» cngeliltä tiedon
siitä ilosta, joka lesuksen syntymällä oli tu-
lema kaikelle kansalle. 6. Hän sanoi myös, että
heidän piti löytämän lapsen kapaloittuna ma-
kaaman seimessä. 7. Kohta sen jälkeen kuul-
tiin enkelin, suuren taiwaallisen sotawäen jou-
kon kanssa, kiittämän Jumalaa ja sanoman:
"Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, ja
maassa rauha, ja ihmisille hywä tahto." 8.
Paimenet puhuiwat sitte keskenänsä: "Käy-
käämme nyt Bethlchemiin katsomaan sitä, ku
on tapahtunut, jonka Herra meille ilmoitti."
9. Sitte lähtiwät he kiiruhtain matkallensa, ja
löysiwät Marian ja Josefin, niin myös lapsen,
joka makasi seimessä. 10. Tämän nähtyänsä,
julistiwat he kaikki, mitä heille tästä lapsesta
oli lausuttu, ja kiittiwät Jumalaa. 11. Ma-
ria taas kätki kaikki sydämeensä, mitä tästä
lapsesta sanottiin. 12. Kahdeksan päiwän ku-

2. Minkä käsky» antoi keisari Augustus noin nel-
jäntenä tuhantena wnotena mailma» luomisesta? 2.
Kuhunka matkasiwat Josef ja Mari» tätä käskyä uou-
dattaakseusa? 3. Mitä tapahtui heidäu siellä ollessa?
4. Tuliko mailma» Wapahtaja synnyttyänsä hywin ko»
measti koristetuksi? 5. Kutka saiwat ensiksi tiedon le-
suksen syntymästä? L. Minkä merkin antoi heille enkeli,
tunteakseusa äsken syntynyttä Wapahtajaa? ?. Millä
ylistysweisnlla korotettiin lesuksen syntymä? 8. Mitä
päättiwät paimenet saaduu ilmestyksen johdosta? 9. O-
lito myös kaikki niin, kuin enkeli sanonut oli? IN. Pu-
huiwatko myös paimenet muille, mitä he tästä lapsesta
kuulleet oliwat? 11. Mitä ajatteli Maria siitä, mitä
hauen lapsestansa sanottiin? 12. Kahdeksan päiwäu ku-
luttua, mitä tehtiiu lapsen kanssa?
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luttua ympäri leikattiin lapsi ja annettiin hä>
nellc nimi lesus, niinkuin enkeli oli määrän»
nyt. (Luuk. 2. Uuden wuoden päiwä.)

Steitsy Marian tir
konkäyminen.

Jonkun ajan kuluttua lapsen syntymästä,
meni Maria, noudattaen Moseksen lakia,
Jerusalemin templiin, siellä uhraamaan ja kiit-
lämään Jumalaa onnellisesta synnytyksestän»
sä. 2. Silloin tuli sinne Hengen waikutukscsta
ijallinen mies nimeltä Simeon. 3. Hän oli
saanut lupauksen pyhältä Hengeltä, ettei hänen
pitänyt ennen kuoleman, kuin hän näkisi Her»
ran Kristuksen. 4. Koska nyt Simeon näki
lapsen Icsuksen tcmplissä, otti hän hänen sy-
liinsä ja sanoi: "Herra! nyt sinä lasket pal-
wclias rauhaan menemään, sanas jälkeen; sillä
minun silmäni owat nähneet sinun autundcs,
jonka walmistit kaikkein kansain nähtäwäksi,
walkeudcksi walistamaan pakanoita, ja kan-
fas Israelin kunniaksi." 5. Josef ja Maria
ihmcttcliwät sitä, mitä lesukscsta sanottiin.
6. Siellä oli myös Hanna profetissa Manue-
lin tytär Asserin sumusta: hän oli pääsnyt
korkiaan ikään, mutta tuli aina templiin pal-
welcmaan Jumalaa paastoissa ja rukouksissa
yötä ja päiwää. 7. Hän tuli nyt, ja kun-
nioitti Herraa, ja puhui hänestä kaikille, jot-
ka lunastusta Jerusalemissa odottiwat. 8.
Kuin Josef ja Maria oliwat kaikki tehneet
mitä Moseksen laki määräsi, palasiwat he Ic>
rusalcmista. (Luuk. 2. Kynttilän päiwä.)
g. lesus opitaan tietäjiltä ja

pakenee Ggyptiin.
Koska lesus oli syntynyt, ludan kuninkaan
4. Jonkun ajan lesuksen syntymästä knlnttnci, mitä

teki Maria? 2. Kuka tuli silloin templiin? 3. Minki
lupauksen oli hän saanut Pyhältä Hengeltä? 4. Kuin
hän nyt näki lapsen Icsuksen templissä, mitä sanoi hän?
5. Mitä ajatteliwat Josef ja Maria tästä? !!. Oliko myös
joku profetissa tässä tilassa läsnä templissä? 7. Lewe-
«ilo »übissauoina hauen kauttansa mailman Wapahta-
jau syntymisestä? 8. Kanwanko Josef ja Maria oli-
wat wielä sitte Jerusalemissa?

K. Mitä muukalaisia tuli Jerusalemiin Icsuksen syn«
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Herodeksen aikana, tuliwat tietäjät idästä Je-
rusalemiin. 2. He sanoiwat: "Kussa on se
syntynyt ludalaistcn kuningas? sillä mc näjim»
me hänen tähtensä idässä, ja tulimme häntä
kumartain rukoilemaan." 3. Koska Herodes sen
kuuli, hämmästyi hän, kutsutti kokoon kaikki
ylimmäiset papit ja kirjanoppineet; 4. jakyseli
heiltä, kussa Kristus ennustusten jälkeen piti
syntymän. 5. He sanoiwat hänelle: "Bcthle-
heinissä Judon maalla", niinkuin Micha (Lu-
ku 5 w. 2—4) siitä ennustanut on. U. Sitte
kutsui Herodes salaa tietäjät tykönsä, tutkisteli
heiltä, millä ajalla he oliwat tähden nähneet,
ja käski heidän mennä Bcthlchemiin ja siellä
wisusti kysyä lapsesta, sekä sitte ilmoittaa ha-
nelle siitä. 7. Sen jälkeen lähtiwät he Beth-
lehemiin, ja katso, tähti käwi jälleen heidän
edellänsä, siksi kuin se seisahti sen paikan päälle,
jossa lapsi oli. 8. Kuin he scntähdcn meniwät
huoncesen ja löysiwät lapsen äitinsä Marian
kanssa, lankcsiwat he maahan, rukoiliwat häntä
ja lahjoittiwat hänelle kultaa, pyhää sawua ja
mirhamia. 9. Ia Jumala kielsi heitä unessa
Herodeksen tykö palajamasta, ja he meniwät
toista tietä omalle maallensa. 10. Mutta kos»
ka he oliwat menneet pois, ilmestyi Herran
enkeli Josefille unessa, sanoen: "pakene äidin
ja lapsen lesukscn kanssa Egyptiin, ja ole
siellä siihen asti kuin minä sinulle sanon."
11. Syy tähän oli, että koska Herodes näki
itsensä tietäjiltä petetyksi, tahtoi hän hukuttaa
lesukscn, ja antoi scntähdcn käskyn, että kaik>
ki kahta wuotta nuoremmat poikalapset viti
Bethlchemissä ja kaikissa sen äärissä tapetta-
man; 12. sillä hän luuli, cttä se äsken synty-
nyt ludan kuningas, joka ei tainnut olla

tymä» johdosta? 2. Mitä kysyiwät he sinne tultuaan?
3. Mille mielelle tuli Herodes tämä» luultua'!' 4. Mitä
kysyi HH» scntähdcn ylimmäisiltä-papeilta ja kirjcmop»
piueilta? 5. Mitä wastasiwat he? l>. Minkä salaisen
kastuu antoi hän sitte tietäjille? 7: Koska he sitte me»
»iwät Bethlehemii», kuiuka löysiwät he hnonee», jossll
lapsi oli? 8. Kuin he löysiwät lapsen ja hänen äitinsä,
minkä funuian-osoitnkscn näyttiwät he lapselle? N. Pa<
lasiwatko he sitte Herodeksen tykö? tO. Minkä ilmestyk-sen sai Josef sen jälkeen? tt. Miukätähdeu tahtoi He-
rodes hukuttaa Vethlehemi» lapset? i2. Minkä wuolsi
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kahta wuotta wanhcmpi, malttamatta piti löy-
tymän niitten joukossa. 13. Seuraamana wuon-
na kuoli Herodes kauheasta kiwusta. 14.Kohta
scniälkccn ilmestyi taas Herran enkeli JosefilleEgyptissä, sanoen: "Nouse ja ota lapsi äiti»
ncnsä, ja mene Israelin maalle; sillä ne owat
kuolleet, jotka lapsen henkeä wäijyiwät." 15.
Josef teki niinkuin enkeli käski, ja palasi Ga-
lilean Nazaretiin, kussa Icsus kaswatettiin.
(Maih. 2.) (Loppiaisna.)

«. leslls kahdentoista wuo
tisena tomplissä.

lesuksen wanhemmat waelsiwat joka wuosi
pääsiäisjuhlalle Jerusalemiin. 2. Kuin lesus
oli kahdentoista wuoden wanha, ottiwat he,
sinne mennessään, hänen kanssansa. 3. Kuin
juhlapäiwät oliwat kuluneet ja he palasiwat
kotiin, jäi lesus Jerusalemiin, jota wanhem-
mat ei huomainncet. 4. Kuin he kaipasiwat
häntä, luuliwat he hänen menneen jonkun lan-
koinsa ja tuttawainsa seurassa. 5. Kuin ei he
kuitenkaan löytäneet häntä, palasiwat he Je-
rusalemiin etsein häntä siellä. 6. Kolmen päi-
wän perästä löysiwät he hänen templissä is-
tuwan opettajain keskellä, kuulteleman heitä
ja kyselcwän heiltä; 7. ja kaikki, jotka hänen
kuuliwat, ihmetteliwät häyen ymmärrystänsä
ja »vastauksiansa. 8. Koska nyt äiti sai nähdä
hänen, sanoi hän: "Poikani! miksis meille näin
teit! katso, isäs ja minä olemme murehtien et-
sineet sinua." 9. Mutta lesus wastasi: "Mi-
tä te minua ctscittc? Ettekö tienneet, että
minun pitää oleman niissä, jotka Isäni owat?"
19. He eiwät kuitenkaan ymmärtäneet, mitä
piti hänen pakeneman? 13. Elikö Herodes kanwan sen-
jälkcen? 14. Saiko Josef wielä jonknn nuden ilmestyk-
sen? 15. Kuhunka meni sentähden Josef lapsen kanssa?

6. Mihinkä waelsiwat lesnksen wanhemmat joka Pää-
siäisjnhlana? 2. Millä ijällä scnrasi lesus heitä sinne
ensi kerran? 3. Kuin he palasiwat, senrasiko hän heitä?
4. Mitä lnnliwot he, koska he häntä kaipasiwat? 5.
Knin ei he häntä löytäneet, mihinkä meniwät he? 8.
Missä löysiwät he hänen wiimein? 7. Näyttikö hän it-
sensä siellä jossali oiwa knntoisetsi? 8. Kuin äiti näki
hänen, mitä sanoi hän hänelle? N. Mitä lesus siihen
wastasi? 10. Ummärsiwätkö he hänen tarkoitustansa?
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hän tällä tarkoitti. 11. Sittc meni hän hei-
dän kanssansa Nazaretiin, ja oli heille ala»
mainen. 12. Ia lesus menestyi »viisaudessa,
ijässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.
(Luuk. 3.) (1 Sunnuntai Loppiaisesta.)
7. Johannes kastajan todistus

lesuksesta sekä Hänen
kasteensa.

Kuin lesus oli lähes kolmenkymmenen wuo-
dcn »vanha, ilmestyi Johannes ludean kor°

»vessa, saarnasi parannusta ja kasti. 2. Itse
cli hän sangen kohtuullisesti, ja hänellä oli
waate kamelin karmoista ja »vyöllänsä hihnai-
nen wyö. 3. Hänen tykönsä mcniwät Jerusa-
lemin asukkaat ja koko ludan maa, ja he kas-
tettiin häneltä Jordanissa, ja tunnustiwat syn-
tinsä. 4. Tässä tilassa nuhteli hän an»
tarasti heidän syntiänsä, ja kchoitti heitä pa-
rannukseen. 5. Kuin kansa rupesi uskomaan,
että Johannes oli Kristus, sanoi hän: "Mi-
nä kastan teitä medellä; mutta se tulee minun
jälkeeni, joka on minua wäkewämpi, jonkaken-
käin rihmaa en ole kclwollinen päästämään.
L. Hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä ja tu-
lella." 7. Silloin tuli myös lesus hänen ty-
könsä, häneltä kastcttawaksi; mutta Johan-nes esteli häntä, sanoen: "Minä tarwitscn si-
nulta kastcttaa." 8. Silloin sanoi lesus: "Salli
nyt: sillä näin meidän sopii kaikkea »vanhurs-
kautta täyttää"; ja hän sallei hänen. 9. Kos-
ka lesus oli kastettu ja medestä astunut y-
lös; "katso, taiwaat aukcniwat hänelle, ja
hän näki Jumalan hengen tuleman alas,
niinkuin kyhkyiscn, ja tuleman hänen pääl-
lensä." 10. Ia ääni taiwaasta sanoi: "Tämä
11. Jäikö lesus sitte Jerusalemiin? 12. Meuestyikö hän
pikaisesti jossakussa?

?. Millä ajalla alotti Johannes, Zacharia» poika,
opetnswirkausa? 2. Glitö hau ylellisesti? I. Kutka tn-
liwat häueu tykönsä häneltä kastettawciksi? 4. Kuinka
kohteli hän heitä silloin? 5. Koska kansa luuli hänen
oleman Kristukseu, millä sanoilla saatti hän heitä ereh-oylsestäusä? «. Millä sanoi hän, että Kristus oli kas-
tawa ihmisiä? 7. Kuin myös lesns tnli ja tahtoi hä-
neltä kastettaa, niitä sanoi Johannes? 8. Millä sanoilla
taiwutti lesns häueu? N. Kuin lesus oli kastettu, mi-
tä merkillistä tapahtui? IU. Mikä ääni kuultiin tai-
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on se rakas poikani, johonka minä mielis»
tyin." 11. Tästä tuli Johannes makuutetuksi
lesuksen olcwan mailman Wapahtajan; 12.
sillä hänelle oli ilmoitettu, että se, jonka päälle
hän näki Hengen tulewan ja pysywän, oli
olewa Messias. 13. Kuin Johannes toisna
päiwänä taas sai nähdä lesuksen, todisti hän
scntähden näin: "Katso Jumalan karitsa, joka
poisottaa mailman synnit." (Math. 3. Mark.
1. Luuk. 3. loh. 1.)

8. lesus kiusataan perkeleeltä.
Wähäu aikaa pyhän kasteensa jälkeen wie»

tiin lesus Hengeltä korpeen, jossa hän kili»
sattiin perkeleeltä. 2. Siellä neljäkymmentä
»vuorokautta paastottuansa, isosi hän, ja per-
kele tuli hänen tykönsä; 3. ja hän sanoi: "Jos
sinä olet Jumalan poika, niin sano, cttä-nä-
mät kiwet leiwiksi tulewat." 4. lesus wasta»
si: "Kirjoitettu on, ci ihminen elä oinoasti
lciwästä, waan jokaisesta sanasta, ku Jumalan
suusta lähtee." (5 Mof. 8: 3.) 5. Sitte wei
perkele hänen kanssansa Jerusalemiin, ja asetti
hänen templin harjalle (se on pisti-aidalle y-
limmäksi sen jyrkän temppeli-wuoren päälle),
6. ja sanoi: "Jos sinä olet Jumalan poika,
niin laske itses täältä alas." 7. Silloin sanoi
lesus hänelle: "Kirjoitettu on: ei sinun pidä
kiusaaman Herraa lumalatas." (5 Mos. L:
16.) 8. Wiimcin wei perkele hänen korkialle
»vuorelle, ja osotti hänelle kaiken mailman kun-
nian, 9. ja sanoi: "Tämän kaiken sinulle an-
nan, jos lankect maahan ja rukoilet minua."
19. Silloin sanoi lesus: "Herraa lumalatas
pitää sinun kumartaman, ja häntä ainoaa
palwelcman." (5 Mos. 6: 13.) 11. Silloin
»vaaita? N. Mistä tuli Johannes tämä» kautta wa«
tuutetnksi? 12. Kuinka taisi häu olla »iin »varma siitä?
12. Ilmoittiko hän sitä muillekin?

8. Glikö lesus kohta kasteensa jälkeen jossakussa yk-
sinäisyydessä? 2. Paastottuansa siellä neljäkymmentä »vuo-
rokautta, mitä tapahtui? 3. Millä sanoilla kiusasi sil-
loin perkele häntä? 4. Milä »vastasi lesus? 5. Mihin«
sä wei perkele häne» sitte? tl. Millä tawoin kinsasi hän
häntä silloin? ?. Minkä wastaukscn sai hän siihen? 8.
Mihinkä wei hänen perkele kolmannen terran? N. Mitä
käski hän nyt lesuksen tehdä? IU. Millä »vastauksella
ajoi lesus silloin hänen pois? 11. Kui» perkele seutäh-
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jätti hänen perkele, ja enkelit tuliwat ja pal>
wcliwät häntä. (Math. 4, Mark. 1, Luutt. 4.)
(1 Sunnuntai Paastossa.)

9. lesns walitsee opetuslapsia
ja alkaa opetuslvirkaansa.

Päiwää kasteensa jälkeen, walitss lesus en-
simmäisen opetuslapsensa Andreaksen. 2. Tä-
mä oli ennen ollut Johanneksen opetuslapsi,
mutta seurasi nyt Icsusta, Johanneksen to»
distuksen johdosta. !!. Kuin Andreas tapasi
weljenjä Simoni», sanoi hän hänelle: "me
löysimme Messiaan", ja wei hänen Icsuksci'.
tykö. 4. Koska lesns sai nähdä hänen, sanoi
hän: "Sinä olet Simon lonaan poika. Mi»
nun opetuslapsenani olet sinä kutsuttama Ke°
phas (Pietari) se on "kallio." 5. Sitte löysi
hän yhden miehen nimeltä Filippus. Hänelle
sanoi hän: "seuraa minua." l!. Ia Filippus
kohtasi yhden ystäwän nimeltä Natanacl, joka
myös tuli Icsuksen opetuslapseksi. 7. Kaikista
opetuslapsistansa walitss lesus kaksstoistakym»
nientä, jotka hän apostoleiksi nimitti: nämät
oliwot: Simon Pietari ja hänen weljcnsä An»
dreas, Jakob »vanhempi ja hänen weljcnsä Jo-
hannes (Zebedcuksen pojat), Filippus, Barto-
lomcus eli Natanacl, Mathcus ja hänen wcl»
jenfä Tuomas, Jakob nuoreinpi, ludas Lcb-
bcus cli Taddens, Simon Zelotcs ja ludas
Iskariot. tt. Siihen aikaan rupesi lesus hen-
gen »voimassa opettamaan kansaa ja saarnaa»
maan Eivankcljumia Jumalan »valtakunnasta,
9. sanoen: "aika on täytetty, ja Jumalan »val-
takunta on lähestynyt; tehkäät parannus ja

den jätti hänen, kutka tuliwat se» sian» Icsuksen
tytö?

9. Kuka oli exsimäinen Icsukse» opetuslapsista? 2.
Kenenkä opetuslapsi oli Andreas euue» ollut? 3. Toiko
Andreas jouk,iu toise» lesutse» tykö? Millä sanoilla
otti lesus wastaau Simeonia? 5. Kuka oli kolmas,
jota lesns kasti tnlla opetuslapsckscusa? L. Kclioittito
Filippus ketään m»)ös tuleinaau Icsuksen opetuslapseksi?
7. Kutka oliwat lesukscn »valitut opetuslapset eli ue,
kaksitoista Apostolia? 8. Mitä rupesi lesus tekemää»samaa» aitaa» sui» hä» »valitsi opctnslapscnsa? !).

Minkä tehoitutscn autoi lesus sanautuulioillcusa, tul<
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uskokaat Ewankcljumia." (Math. 4, Mark.
1-3, Luukk. 4-6, 10. loh. 1.)

lv. lesus ilmoittaa Samariassa
olemansa sen luwatun

Wapahtaian.
Jonkun ajan opetus-wirkaansa ludeassa har-

joitettua, meni lesus takaisin Galileaan, pois
Fariseusten kateudesta ja mainosta. 2. Hän
meni silloin Samarian läpitsc, ja tuli Sikarin
kaupunkiin. 3. Wäsynynnä »vaelluksesta istui
hän kaupungin ulkopuolella lähteen wicrcen,
joka kutsuttiin Jakobin lähteeksi. 4, Silloin
tuli yksi Samarian waimo wcttä ammenta-
maan. 5. Hänelle sanoi lesus: "Anna minun
juovakseni." L. Hän wastasi: "Kuinka sinä
anot minulta juoda, joka olet Juvalainen, ja
minä olen Samarialainen?" 7. Sillä ei Juva-
laiset pitänyt yhtään kanssakäymistä Sama-
rialaisten kanssa. 8. Silloin sanoi lesus hä-
nelle: "Jos tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka
se on, joka sinulle sanoo: anna minun juo»
dakscni; niin sinä anoisit häneltä, ja hän an-
taisi sinulle cläwää wcttä." 9. Waimo sanoi:
"Herra anna minulle sitä wettä." 10. lesus
sanoi hänelle: "mene, kutsu miehes, ja tule
tänne." 11. Waimo wastasi: "ei minulla ole
miestä." 12. lesus sanoi: "oikein sanoit: ci
minulla ole miestä; sillä wiisi miestä on si-
nulla ollut, ja se joka sinulla nyt on, ei ole
sinun miehes; sen oikein sanoit." 13. Silloin
hawaitsi waimo puhumansa profeetan kanssa.
14. lesus ilmoitti itsensä silloin hänelle ja

lakseusa osallisiksi siitä häneltä ilmoitetusta Jumalan
»valtakunnasta?

10. Kuin lesus jonkun ajan oli opettanut ludeassa,
minkätähoen palasi hän Galileaa»? 2. Minkä moakun»
«an läpitsc matknsti hän silloin? 3. Mihinkä istni hän
siellä lewätäkseusä? 4. Mitä tapahtui silloin? 5. Mitä
pyysi lesus tältä »vaimolta? L. Mitä wastasi hän? 7.
Kuinka taisi hän niin wastnta? 8. Mitä sanoi silloin
lesus, ilmoittaakseusa hänelle, kuka hän oli? 9. Mitä
»vastasi waimo siihen? 10. Mitä tästi lesus hänen
sitte tekemään? 11. Tekikö waimo niiu? 12. Mitä sa-
noi lesus tästä »vastauksesta? 43. Mitä hawaitsi wai-
mo tästä lesukseu kaittitietäwäisyydestä? 14. Mitä il-



79

sanoi olemansa scn luwatun Mcssian. 15. Wai-
mo jätti silloin wcsi-astiansa, mcni kaupun-
kiin ja puhui kansalle mitä tapahtunut oli.
16. He tuliwat silloin hänen tykönsä, ja ru°
koiliwat häntä wiipymään tykönänsä. 17. Hän
wiipyi myös siellä kaksi päiwää. 18. Monet
Samarialaiset uskoiwat silloin hänen ja sanoi-
wat mainiolle: "Emme nyt enää usko sinun
puhccs tähden; sillä me itse olemme kuulleet,
ja tiedämme hänen totisesti oleman Kristuk-
sen, mailman Wapahtajan." (loh. 4.)

11. Lesken poika Nainissa.
Ia tapahtui, että, koska Icsus meni kau-

punkiin, jonka nimi on Nain, seurasi häntä
monta hänen opetuslastansa ja paljo wäkcä;
ja kuin hän lähestyi kaupungin porttia, kan-
nettiin siellä kuollut ulos, äitinsä ainoa poika,
ja se oli leski, ja paljo kaupungin kansaa kä»
wi hänen kanssansa. 2. Koska Herra hänen
näki, armahti hän häntä, ja sanoi hänelle:
"älä itke." li. Hän mcni sitte esiin ja rupesi
paariin, ja kantajat scisahtiwat. 4. Sitte sa-
noi hän: "nuorukainen! minä sanon sinulle,nouse ylös." 5. Kohta nousi kuollut istualle
ja rupesi puhumaan. 6. Silloin tuli pelko
kaikkiin, niin että he kunnioittiwat Jumalaa,
sanoen: "Suuri profecta on noussut jouk-
koomme, ja Jumala on kansaansa etsinyt." 7.
Ia tämä sanoma kuului hänestä kaikkeen lu-
dcaan, ja kaiken sen lähimaakunnan ympäri.
(Luukk. 7.) (IL Sunnuntai Kolminaisuuden
päiwästä.)

moitti sitte lesus hänelle? 15. Mitä teki waimo sitte?
11». Mitä tekiwät kaupunkilaiset, waimon puheen knul-
tuansa? t?. Pysäyikö hä» myös Sikariin? 18. Kninkci
itmoittiwat Samaritanit wakuntukseusa lesuksesta?

11. Koska lesns opetuslastensa ja suuren »väkijoukon
kanssa tuli Nain kaupungin portille, initä tapahtui? 2.
Kuin lesus näki sen kuolleen nuorukaisen äidin, mitä
teki hän hänen kanssansa? 3. Mitä teki hän paarien
kaussa? 4. Mitä sanoi hän kuolleelle? 5. Mitä waikutus
oli tällä? «. Mitä sanoi se läsnä «lewa kansa tästä?
7. Tuliko tämä ihmetyö yleisemmin tntnksi?
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12. lesus parantaa sairaan
Vetesdan lammikolla.

Kuin Juvalaisten juhla lähestyi ia lesus
meni ylös Jerusalemiin, tuli hän myös yh-
delle lammikolle, joka Bctcsdaksi kutsuttiin. 2.
Siellä oli wiisi wajaa, joissa makasi suuri
joukko sairaita, sokeita, ontuwia, halwatuita;
3. jotka odottiwat wedcn liikuttamista; sillä
enkeli tuli alas määrätyllä ajalla lammikkoon
ja sekoitti wedcn. 4. Joka nyt ensimäiscnä we-
teen astui, koska se sekoitettu oli, se parani,
ehkä missä ikänä taudissa hän oli. 5. Niin
siellä oli mies, joka kahdeksan ncljättäkymmcntä
ajastaikaa oli sairastanut, ja koki ensimäiscnä
tulla alas lammikkoon. 6. Koska lesus hänennäki, ja tunsi hänen jo kauwan siellä maan-
neen, sanoi hän hänelle: "tahdotkos tulla ter-
lvceksi?" 7. Sairas «vastasi: "Herra! ei ole
minulla ketään, joka minun wiepi lammikko»
hon, koska wcsi on sekoitettu; sillä ennenkuin
minä tulen, on jo toinen edelläni siihen astu-
nut." 8. Silloin sanoi lesus hänelle: "nouse,
ota wuotecs, ja käy." 9. Ia kohta parani
mies, otti wuotcensa ja käwi. 10. Kuin lesus
sittc löysi hänen tcmplissä, sanoi hän hänelle:
"Katso, sinä olet parattu; älä enää tee syn-
tiä, ettei sinulle tapahtuis jotain pahempaa."
(I°h. 5.)

13. lesus parantaa sairaan, jolla
oli kuiwettunut käsi.

Koska lesus sabbattina meni yhteen Sy-
nagogaan, ja opetti, oli siellä mies, jolla oli
kuiwettunut käsi. 2. Silloin kysyiwät Marise-

12. Mihinkä sairashuoueen-laitokseen tuli lesus men-
nessänsä Jerusalemiin? 2. Millinen tämä laitos cli? 3.
Minkätähden matasiwat sairaat siellä? 4. Mitä waikotti
tällainen liikutus wcdcssä? 5. Kuin lesus sinne tuli,
minkä sairaan tapasi hän? l>. Mitä kysyi lesus hänel-
tä? ?. Mitä wastasi sairas? 8. Minkä käskyn antoi hä-
nelle lesus? «, Mitä tapahtui silloin? ll).Knin lesus
sitte tapasi häneu templissä, mitä sauoi hän hänelle?

13, Koska ja kussa tapasi lesus miehen, jolla oli
llliwtttlinut käsi? 8. Kosta Fariseukset natiwät, että
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ukset ja kirjan oppineet häneltä: sopiiko sabbatti»
na ketään parantaa? 3. Sen tekiwät he saa»
dakscnsa syytä kantaa hänen päällensä; silli
Mosckstn lain sanain mukaan oli se kielletty.
4. Icsus wastasi heitä: "kuka on teistä ih-
minen, jolla olis yksi lammas, ja jos se sab»
battina putoisi kaiwoon, eikö hän tarttuisi sii-
hen ja wctäifi ylös? Kuinka paljon jalompi
on ihminen kuin lammas? Sentähden sopii
kyllä sabbittina hywää tehdä." 5. Sitte sanoi
hän sairaalle: "nouse ja tule esiin." L. Sitte
kysyi hän wielä kerran: "sopiiko sabbattina hy»
wää tehdä, tahi pahaa tehdä? henkeä wapahtaa,
taikka tappaa? 7. Silloin waikeniwat Farise-
ukset ja Icsus surkutteli heidän sydämensä ko»
«ruutta. 8. Michelle sanoi hän: "Ojenna ta-
tcs!" 9. Hän ojensi, ja se käsi tuli terwceksi
niinkuin toinenkin, 10. Tämä närkästytti ko»
win Fariseuksia ja kirjanoppineita, ja he neu-
wottcliwat, kuinka he lesuksen hukuttaisiwat
11. Kuin lesus sen huomasi, meni hän pois
sieltä. (Math. 12. Mark. 3. Luukk. 6.)

14. lesus antaa sokiana syn-
tyneelle näkönsä.

Kuin Icsus kerran meni tcmplistä ja näki
miehen, joka oli sokiana syntynyt, kysyiwät
häneltä hänen opetuslapsensa, jos tämä tahi
hänen »vanhempansa oliwat syntiä tehneet,
koska hän oli sokiana syntynyt. 2. lesus was»
tasi: "Ei tämä syntiä tehnyt, eikä hänen wan<
hcmpansa; mutta sc tapahtui, että Jumalan
työt hänessä ilmoitcttaisiin." 3. Tämän sa-
nottuansa, sylki hän maahan, ja tcki loan
syljestä, jolla hän woiteli sokian silmät, 4. ja

lesus, »neli parantaa häne», mitä kysyiwät he lesuk-
sclta? 3. Miukätähde» he tätä kysyiwät? 4. Mitä was-
tasi heitä lesus? 5. Mitä sanoi hä» sitte sairaalle? !>.

Mitä kysyi häu Fariseuksilta sitte? 7. Wastasiwatko
Fariseukset mitään siihen? 8. Mitä sanoi hän sairaalle'?
N. Waituttiko tämä mitään hänen parannuksiksensa?

Mille mielelle Fariseukset tästä tuliwat? It. Oli,
f» lesns siellä kanwan?

14. Koska lesus täydessänsä templistä n»ki yhden
sotana syntyneen, mitä kysyiwät opetuslapset häneltä?
2. Mitä wastasi lesus? 3. Mitä teki hä» sitte sokian
pllrautamisctsi? 4. Minkä käsky» antoi hä» sitte s°ki»
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sanoi hänelle: "Mene ja pese itfts Silvan
lammikossa." 5. Hän meni ja pesi itsensä ja
tuli näkemänä takaisin. L. Ne, jotka hänen en-
nen oliwat nähneet, eiwät enää tunteneet hän-
tä, waan wciwät hänen Fariseusten tykö, joille
hänen täytyi puhua, kuinka hän oli näkönsä
saanut. 7- Koska sokian wanhcmmilta kysyt-
tiin, jos hän totisesti oli sokiana syntynyt,
wastasiwat he: "kyllä niin on." 8. Kuin kui-
tenkin ihmctyö oli sabbatina tehty, sanoiwat
Juvalaiset, Icsuksen sentähdcn ci oleman Ju-
malasta. 9. He kutsuiwat myös toisen kerran
tykönsä miehen, joka oli sokiana ollut, ja sa-
noiwat hänelle: "Anna Jumalalle kunnia; me
tiedämme sen ihmisen syntiseksi." 10. Mies
wastasi: "Jos hän on syntinen, sitä en tiedä;
maan sen ainoasti tiedän, että minä, joka so-
lia olin, nyt näen. Ellei hän olisi Jumalasta,
ci hän taitaisi mitään tehdä; sillä mc tiedäm-
me, ettei Jumala kuule syntisiä; waan joka on
Jumalan palwelia ja tekee hänen tahtonsa, sitä
hän kuulee." 11. Siitä suuttuiwat Juvalaiset
niin, että he ajoiwat hänen ulos. (Joy. 9.)

15. Johannes kastajan kau-
lan-leikkaus.

Siihen aikaan, koska Icsus teki usiampia ih-
mctöitänsä, tuli Johannes kastajan kaula lei-
katuksi. 2. Galilea ja Perca hallittiin silloin
kuningas Herodekselta, liikanimeltä Antipas,
joka piti Johanneksen suuressa arwossa, kuuli
ja seurasi hänen neuwojansa mielellänsä. 3.
Kuin kuitenkin Herodes oli ottanut puolisok-
sensa »veljensä Filippuksen emännän, Herodi-
aan, oli hän Johannekselta tullut nuydcltuksi

alle? 8. Mitä tapahtui hänen pestessänsä? L. Hänen
tuttawansa, jotka ei nyt tnntcneet häntä, mihinkä wei«
«ät he hänen? 7. Millä tawalla todistiwat myös sokian
wanhemmat ihmetyön? 8. Minkätähden moitiiwat siis
Juvalaiset lesnst»? 9. Mitä sanoiwat he sokiolle mie-
helle lesutsesta? 10. Kuinka näytti mies tämän wää-
räksi? 11. Mitä tekiwät he silloin miehelle?

15. Mitä tapahtui Johannes kastajalle siihen aikaan?
2. Kuka hallitsi silloin sitä maakuntaa, jossa lohanues
oleksi? 3. Mistä synnistä nnhteli Johannes Herodesta?
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tästä yhdistyksestä. 4. Tästä suuttui Hero-
dias niin Johannekseen, että hän waati kunin»
gasta panemaan Johanneksen wankiuteen; 5.
jaa, hän wäijyi hänen henkeänsä, ja olisi pa°
koittanut kuninkaan tappamaan häntä, ellei
hän olisi peljännyt kansaa. 0. Wiimein ilmaan-
tui sowclias tila, koska Herodes wietti synty-
mäpäiwäänsä ja antoi suuren juhla-atrian. 7.
Herodiaan tytär tuli silloin sisälle ja hyppäsi
kuninkaan edessä, joka niin kelpasi Herodek-
selle ja hänen kanssansa atrioitsewille, että
kuningas sanoi hänelle: "Ano minulta mitäs
tahdot, ja minä annan sinulle waikka puolen
»valtakuntaani." 8. Kuin hän nyt meni ulos
ja kysyi älliltänsä, mitä hän anoisi, wastasi
äiti: "Johannes kastajan päätä." 9. Tytär
kiiruhti nyt kuninkaan tykö ja sanoi: "Minä
tahdon, ettäs minulle heti kohta annat Johan-
nes kastajan pään wadissa." 10. Kuningas
tuli sangen murheelliseksi, mutta ei tainnut
rikkoa lupaustansa. 11. Hän käski sentähdcn
murhaajan kohta tuomaan Johanneksen pään.
12. Tämä meni ja katkasi Johanneksen pään
tornissa, ja toi sen wadissa ja antoi sen He-
rodiaan tyttärelle, joka antoi sen äitillensä. 13.
Koska Johanneksen opetuslapset sen kuuliwat,
tuliwat he, ottiwat hänen ruumiinsa ja hau-
tasiwat sen. (Math. 14. Mark. L.)

Is. lesnksen wertaus neljän-
laisesta wiljn-pellosta.

Kuin Icsus yhtenä päiwänä meni Kaper-
naumista, jossa hän asui, istui hän Genesa-
retin meren rannalla yhteen haahtcen ja puhui
tykönsä kokoontuneelle kansalle wertauksilla, ja

4. Wihoissaan tästä, mitä waati Herodias kuningasta
tekemään? 5. Tahtoiko hän pakoittaa Herodesta wielä
jotaki pahcmpakin tekemään? l>. Mikä sowelias tila il-
maantui wiimein hänen pahan tartoitntsensa toimittami-
seksi? 7. Kuinka taisi tästä syy syntyä Johanneksen
kuolettamiseen? 8. Kuin hä» uyt kysyi Hitiltänsä, mitä
käski äiti hänen anoa? 9. Tekikö hän niiu? 10. Mille
mielelle tuli kuningas tästä? 11. Minkä käskyn antoi
hän sentähden? 52. Mitä teki silloin murhaajn? 13.
Keiltä Johannes sitte haudattiin?

16, Koska j» kussa puhui Icsus wcrtauksen erilaatui-
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sanoi muun seassa: "Kylwäiä meni ulos sie>
mentänsä kylwämään. 2. Ia hänen fylwäis-
sansä lankesi muutama siemen tien oheen: 3.se tallattiin ja syötiin taiwaan linnuilta. 4.
Muutama lankesi kiwistöhön, ja oraalle pääs-
tyä, se kuiwettui, ettei ollut märkyyttä. Muu-
tama lankesi orjantappuroihin, ja orjantappu-
rat ynnä nousiwat ja tukahuttiwat sen. Mutta
muutama lankesi hywään maahan, ja kuin se
nousi, teki se satakertaisen hedelmän." 5. Kuin
opetuslapset kysyiwät häneltä, mikä tämä wer-
taus olisi, sanoi hän: "Siemen on Jumalansana. 6. Ne joissa siemen lankesi tien oheen,
owat ne, jotka sanan kuulemat; sitte tulee per-
kele, ja ottaa sanan heidän sydämistänsä, ettei
he uskoisi ja wapaiksi tulisi. 7. Ne, joissa se
lankesi kiwistöhön, owat Nt,jotka kuulemat sanan,
ottamat sen ilolla wastaan ja uskomat hetkeksi,
mutta eiwät anna sen juurtua itsessänsä, maan
koska waiwa eli wainot sanan tähden tulemat,
lankcewat pois. 8. Ne, joissa se lankesi orjan»
tappuroihin, omat ne, jotka kuulemat sanan,
mutta menewät pois ja antamat sen tukahu»letuksi tulla surulta, rikkaudelta ja elämän he-
kumalta, eiwätkä kanna hedelmää. 9. Ne taas,
joissa se lankesi hywään maahan, omat ne,
jotka, koska he sanan kuulemat, kätkcwät sen
hywään ja toimclliseen sydämeen ja lantawat
paljon hedelmää." (Math. 13. Mark. 4.
Luuk. 8.)

17. lesuksen »vertaus ohdak
teista nisuin seassa.

lefus pani senjälkcen toisen wertauksen hei-dän eteensä, sanoen: "Taiwaan »valtakunta on

M» wilja-pelloista? 2. Millaiseksi kuwasi hän ensimäi-scn maaladun? 3. Kuinka tawi sc» tähän kplwety» sie-
mene» kanssa? 4. Sano myös, mimmoiseksi HH» kuwaili
kunkin näistä muista »viljapellon laaduista, ja kuinka
niihin kylmetty sieme» menestyi? 5. Kuin opetuslapset
pyysiwät häntä selittämään tämän wertauksen, mitä
sanoi hän siemenen merkitsewän? l>. Mitkä sauankuuliat
wertasi hän tie» oheen? ?. Mitkä wertasi hän kiwis-
töhön? 8. Mitkä weltasi hä» orjantappuroihin? 8.
Mitkä wertasi hän hywään maahan?

I?. Mihinkä toiseen wertaulsee» wertasi I«f»s tai-
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ihmisen »vertainen, joka fylwi hywän siemenen
peltoonsa. 2. Mutta ihmisten maatessa, tuli
hänen wihollisensa ja kylwi ohdakkeita nisuin
sekaan ja meni pois. 3. Koska nyt oras ru»
pesi kaswamaan ja hedelmän kantoi, näkyiwät
myös ohdakkeet," 4. Silloin tuliwat perheen
isännän palweliat hänen tykönsä, sanoen: "Her-
ra! etkös hywää siementä kylmännyt pcltoos?
kusta siis sille on ohdakkeet?" 5. Hän wastass
heitä: "Wihamics sen teki." L. Silloin sanoi»
wat palweliat hänelle: "Tahdotkos, että me-
nemme ja kokoomme ne?" 7. Hän wastasi:
"En, ettette ohdakkeita kootessanne myös tem-
paisi ynnä heidän kanssansa nisuja pois, siis
antakaat molemmat kaswaa elon aikaan; 8.
silloin tahdon minä sanoa clomichille: "Koot»
kaat ensin ohdakkeet, ja sitokaat heitä lyhtcisin
poltettaa; mutta nisut kootkaat minun aittaa-
ni." 9. Koska Icsus, puhuttuansa tämän wcr-
taukscn, palasi kotiin ja opetuslapset scurass-
wat häntä, pyysiwät he häntä selittämään
heille tämän »vertauksen. 10. Icsus sanoi sil»
loin: "Joka kylmää hywän siemenen, se on
ihmisen Poika. Pelto on mailma. ll.Hywä
siemen on »valtakunnan lapset: ohdakkeet owat
pahan lapset. 12. Wihollinen, joka ne kylwi,
on perkele. 13. Elon aika on mailman loppu.
Elomichct owat enkclit. 14. Niinkuin ohdak-
keet haetaan kokoon, ja tulella poltetaan, niin
on myös tämän mailman lopulla. Ihmisen
Poika lähettää enkelinsä, ja hc kokoomat hänen
»valtakunnastansa kaikki pahat ihmiset, ja heit-
tämät heidän tuliseen pätsiin; siellä on olewa itku
ja hammasten kiristys. 15. Wanhurskaat kiil-

waan waltaknnnan. 2. Tuliko se kylwetty hyw» siemen
jollaa» tawalla pahetuksi? 3. Mitä siis tapahtui nisuin

kaswatessa? 4. Mitä sanoiwat isäuuäu palweliat siitä?
5. Mitä wastasi isäntä? L. Mitä kysyi silioi,, palwe-
lia? ?. Mitä hän siihen wastasi? 8. Mitä sanoi hän
tekewä» ohdakkein kanssa? 9, Mitä pyysiwät opetuslap-
set lesukselta kotimatkalla. 4(1. Minkä selityksen autoi
hän peltomiehcstä ja pellosta? kl. Mikä ou siemen?
mitkä ohdakkeet? 12. Kuta kylwää ohdakkeet? 13.Kos-
ka ja kuilta elo niitetään? i4. Mitä on mailman lo-
pulla pahoille topahtuwa? 15. Mitä silloin hywilic ta»
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täwät silloin niinkuin aurinko Isänsä walta-
kunnassa. 16. Jolla on korwat kuulla, sc
kuulkoon." (Math. 13.)

18. lesuksen wertaus tuhlaaja
pojasta.

lesuksen tykö tuliwat kaikenlaiset publikanit
ja syntiset, kuulemaan häntä; jostaFariseukset
ja kirjanoppineet napisiwat, sanoen: "Tämä
ottaa wastaan syntisiä ja syö heidän kans-
sansa." 2. Silloin sanoi hän: "yhdellä miehellä
oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä waati pe»
rintö-osansa, isän wiclä eläissä. Silloin ja-
koi isä tawaran heidän wälillänsä. 3. Ei kau-
wan sen jälkeen otti nuorempi hänelle annetun
osan tawarasta, meni wieraascn maahan ja
tuhlasi siellä ennen pitkää kaikki mitä hänellä
oli. 4. Kuin hän sentähden rupesi puutetta
kärsimään, meni hän palwelukscen yhdelle kaup-
pamiehelle, joka hänen lähetti yhteen maata-
loistansa kaitsemaan sikojansa. 5. Siellä näl-
kää kärsiessänsä, muistui mieleensä, kuinka i«
sänsä palkollisilla oli leipää kyllä. 6. Sentäh-
den päätti hän palata isänsä tykö. 7. Kuin
nyt isä wiclä kaukana näki hänen tulewan, ar-
mahti hän häntä, ja juosten lankesi hänen kau-
laansa, ja suuteli häntä. 8. Mutta poika sa-
noi: "Isä! minä olen syntiä tehnyt taiwasta
wastaan ja sinun edessäs, enkä ole mahdolli-
nen tästedes pojaksesi kutsuttaa." 9. Isä sanoi
silloin palwelioillensa: "pukekaat hänen yllensä
parhaat »vaatteet; antakaat sormus hänen kä-
teensä ja kengät hänen jalkoihinsa; tappakaat
sc syötetty wasikka, ja syökäämme ja riemuit-
kaamme; sillä tämä poikani oli kuollut, ja
wirkosi jälleen, hän oli kadonnut, ja on taas löy-
pahtuu? IN. Millä kehoituksesta lopetti lesus tämä»
selityksen?

18. Mistä syystä esitteli lesus wertaukse» tuhlaaja
pojasta? 2. Kninka alotti siis lesus tämän weitanksen?
3. Kuiuka tuli siis tämä tuhlaaja pojaksi? 4. Koska hän
oli perintönsä tuhlannut, mihinkä palwelukseen joutui
hä»? 5. Mitä muistui siellä mieleensä? L. Mitä Päättihän sentähden? 7. Kotiin tullessansa kuiuka otti isä
häntä wastaan? 8. Kuiuka ilmoitti poika katumuksen-
sa? 9. Mitä teki isä iloissaan pojan kotiin tulosta?
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dctty." 10. Kuin nyt wanhcmpi poika, joka
oli pellolla ollut, palasi kotiin, tiedusteli hän
syytä tähän yhteiseen iloon, ja sen tietää saa-
tua, wihastui hän, eikä tahtonut mennä sisälle.
11. Hänen isänsä meni scntähdcn ulos ja käs-

ki hänen tulla sisälle. 12. Hän sanoi silloin
isällensä: "Katso, niin monta wuotta minä
palwelcn sinua, enkä ole koskaan käskyäs käy-
nyt yli, etkä ole minulle »vohlaakaan antanut,
ricmnitakseni ystäwäini kanssa; mutta kuin
tämä poikasi tuli, joka tawaransa rikoksissa on
tuhlannut, tapoit sinä hänelle sen syötetyn wa-
sikan." 13. Silloin wastasi isä häntä: "Poi-
kani! sinä olet aina tykönäni, ja kaikki mitä
minun on, se on sinun; waan pitihän meidän
nyt riemuitseman ja iloitseman; sillä tämä
wcljcs oli kuollut ja wirkosi jälleen; hän oli
kadonnut, ja on taas löydetty." 14. Sellainen
on myös Jumalan isällinen sydämenlaatu syn-
tistä kohtaan, joka itsensä kääntää ja paran-
taa." (Luuk. 15.)

l». lesuksen kirkastaminen.
Kuin Icsus kerran otti Pietarin, Jakobin

ja Johanneksen erinänsä kanssansa korkiallc
wuorclle ja rukoili, kirkastettiin hän heidän e-
dessänsä, ja hänen kaswonsa paistiwat niin-
kuin aurinko, ja hänen waattccnsa tuliwat
Walkeiksi niinkuin walkcus. 2. Heille näwyit
myös Moses ja Elias, puhuen hänen kans-
sansa hänen poismenostansa. 3. Silloin sanoi
Pietari lesukselle: "Herra! meidän on tässä
hywä olla; jos tahdot, niin teemme tähän
kolme majaa, sinulle yhden, ja Moscksclle yh-
den, ja Elialle yhden." 4. Hänen wiclä PU-
IN. Kuin wanhempi ketona olewa poika tuli kutiin pel-
lolta, mitä piti hän näistä jnhlallisnutsista? 1!. O-
liko isä ilosta nuoremman poikansa kotiin tnlostnmnnt-
tannt sydänlaatnnsa wanhcmpaa kohtaan? 42. Kninka
ilmoitti hän fnitenkin isälle närkästyksensä? k3. Mitä
wastasi isä? 14. Kuinka saattaa tämä wertans sowi-
tettaa wastankseksi Fariseusten moitteese»?

19. Kuin lesus terran Pietarin, Jakobin ja Johan-
«ekscu kanssa rukoili korkialla wuorella, mitä merkillistä
tapahtui? 2. Kutka jo kauwan sitte kuolleet näwyit
heille? 2. Mitä sanoi silloin Pietari? 4. Mitä silloin
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huissansa, ympäri marjosi heitä paistama pil-
wi, ja ääni pilwcstä sanoi: "Tämä on se ra»
kas poikani, johonka minä mielistyin; kuul»
kaat häntä!" 5. Kuin opetuslapset sen k»u-
liwat, lankcsiwat he kaswoillcnsa ja peljästyi-
wät sangen kowin. 6. Icsus meni silloin hci>
dän tykönsä, rupesi heihin ja sanoi: "nous-
faat, älkäätkä peljätkö!" 7. Koska he sittc
silmänsä nostiwat, ci he ketään nähneet, waan
Icsuksen yksinänsä. (Math. 17, Mark. 9,
Luuk. 9.)

2». lesus herättää kuolleen
Lazaruksen.

lesuksen wacltaissa meni hän myös Be>
tanian kylään, joka ynnä Bctfaqcn kans»sa on, Jerusalemista lukein, toisella vuo»
lclla Öljymäen. 2. Uksi waimo, Märta ni-
meltä, otti hänen siellä huonecscnsa. 3. Hä-
nellä oli sisar, nimeltänsä Maria, joka istui
Icsuksen jalkain juureen ja kuulteli hänen pu-
hettansa. 4. Kuin Märta silloin askaroitsi
kotchuolissa, tuli hän lesuksen tykö ja sanoi:
"Hcrra! etkös tottele, että sisareni jätti minun
yksinäni askaroitsemaan? sano siis hänelle, cttä
hän minua auttais." 5. Icsus »vastasi: "Mar-
to, Märta, paljon sinä surct ja pyrit; mutta
yksi on tarpeellinen: Maria on hywän osan
walinnut, jota ci häneltä pidä otettaman pois."

s,. Martalla ja Marialla oli myös wcli, ni-
meltä Lazarus. 7. Kuin hän jonkun ajan
scnjälkccn sairastui, lähcttiwät sisaret Icsuk»
fclle tämän sanan: "Herra! katso, se sairas-
taa, jotas rakastat." 8. Koska Icsus scn
kuuli, sanoi hän: "Ei tämä tauti ole kuole-
maksi, maan Jumalan kunniaksi, että luma»
tayahtui? 5. Mitä »vaikutti tämä opetuslavsissa? 6.
Mitä teki silloi!! Icsus heidän kanssansa? ?. Kestikö
näky wiclä heidän noustnausatiu?

20. Mihinkä kylään meni Icsus waeltaissansa? 2.
Koska lesus tuli Vetauiaan, mikä waimo otti hauen
huonecseusa? 3. Mitä teki Martan sisar Maria? 4.
Kuin Martan scntähden yksinänsä täytyi kototoimissa
hyöriä, mitä sanoi hän lesukselle? 5. Mitä wastass
lesus? 8. Oliko näillä sisarilla joku weli? ?. Koska
tämä scujältce» sairastui, mitä tekiwät sisaret? 8. Mitä
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lan Polla scu kautta kunnioitettaisiin." 9.
Kaksi päimää scnjälkccn sanoi Icsus opetus»
lapsillensa: "Menkäämme jälleen ludcaan;
täwämme Lazarus makaa; mutta minä menen
häntä unesta herättämään." 10. Icsukscn tullcs-
sa Betaniaan, oli Lazarus jo neljä päiwää maan»
nut haudassa. 11.Koska Märta kuuli lesukscn
tuleman, juoksi hän häntä wastaan ja sanoi:
"Herra! jos sinä olisit täällä ollut, niin ci
olisi weljcni kuollut; mutta minä tiedän Iu»
malan sinulle kaikki antawan, mitäs häneltä
anot." 12. lesus sanoi hänelle: "Wcljcs on
nousema ylös." 13. Märta wastasi: "Minä
tiedän hänen nouseman wiimciscnä päiwäuä."
14. Icsus sanoi hänelle: "Minä olen ylös»
nousemus ja elämä; joka uskoo minun pääl-
leni, hän elää, ehkä hän olis kuollut. Uskot»
kos sen?" 15. Hän mastosi: "Niin, Herra!
minä uskon sinun Kristukseksi, Jumalan Po-
jaksi, joka oli tulema mailinaan." 16. Sitte
meni lesus Marian ja joukon sinne tulleiden
Juvalaisten kanssa Lazarukscn haudalle. 17.
Siellä käski hä» »vierittää pois kiwcn, joka
haudan päälle pantu oli, scujälkcn nosti hän
silmänsä ylös, rukoili isäänsä ja huusi suurel-
la äänellä: "Lazarus, tule ulos." 18. Hän,
joka kuollut oli, tuli silloin ulos, sidottuna
käsistä ja jaloista kääriliinalla, ja päänsä ym-
päri hikiliinalla. 19. lesus sanoi silloin heil-
le: "päästäkäät häntä ja antakaat hänen men-
nä." 20. Monta ludalaista, jotka läsnä oli»
wat ja näkiwät, mitä Icsus teki, uskoi hä-
nen päällensä; toiset taas mcniwät Fariseus-
ten tykö, ja sanoiwat, mitä tapahtunut oli.

sanoi lesus sen kuulla saatuaan? 8. Mitä sanoi lesus läksi
päiwää senjälkeen opetuslapsillensa? 10. Kuin lesus
tuli jälleeu Betaniaan, kuinka kanwan oli Lazarus jo
kuolnuua ollut? tl. Koska Mavta tuli lesusta was-
taan hauen tullessansa, mitä sanoi hän hänelle? 12.
Kuinka lohdutti silloin lesus häntä? 13. Kuinka selitti
hän nämät sanat? 14. Mitä sanoi sentähden Icsus?
15. Mitä wastasi lesus siihen? 18. Mihinkä meni le-
sus sitte? 17. Mitä teki hän sitte siellä? 18. Mitä
waikutti tämä käsky? 1». Mitä käski silloin Icsns?
80. Mitä »vaikutti tämä läsnä olcwissa ludalaisissa?
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21. Siitä päiwäscä pitiwat he ncuwoa, kuol-
lcttaakscnfa lesusta. (Luuk. 10. loh. 11.)

21. lesuksen ennustus kärsimi-
sestänsä sekä tulostansa

Jerusalemiin.
ludalaisten pääsiäisen lähcstyissä ja lesuk-sen mennessä Galileasta Jerusalemiin, sanoihän tiellä opetuslapsillensa: "Katso, me me-

nemme Jerusalemiin, ja kaikki pitää täytettä-
män, jotka Profcetailta Ihmisen Pojasta owat
kirjoitetut; sillä hän annetaan pakanain kä-
siin, ja pilkataan, ja häwäistään, ja syljetään.
Ia kuin he owat hänen ruoskineet, tappamat
he hänen, ja kolmantena päiwänä on hännousema ylös." 2. He eiwät silloin ymmär»
tänect mitä hän sanoi. 3. Koska he sitten lä°
hestyiwät Jerusalemia ja tuliwat Bctfagcn ky-
lään, lähetti lesus kaksi opetuslastansa ja sa-
noi heille: "Mcnkäät kylään, joka on edessän-
ne; ja te löydätte kohta aasintamman sidottuna,
ja warsan hänen kanssansa; päästäkää: ne,
ja tuokaar minulle. Ia jos joku teille jotaki
sanoo, niin sanokaat: Herra niitä tarwitsee."
4. Niin opetuslapset meniwät ja tekiwät, niin-
kuin lesus heille käskenyt oli. 5. He talutti-
wat aasintamman ja warsan lesuksen tykö,
paniwat waattecnsa niitten päälle, ja istutti-
wat lesuksen niitten päälle. 0. Kuin lesus
näin matkasi, hajotti moni kansasta waattecn-sa tielle, ja toiset karsimat oksia puista ja ha-
jottiwat tielle. 7. Kansa, joka edellä käwi ja
seurasi, huusi, sanoen: "Hosianna Dawidin
pojalle! siunattu olkoon se, joka tulee Herran
2t. Kui» Fariseukset saiwat tästä tiedon, mitä neuwot-
teliwat he?

21. Icsukse» wiiureiseu kerra» »ie,>»essä pääsiäis-
juhlaa wiettämääu Jerusalemissa, mitä sauoi hän ope-
tuslapsillensa tulemasta kärsimisestänsä? 2. Dmmärsi-
mätkö myös opetuslapsensa tätä hänen puhettansa? 3.
Koska hän wiimei» tuli lähelle Jerusalemia, Netfagen
kylää», mitä käski hän kahta opetuslapsistansa teke-
mään? 4, Tekiwätlo he myös niinkuin lesus oli käs-
kenyt? 5. Mitä tekiwät he aasintammalla ja se» »var-
salla? L. Kuiu lesus niin matkasi, mitä teki ka»sa? ?.
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nimccn! hosianna korkeudessa!" 8. Mutta
muutamat Fariseuksista sanoiwat Icsukselle:
"Mestari! nuhtele opctuslapsias." 9. Waan
hän wastasi: "Jos nämät waikenewat, niin
pitää kiwet huutaman." 19. Kuin lesus tuli
Jerusalemiin, nousi koko kaupunki, sanoen:
"Kuka on tämä?" Kansa wastasi: "Tämä
on lesus, Profceta Galilean Nazaretista."
11. Ia kuin lesus tuli tcmpliin, huusiwat
myös lapset: "Hosianna Dawidin Pojalle."
(Math. 16, 21. Mark. 11. Luukk. 18, 19.
loh. 12,)

22. lesus myydään ludas Is
kariotilta ja asettaa Py-

hän Ehtoollisen.
Pääsiäis-juhlan alussa kokoontuiwat, Ilim-

maiset papit, Kirjanoppineet ja kansan Wan»
himmat Ulimmäiscn-papin Kaifakscn saliin.
2. Siellä he ncuwoa pitiwät, kuinka he le-
sukscn kamaluudella kiinniottaisiwat ja tap»
paisiwat. 3. Sillä wälin lykkäsi saatana Ic-
sukscn opetuslapsen, ludas Iskariotin mieleen,
että hän meni pois ja ncuwottcli Vlimmäis-
ten pappein ja Wanhcmpain kanssa, kuinka
hän oli lesukscn jättämä heidän käsiinsä. 4.
Iloisina siitä lupasiwat he hänelle kolmekym-
mentä hopiapenninkiä. 5. Ia siitä hetkestä
etsi hän sowcliasta tilaa Icsusta pettääksensä.

6. Ensimäisenä makian leiwän päiwäna,
koska pääsiäislammas uhrattiin, kysyiwät ope-
tuslapset Icsuksclta: "Kussas tahdot, että
malmistamme sinulle pääsiäislampaan?" 7. Sil-

Mitä huusiwllt edellä- ja jälestä-käwijät? 8. Mitä sa-
noi Farisealaiuen lahkokunta lesukselle? 9. Mitä was-
tasi hän heitä? 40. Koska siis tästä suuresta liikkeestä
kaupungissa kysyttiin, kuka lesus oli, mitä wastasi
kansa? 11. Miutä tenvehyksen sai lesus templii» tul-
tuansa?

22. Kutka tokoou tuliwat wähä euuen pääsiäis-juh-
laa ylimmäisen papin tykönä? 2. Mistä neuwottcliwat
he? 3. Tuliko joku lesutseu opetuslapsista heille awnkst?
4. Mitä piti hauelle auuettaman opettajansa pettämi-
sestä? 5. Mitä etsi hän sentähdcn? «. Mitä kysyiwät
opetuslapsetlesukselta ensi makian leiwän päiwänä? 7, Mi-
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loin sanoi Icsus Pietarille ja Johannekselle:
"Mmkäat Jerusalemiin sen tykö kuin te tie-
dätte, ja sanokaat hänelle: Mestari antaa
sanoa sinulle: Minun aikani on läsnä: kussa
on »vierasten huone, jossa minä syön pääsiäis»
lamvaon opetuslasteni kanssa?" 8. Opetus-
lapset tckimät niinkuin hän oli heitä käskenyt,
ja rvalmistiwat pääsiäislampaan. !). Koska
ehtoo tuli, istui Icsus vöntään opetuslastensa
kanssa ja sanoi heille: "Minä olen halulla ha-
lannut syödä tätä pääsiäislammasta teidän
kanssanne, ennenkuin kärsin; sillä minä sa>
non teille, etten minä suinkaan cnään siitä
syö, siihen asti kuin se täytetään Jumalan
»valtakunnassa." 10. Scnjälkcn nousi hän
ylös ja pesi ovctuslastcnsa jalat. 11. Sen
teki hän, antaakscnsa heille csikuwan keskinäi-
sestä rakkaudesta ja nöyryydestä. 12. Heidän
fitte syödessä, asetti hän ehtoollisen; 13. hän
otti nimittäin leiman, kiitti, mursi ja antoi
opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaat ja syö»
käät, , tämä on minun ruumiini, joka teidän
edestänne ulosannetaan, se tehkäät te minun
muistokseni." Samalla muotoo otti hän myös
kalkin, kiitti ja antoi opetuslapsillensa ja sa-
noi: "Ottakaat ja juokaat tästä kaikki, tämä
on sen Uuden Testamentin kalkki minun wc»
ressäni, joka teidän ja monen tähden ulos»
»vuodatetaan fyntcin anteeksi antamiseksi; niin
usein kuin te sen teette, niin tehkäät se mi»
nun muistokseni." 14. Ia he joiwat siitä kaikki.
(Math. 26, Mark. 14, Luukk. 22, 1 Korini. 11.)

23. lesus ilmoittaa pettäjänsä
ja puhuu opetuslapsillensa.

lesus tuli sitte murheelliseksi, todisti ja sanoi:
"Totisesti sanon minä teille: yksi on teistä

tä wastasi lesus? 8. Noudattiwatko he myös hänenkäskyänsä? 8. Koska lesi,s sitte ehtoolla istui pöytään
opetuslastensa kanssa, mitä sanoi hän? 10. Mitä teki
hän seujälkeen? 11. Minlatähden hän sen teki? 12.
Mitä asetti Icsus atnoitessaan? 13. Millä tawalla ja
millä sanoilla asetti hän sc»? 14. Ottiwatko laitti ope-
tuslapset osaa tähä»?

22. Millinen cli Icsulse» mieli siitä lähtein, ja mitä
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minun pcttäwä." 2. Johannekselle, jota lesus
enin rakasti, ja joka pöydässä istui häntä lä-
hin, wiittasi Simon Pietari, että hä» kysyisi,
kuka se olisi, josta hän puhui. 3..«uin Jo-
hannes sentähden nojasi lesuksen rintaa was»
taan ja kysyi: "Herra! kuka se on?" wastasi
lesus: on se, jolle kastetun palan annan."
4. Sitte kasti hän lciwän ja antoi sen ludas
Iskariotillc. 5. Samassa sanoi hän hänelle:
"mitäs teet, tee pian." L. Mutta ei yksikään
atrioitscwista ymmärtänyt, mitä warten hänsen hänelle sanoi. 7. Koska ludas sen pa-
lan oli ottanut, meni hän kohta ulos, ja yö
?li. 8. Hänen mentyänsä ulos, sanoi lesus:
"Nyt on Ihmisen Poika kirkastettu, ja Ju-
mala on kirkastettu hänessä." 9. "Rakkaat
lapsukaiset! niinkuin minä teitä rakastin, niin
rakastakaat myös te toinen toistanne. Siitä
pitää kaikkein tunteman teidän minun opetus-
lapsikseni, jos keskenänne rakkauden pidätte."
10. Myös sanoi lesus: "Kaikki te tänä yönä
pahenette minuhun." 11. Silloin sanoi Si-
mon Pietari: "Herra, jos wiclä kaikki muut
pahcnisiwat, en kuitenkaan minä pahene." 12.
lesus sanoi hänelle: "Totisesti sanon minä
sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko kahdesti
laulaa, sinä kolmasti minun kiellät." 13. Pie-
tari wastasi: "jos minun pitäisi kuoleman
sinun kanssas, en minä ikänä sinua kiellä."
14. Saman sanoiwat myös toiset opetuslap-
set. 15. Monia muita mitä kauniimpia ja
hyödyttäwimpiä opetuksia ja kehoituksia puhui
lesus samassa tilassa, jotka owat luettawat

sanoi hä» opctnslapsillensa? 2. Mitä teki Pietari saa-
vaksensa tietää, ketä hä» tarkoitti? 3. Kuiu Johannes
kysyi häneltä sitä, mitä wastasi hän? 4. Kenelle antoi
hän siis leiwän? 5. Mitä sanoi hän samassa Indat-
sclle? L. Ummärsiwätkö toiset, mitä HH» sillä tarkoit-
ti? ?, Oliko ludas sitte wiela pitemmä» ajan siellä?
8, Mitä sanoi sitte lesus lähenemästä kuolemastausa?
N, Minkä kehoituksen keskinäiseen rakkauteen antoi hä»heille? IN. Mitä e»»usti lesus heidän pelknudestansasunana yönä? 11. Mitä wastasi Pietari siihen? 12.
Mitä sanoi silloin lesus hänelle? 13. Mitä wastasi
Piitiri tähän? 14. Mitä sanoiwat toiset opetuslapset?
15,. Antoiko lesns wielä mnlitakin opetusta opetuslap-
sillensa tässä tilassa?
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Johanneksen Ewankeljumi-kirjan 13, 14, 15
ja IL lu'uissa. (Math. 26, Mark. 14, Luukk.
22, loh. 13-16.)

24. lesus kärsii Getsemanessa.
Sitte meni lesus tapansa mukaan, opetus-

lastensa kanssa Öljymäelle, siihen paikkaan,
joka kutsutaan Getsemaneksi, kussa he meni-
wät yhteen yrttitarhaan. 2. Siellä kohtasi
häntä kauhia sielun ahdistus. 3. Sitte erka-
ni hän, heistä lähes kiwen heiton, laski pol-
willcnsa ja rukoili: "Isäni! jos mahdollinen
on, menköön pois minulta tämä kalkki; ei
kuitenkaan niinkuin minä tahdon, waan niin-
kuin sinä." 4. Silloin enkeli taiwaasta il»
mestyi hänelle, ja wahwisti häntä. 5. Taas
joutui hän suureen ahdistukseen, ja hänen hi-
kensä oli niinkuin wercn pisarat, putoen maan
päälle. 6. Rukouksesta sitte noustuaan sekä
opetuslastensa tykö palattuaan, löysi hän hei»
dän makaaman. 7. Silloin sanoi hän heille:
"Minkätähden te makaatte? nouskaat ylös ja
rukoilkaat, ettette kiusaukseen lankeisi; henki
tosin on altis, mutta liha on heikko." 8. Taas
meni hän pois, ja rukoili niinkuin ennenkin.
9. Koska hän sitte palasi, löysi hän taas hei-
dän makaamasta. 10. Silloin sanoi hän:
"Makaattcko wielä ja lepäätte? jo nyt kyllä
on, katso, hetki on lähestynyt, ja Ihmisen
Poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaat,
käykäämme; katso, se lähestyy, joka minun
pettää." 11. Näitä hänen wielä puhuissansa,
tuli ludas Iskariot tcmpeli-wartiolla ja jou-
kolla Fariseusten ja pappcin palwelioista, wa-
rustcttuina aseilla, lyhtyillä ja tulisoitoilla.

24. Mihinkä meni lesus opetuslapsinensa, tapansa
mukaan, ehtoollisen jälkeen? 2. Mille mielin tuli hän
täällä? 3. Kuiu hän sitte erkani opetuslapsistansa kap-
pale» matkaa, mitä rukoili hän? 4. Kuka wahwisti
häntä silloiu? 5. Todistiko mikään ulkonainen merkki hä-
nen suuresta ahdistuksestansa? L. Kuin hän rnkoiltu-
aan palasi opetuslasten tykö, missä tilassa löysi hän
heidän? 7. Mitä sanoi hän silloin? 8. Mitä teki hän
sitten? N. Kuiu hän nyt tuli takaisin, oliko hänen en-
tinen »varoituksensa tehnyt jonkun waitutukscn? 10. Mitä
sanoi hän nyt? tl. Kutka tuliwat, hänen wielä pu-
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12. Näille oli ludas sanonut: "kenelle minä
suuta annan, se on lesus." 13. Koska he
nyt tuliwat, astui lesus edes ja sanoi: "Ketä
te etsitte?" 14. He wastasiwat: "lesusta
Nazarcnusta." 15. lesus sanoi: "Minä olen."
16. Silloin astuiwat he takaperin ja lankesi-
wat maahan. 17. Mutta ludas astui kohta
edes ja sanoi lesuksclle: "Terwc Rabbi!" ja
antoi hänelle suuta. 18. Silloin sanoi lesus
hänelle: "Istäwäni! mitä wartcn sinä tulit?
suun antamisellako sinä Ihmisen Pojan pe-
tät?" 19. Silloin astuiwat he edes, laskimot
kätensä Icsuksen päälle ja kiinniottiwat hänen.
20. Silloin opetuslapset antoiwat hänen ylön
ja pakeniwat. (Mach. 26, Mark. 14, Luukk.
22, loh. 18.)

23. lesus kielletään Pietarilta.
Sitte wietiin lesus ensin Hannakscn tykö,

joka oli Kaifaksen appi, ja oli sinä wuotena
Mimmäinen pappi. 2. Simon Pietari ja
toinen opetuslapsi seurasiwat silloin lesusta.
3. Tämä jälemmäinen, joka oli tunnettu ylim-
mäiseltä papilta, meni sisälle saliin; mutta
Pietari jäi ulos owen eteen. 4. Kuin se toi-
nen opetuslapsi tahtoi wiedä Pietarin sisälle,
sanoi owen-wartia: "Sinä myös olit Icsuk-
sen kanssa Galileasta." 5. Pietari kielsi ja
sanoi: "En minä tunne häntä, enkä tiedä,
mitäs sanot." 6. Kuin hän senjälkeen meni
porstuaan, lauloi kukko. 7. Koska Pietari
huissausa? 12. Minkä merkin oli ludas luwaunut autaa
seuraajillensa, josta heidän piti Icsuksen tunteman? 13.
Kuin he nyt tuliwat, mikä kysyi lesus? 14. Mitä
wastasiwat he? 15. Mitä sanoi silloin lesus? 18.
Tämä lesukscu »Viattomuudestansa todistawa rohkeus,
mitä »vaikutti se »vihollisissansa? 17. Mitä teli ludas
sitä wastaan? 18. Mitä sanoi lesus silloin? 1». Mitä
tekiwät he silloin lesnkselle? 20. Seurasiwatko opetus-
lapset silloiu lesusta?

25. Mihinkä wietiin lesus scnjälkeeu? 2. Seurasi-ivatko edes muutamat hänen opetuslapsistansa häntä?
3. Meuiwätkö »ämät molemmat myös sisälle saliin? 4.
Kuin se toinin opetuslapsi tahtoi wiedä Pietarin sisälle,
mitä sanoi rweu-martia? 5. Mitä Pietari siihen was--'
tasi? <l. Mitä tapahtui, koska hä» sitte meni ulos
Porstuaan? ?. Hänen lämmitellessä itseänsä hiiliwal-
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sitte seisoi ja lämmitteli itseänsä hiiliwalkian
wicressä keskellä kartanoa, sanoi taas toinen
waimo: "Tämä oli myös Icsus Nazarcnuksen
kanssa." 8. Silloin sanoiwat he hänelle: "Et»
kös ole myös tämän miehen opetuslapsista?"
9. Taas kielsi hän ja wannoi: "En ole." 10.
Kohta senjälkccn tuli wielä toinen ja todisti,
sanoen: "Totisesti olet sinä yksi heistä; sillä
sinä olet Galilealainen, ja sinun puhccs ilmoit»
taa sinun." 11. Silloin rupesi hän itseänsä
sadattelemaan ja wannomaan: "En tunne sitä
ihmistä, josta puhutte." 12. Samassa lauloi
taas kukko. 13. Silloin käänsi itsensä lesus ja
katsoi Pietarin päälle. 14. Niin hän muisti
Herran sanat, meni ulos ja itki katkerasti.
(Mach. 2U, Mark. 14, Luukk. 22, loh. 18.)

26. lesus tutkitaan ia
tuomitaan.

Koska Icsus aamulla seisoi oikeudessa V'
limmäiscn papin Kaifaksen ja »vanhinten edes-
sä, tuotiin monta »väärää todistajaa esiin. 2. >
Heidän todistuksensa ci kuitenkaan olleet so»
»reilaat. 3. Wiimcin sanoi ylimmäinen pap»
pi Icsuksellc: "Minä wannotan sinua elämän
Jumalan kautta, ettäs sanot meille, jos sinä
olet Kristus Jumalan poika." 4. lefus sa-
noi hänelle: "Minä olen." 5. Silloin repäisi
ylimmäinen pappi »vaatteensa ja sanoi: "Hän
on pilkannut lumalata, mitä me cnän to-
distuksia tarwitscmmc? Katso, nyt te kuulette
hänen pilkkansa, mitä te luulette?" 6. He was-
tasiwat: "Hän on wikapää kuolemaan." 7. Sit-

liä» wiereösä kartanolla, mitä sanoi toinen waimo? 8.
Viita sauoiwat sentähde» läsnä olewaifet Pietarille? U.
Mitä wastasi hän siihen? 10. Mistä syystä wäitti
wielä toinen sitä samaa? tl. Kuinka teki silloin Pie« '
tari? 12. Kuin hän näin kolmasti «li lesuksm kieltä»
nyt, mitä tapahtui? 13. Mitä teki silloin lesus? 14.
Mitä wcukutti tämä lesukseu katsanto Pietarissa?

26. Icsusta tutkittaissa, mitä häpeällistä keinoa käy-
tettiin hänen lanaettamisetsensa? 2. Voitettiinko tar-
koitus tällä? 3. Mitä sauoi wiimein ylimmäinen pappi
lesulsclle? 4 Mitä wastosi silloin lesus? 5. Mitä
sanoi ylimmäinen pappi tästä tunnustuksesta? 6. Mitä
wastasiwat wanhimmat 7. Mitä tckiwät he
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tc häpäisiwät ja rääkkäsiwät hc häntä. 8.
Toissa päiwänä kokoontuivat hc taas ja »vci-
wät hänen Romalaisen Maaherran Pilatuksen

9. Hän kysyi: "Mitä kannetta te tuot-
jte tätä miestä wastaan?" 10. Hc »vastasi-
wat: "Mc löysimme hänen kansaa wicttclc-
jwän, kicltäwän Keisarille rreroo antamasta ja
sanowan häncnsä olewan Kuninkaan Kristuk-
sen." 11. Sitte kysyi Pilatus häneltä: "Olet-
kos sinä Ilidalaistcn Kuningas?" 12. Hän
wastasi häntä: "Ehkä minun »valtakuntani ei
ole tästä mailmasta, olen minä kuitenkin ku-
ningas. Sitä wartcn olen minä syntynyt, ja
sitä wartcn mailinaan tullut, että totuuden
tunnustaisin." 13. Pilatus meni scnjälkeen
ulos ludalaistcn tykö, jotka oliwat pysähty-
neet ulkopuolia raatihuonetta, ja sanoi: "En
minä löydä yhtään syytä hänessä." 14. Hc
pysyiwät kuitenkin »väitöksessään, sanoen: "Hän
kchoittaa kansan, opcttain koko ludcassa, alo-
tcttnansa Galileasta hamaan tänne asti." 15.

.Saatuansa tietää Icsuksen olcwan Galileasta
.ja siis Herodeksen läänistä, lähetti hän hänen
! Herodeksen tykö, joka silloin oli Jerusalemissa.

16. Tämä ihastui lesukscn tulosta, sillä hän
toiwoi häneltä jonkun ihmeen näkemänsä. 17.
Kuin nyt Herodes kysyi lesuksclta moninai-
sista, ci hän mitään wastannut. 18. Sentäh-
den lähetti Herodes hänen taas Pilatuksen
tykö. 19. Sen jälkeen kutsutti Pilatus kokoon
ylimmäiset papit, waltamichct ja kansan, ja
sanoi heille: "Koska en minä, eikä Herodes-
kaan löydä tässä ihmisessä yhtään rikosta,
joista kannatte hänen päällensä; sentähden

, minä tahdon häncn rangaistuna päästää." 20.

lesukselle? 8. Kenenkä tykö weiwät he lesnkse»
koissa päiwänä? 9. Mitä kysyi silloin Pilatus? 10.
Mitä wastasiwat Indalaiset? N. Mitä sanoi silloin
pilatus? 12. Mitä wastasi lesus Pilatnksen kysymyk-
seen? 13. Mitä sanoi Pilatus sitte ulkopuolia raati-
huonetta kokooutuneilie Juvalaisille? 14, Myöutyiwstkö

.he siihen? 15. Kuin Pilatus kuuli lesuksen olewan Ga-
lilealaisen, mitä teki hän hänen kanssansa? 16. Mitä
piti Herodes tästä? 17. Tuliko tämä Herodeksen toiwo
täytetyksi? 18. Mitä teki hän sentähden hänen kans-
sansa? IN. Mitä sanoi »yt Pilatus tahtowansa tehdä

2N. Mikä lapa oli Jerusalemissa pääsiäis-
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Silloin oli tapana Jerusalemissa, että Maa-
herra juhlana päästi jongun »vangin »vallal-
lensa. 21. Kuin nyt siellä oli yksi murhaa-

,. ja wankina, nimeltä Barrabas, kysyi Pilatusludalaisilta kumman he tahtoiwat häntä pääs-
tämään, lesuksen taikka Barraban. 22. Hehuusiwat silloin yksimielisesti: "Hukkaa tämä,
ja päästä meille Barrabas." 23. Kuin Pila-
tus wielä kysyi, mitä hänen piti tekemän le-
sukselle, huusiwat he wielä kiiwaammin: "Ris-
tiinnaulitse, ristiinnaulitse häntä." 24. Sitte
antoi Pilatus ruoskita lesuksen, ja pani or°
jantappuraiscn kruunun hänen päähänsä. 25.
Romalaisct sotamiehet rääkkäsiwät ja pilkkasi-
wat häntä myös monella tawoin. 26. Pila-
tus pyysi wielä sittekin wapauttaa lesusta,
mutta kansa sanoi: "Jos hänen päästät, niin
et ole Keisarin ystäwä." 27. Koska hän nä-
ki, ettei mitään auttanut, otti hän wettä, pesi
kätensä kansan edessä, ja sanoi: "Wiaton olen
minä tämän »vanhurskaan miehen werecn; kat-
sojat teitänne." 28. Kaikki kansa »vastasi
silloin: "Hänen »verensä tulkoon meidän pääl-
lemme, ja meidän lastemme päälle!" 29. Sil-
loin päästi Pilatus Barraban mallalleen, mut-
ta lesuksen jätti hän ristiinnaulittaa. 30. Koska
pettäjä ludas näki lesuksen kuolemaan tuo-
mituksi, katui hän, ja wei takaisin ne kolme-
kymmentä hopiapcnninkiä pappein päämiehille
ja »vanhimmille. 31. Sanoen: "Pahasti tein,
että petin »viattoman wercn!" 32. Kuin he
eiwät ottaneet niitä wastaan, heitti hän net
templiin, meni pois ja hirtti itsensä. (Math.
26, 27, Mark. 15, Luuk. 22, 23, loh. 18,19.)

juhlana? 21. Mitä kysyi Pilatus sentähden? 22. Miu»
kci wastaukscn sai häu siihen? 22. Mitä huusiwat he,
että häue» piti tekemän lesuksen kanssa? 24. Mitä
antoi häu sitte tehdä lesukselle? 25. Surkntteliwatko
sotamiehet lesusta? 20. Kuin Pilatus taas tahtoi le-
suksen päästää, mitä sanoi kausa? 27. Mitä teki ja
sauoi hän, silloin? 28. Mitä wastasi kansa tähän? 29.
Minkä päätöksen langetti Pilatus wihdoi» lesuksesta j»
Äarrabasta? 3». Kuin Indas näti lesnkseu tuomituksi,
mitä teki häu? 31. Mitä sanoi häu ylimmäisille pa-
peille ja »vanhimmille? 32. Kosla eiwät ottaneet ra-
hoja wastacm, mitä teki häu?
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2?. lesus kuolee ristissä.
lesus wietiin sittc sotamiehiltä siihen paik-

kaan, joka pääkallon paikaksi kutsutaan, He-
breaksi Golgatha. 2. Hän kantoi silloin itse
ristinsä; mutta tiellä käsittiwät he yhden mie-
hen, nimeltä Simon Kyrenius: hänen pakot-
tiwat he sitä kantamaan. 3. Kuin nyt joukko
waimoja, jotka häntä seurasiwat, itkiwät ja
surkutteliwat häntä, sanoi hän: "Jerusalemin
tyttäret! älkäät minua itkekö, maan itkckäät
itse teitänne ja teidän lapsianne!" 4. (Tällä
tarkoitti hän Jerusalemin tulemaa kauhiaa hä-
witystä.) 5. Hän ristiinnaulittiin sitte kah-
den pcchantekiän keskellä, jotka hänen kanssan-sa wietiin kuoletettawiksi. L. Ia lesus ru-
koili: "Isä anna heille anteeksi; sillä ei he tie-
dä mitä he tekemät." 7. lesuksen ristin pääl-
le oli Pilatus antanut panna tämän päälle-
kirjoituksen: "lesus Nazarcnus, ludalaistcn
kuningas." 8. Tästä suuttui moni Juvalai-
sista, ja koitti saada sen muutetuksi. 9. Pi-
latus wastasi: "Mitä minä kirjoitin, sen minä
kirjoitin." 10. Monta ludalaisista pilkkasi-
wat lesusta, sanoen: muita on hän autta-
nut, mutta ei woi itseänsä auttaa. Jos sinä
olet Kristus, Juvalaisten kuningas, niin au-
ta nyt itseäs." 11. Myös toinen ristiin ri-
pustetuista pahantekiöistä pilkkasi häntä ja
sanoi: "Jos sinä olet Kristus, niin auta it-
ses ja meitä." 12. Mutta toinen wastasi ja
nuhteli häntä, sanoen: "Etkö sinäkään Ju-
malaa pelkää, ettäs olet yhdessä kadotuksessa?Ia tosin me olemme syystä siinä; sillä me
saamme töittemme ansion jälkeen; mutta ei

27. Mihiulä wiettii» lesus sitte? 2. Kuka kautoi
häue» ristinsä? 3. Mitä sanoi hä» häntä seuraawille
itkewille waimoille? 4. Mitä tarkoitti hä» sillä? 5.
Ristiiunaulittiinko myös muita lesukseu kanssa? L.
Minkä sopiwaisnuden osoitukse» wihollisiausa kohtaa»
näytti lesus tässä tilassa? 7. Miukä päällekirjoituksen
antoi Pilatus panna lesutse» ristin päälle? 8. Oliko
tämä kirjoitus I»dalaiste» mielee»? N. Mutta niintä
wastaukseu antoi Pilatus heille? IN, Mitä sauoiwat
muutamat ludalaiset lesusta Mataksensa? 41. Hä-
wäsikö myös toiuni ryöwäreistä häntä? 12. Suosluikr



100

tämä mitään pahaa tehnyt." 13. Sitte sa-
noi hän lesukselle: "Herra, muista minua,
koskas tulet waltakuntaas." 14. lesus was-
tasi häntä: "Totisesti minä sanon sinulle: tä-
näpänä olet sinä kanssani paradisissa." 15.
lesuksen ristillä seisoi hänen äitinsä, ynnä
muita tuttuja waimoja. 16. Koska lesus
näki äitinsä ja opetuslapsen Johanneksen, jota
hän rakasti, seisowan hänen wicressänsä, sa-
noi hän äitillensä: "Waimo! katso poikaas."
17. Sitte sanoi hän opetuslapselle: "katso äi-
tiäs." 18. Siitä hetkestä otti Johannes hä-
nen tykönsä. 19. Kuudennesta hetkestä (k. 12
päiwällä) tuli pimeys kaiken maan päälle, ha-
maan yhdeksänteen hetkeen asti (kello 3 j. p. p.)
20. Yhdeksännellä hetkellä huusi lesus: "Ju-
malani! Jumalani! miksis minun plön an-
noit?" 21. Sitte sanoi hän: "Minä janoon!"
22. Kohta juoksi yksi heistä, otti sienen, täyt-
ti sen etikalla, ja pani isoppia ympärille, ja
pani sen lesuksen suun eteen. 23. Koska le-sus oli ctikkata juonut, sanoi hän: "Se on
täytetty." 24. Sitte huusi hän korkialla ää-
nellä: "Isä! minä annan henkeni käsiis." 25.
Kuin hän sen sanonut oli, kallisti hän pään-
sä ja ylönantoi henkensä. 26. Ia katso, temp-
lin esiwaate repesi kahtia, ylhäältä hamaan
alas, ja maa järisi, ja kalliot halkcsiwat. 27.
Monta pyhäin ruumista, jotka maanneet oli-
wat, läksiwät haudoista hänen ylösnousemi-
sensa jälkeen, ja tuliwot Jerusalemiin, jossa he
ilmestyiwät monelle. 28. Koska ne, jotka le-
susta wartioitsiwat, näkiwät maan jännän ja
mitä siellä tapahtui, peljästyiwät he suuresti,

myös toinen siihen? 43. Mitä pyysi sama ryöwäri le-
snkselta? 14. Mitä wastasi lesus häntä? 15. Seisoiko
ketään lesnksen omaisista hänen ristillänsä? 16. Mitä
sanoi hän sentähden äidille? 17. Ia Johannekselle? 18.
Mitä teki sentähden Johannes? 19. Mitä tapahtui sitte
kuudennella hetkellä? 2U. Mitä huusi lesus yhdeksän-
nellä hetkellä? 21. Mitä sanoi hän wiela? 22. Saiko
hän jotakin juodaksensa? 23. Kuin lesus oli ottanut
etikan, mitä sanoi hän? 24, Mitä huusi hä» senjäl-
keeu? 25. Kuinka käwi sitten hänen kanssansa? 28.
Mitä ihmeteltäwää tapahtui silloin? 27. Kestiwätkö
ihmeet wielä lesuksen kuoltuakin? 28. Mitä sanoiwat
wartiat näistä kammottamista tapanksista?
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ja sanoircat: "Totisesti oli tämä hurskas mies
ja Jumala» Poika." (Math. 27, Mark. 15,
«uukk. 23, loh. 19.)

28. lesuksen hautaaminen.
Kuin se oli rvalmistuspäiivä Indalaistcn

pääsiäis-juhlallc, ciwät he tahtoneet antaa ris-
tiinnaulitulta rippua kauwcmmin ristissä. 2.
Sotamiehet käskettiin scntähdcn rikkomaan
heidän luunsa ja ottamaan ne alas. 3. Kos-
ka he nyt tuliwat lesuksen tykö, näkiwät he
hänen jo kuolleeksi. 4. He ciwät sentähdcn
rikkoneet hänen luitansa, waan yksi heistä otti
keihään ja pisti sen hänen kylkeensä, josta heti
wuoti weri ja wesi. 5. Sillä wälin oli yksi
raatihcrra, nimeltä Josef Arimatiasta, joka ci
suostunut lesuksen kuolemaan, saanut Pila-
tukselta luwan ottaa alas ja haudata lesuksen
ruumiin. ti. Tämä ja toinen korkeessa ar-
wossa pidetty ludalainen, Nikodemus, otti-
wat nyt alas lesuksen ruumiin, ja käärciwät
sen puhtaisin liinawaattcisin hyrrän hajullis-
tcn yrttein kanssa, niinkuin Juvalaisten tapa
oli haudata. 7. Lähellä sitä paikkaa, jossa
Icsus ristiinnaulittiin, oli yrttitarha, ja siinä
uusi hauta, joka oli kalliohon hakattu. 8.
Siihen he paniwat lesuksen, wicrittiwät ki-
wcn haudan owclle ja mcniwät pois. 9. Koh-
ta walmistuspäiwän jälkeen, kokoontuivat ylim-
mäiset papit ja Fariseukset Pilatuksen tykö,
sanoen: "Mc muistamme sen wiettcliän sano-
neen eläissänsä: kolmen päiwän perästä minä
nousen ylös. Käske siis warjella hautaa kol-
manteen päiwääu asti; 10. ettei hänen ope-
tuslapsensa tulisi yöllä, ja «arastaisi häntä,
ja sanoisi kansalle: Hän nousi ylös kuolleista;
ja niin jälkimäinen willitys tulee pahemmaksi,

28. Tahtoiwatko he antaa ristiinnaulitut fauwan olla
ristissä yleiseksi katselemiseksi? 2. Mitä käskettiin siis,
pikaisesti heitä kuolettaakseusa? 3. Tarwittiiuko tätä
tehdä myös lesuksen kanssa? 4. Rikottiinko siis hä-
nen luunsa? 5. Kuka oli sillä wälin snauut luwan
haudata lesntsen? l». Mitä tekiwät sentähdcn hän ja
Nikodemus? 7. Oliko pitkä matka haudalle? 8. lesuk'se» siihen pantua, kuinka sulkiwat he haudan? 9. Mitä
tekiwät sitte ylimmäiset papit ja Fariseukset? ty. Miu»
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kuin ensimmäinen." 11. Silloin sanoi Pilatus
heille: "Teillä on wartiat, mcnkäät ja wartioit»
faat, niinkuin parahittain tiedätte." 12. He mc-
niwät pois, ja wahwistiwat haudan wartialla, ia
lukitsiwat kiwen sinetillänsä. (Mach. 27, Mark.
15, Luukk. 23, loh. 19.)

2». lesuksen ylösnousemus
kuolleista.

Sabbatin (Lauwantai) lopulle ehdittyä, me-
niwät warhain seuraamana aamuna Maria
Magdalena ja hänen kanssansa muutamia mui-
ta waimoja katsomaan hautaa. 2. Ia katso,
suuri maanjäristys tapahtui; sillä Herran en»
keli astui alas taiwaasta, wieritti kiwc» hau-
dan owclta ja istui sen päälle. 3. Hänen
kaswonsa oli niinkuin pitkäisen tuli, ja hänen
waattecnsa oliwat walkiat niinkuin lumi. 4.
Wartiat hämmästyivät ja tuliwat niinkuin kuol-
leiksi. 5. Mainioille sanoi enkeli: "Älkäat peljät-
kö! minä tiedän teidän etsimän ristiinnaulittua
Icsusta. Eihän ole täällä; sillä hän nousi ylös,
niinkuin sanoi. Tulkaat jakatsokaat siaa, kuhun-
ka hän oli pantu, Mcnkäät pian ja sanokoot hä-
nen opetuslapsillensa, että hän nousi kuolleista."
L. Koska he näkiwät, ettei Icsus haudassa
ollut, mcniwät he sieltä pclwolla ja suurella
ilolla, kiiruhtaen pois ilmoittamaan sitä hänen
opetuslapsillensa. 7. Heidän mennessänsä, kat-
so, tuli Icsus heitä wostaan ja tcrwchti heitä.
8. Niin he tuliwat ja rupcsiwat hänen jalkoi-
hinsa, ja kumartain rukoiliwat häntä. 9. Sil-
loin sanoi lesus heille: "Älkäät peljätkö; mcn-
käät ja ilmoittakaat neljilleni, että he mcnc-

kätähden arweliwat he tämä» tarpeelliseksi? 41. Sors-
iinko Pilatus heidän pyyntöönsä? 43. Kuinka warjeli-
wat he siis hautaa?

29, Menikö kntacm lesnksen haudalle aamuna sab-
batin jälkee»? 2. Mitä kummallista siellä sillvin ta-
pahtui? 3. Millinen oli sen haudalla istuwa» enkeli» muo-
to? 4 Mille »nelille tuliwat wartiat tästä ihmeestä? 5.
Mitä sanoi enkeli «aimoille? L. Nondattiwatko he myös
enkeli» käskyä? ?, Menuessäusä haudalta, keueu kohta-
siwat he? 8. Miutä ku,!»ia»»osoit»kse» »äyttiwat he
silloin hänelle? !!. Mitä scmoi les»s silloin heille?
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wät Galileaan; siellä saawat he minun näy-
dä." (Math. 28, Mark. 16, Luukk. 24, loh. 20.)

3». lesus ilmoittaa itsensä
opetuslapsillensa ylösnou-

semisensa päiwänä.
lesukscn ylösnousemisen päiwänä meni kaksi

hänen opetuslastansa Emauksen kylään, joka
oli parin hetken matkan päässä Jerusalemista.
2. Heidän puhuissansa kaikista, mitä tapah-
tunut oli, lähestyi lesus heitä, ja matkusti
heidän kanssansa; 3. mutta heidän silmänsä
pidettiin, ettei he häntä tunteneet. 4. Silloin
sanoi hän heille: "mitkä puheet ne owat, joi-
ta keskenänne pidätte käydessänne, ja olette
murheelliset?" 5. Niin toinen heistä, Kleofas
nimeltä, sanoi hänelle: "Oletkos ainoa muuka-
lainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä
näinä päiwinä tapahtui, nimittäin lesukscn
Nazarenukscn kanssa, joka oli wäkewä profce-
ta töissä ja sanoissa, Jumalan ja kaiken kan-
san edessä: Kuinka ylimmäiset pappimme ja
päämiehcmme antoiwat hänen kuoleman kado-
tukseen, ja ristiinnoulitsiwat hänen? 0. Mc
luulimme hänen siksi, jonka Israelin piti lu-
nastaman, ja nyt on jo kolmas päiwä, sittc
kuin nämät tapahtuiwat. 7. Muutamat wai-
mot meistä owat myös meitä peljättäneet, jot-
ka warahin aamulla oliwat haudalla, ja kuin
ci he löytäneet hänen ruumistansa, tuliwat he
ja sanoiwat nähneensä enkeleinki näyn, jotka
sanoiwat hänen eläwän. Muutamat sanowat
myös itse hänen nähneensä." 8, "O, te tom-
pclit ja hitaat sydämestä uskomaan niitä
kaikkia, joita profeetat owat puhuneet. Eikö
Kristuksen pitänyt näitä kärsimän ja sittc kun-
niahansa käymän sisälle?" 9. Sitte rupesi
hän selittämään heille, mitä Raamattu hänestä

3N. Millä matkalla »M kaksi opetuslasta lesuksen
ylösnousemisen päiwänä? 2. Mistä puhniwat he, hä-
nen heitä lähestyisin? 3. Tmisiwatto he hänen? 4.
Mitä kysyi hän heiltä? 5. Mitä wastasi silloin Kleo-
fas? 8. Mitä sanoi Kleofas heidän luulleen hauesta?
7. Mikä oli se, joka nyt oli peljättänyt heitä? 8.
Kniuka soimasi lesus silloiu heitä? 8. Millä tawalla
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oli ilmoittanut. 10. Koska he sittc tulimat
Emauksen kylään, teetteli hän tahtomansa c-
dcmmäksi käydä; 11. mutta he waatiwat häntä,
sanoen: "Ole meidän kansamme; sillä ehtoo
joutuu, ja päiwä on laskenut." 12. Hän meni
sitten sisälle heidän kanssansa. 13. Istuessaan
sitte heidän kanssansa pöydässä, otti hän lei-
wän, kiitti, mursi ja antoi heille; silloin aukc-
niwat heidän silmänsä, ja he tunsiwat hänen.
14. Samassa katosi hän heidän näkymistänsä.
15. He nousiwat sitte kohta, palasiwat Jeru-
salemiin ja puhuiwat kokoontuneille opetus-
lapsille, mitä he kuulleet ja nähneet oliwat. 16.
Samana ehtoona, opetuslasten wielä koossa
ollessa, tuli lesus ja seisoi heidän keskellänsä
ja sanoi: "Rauha olkoon teille!" 17. Sitte
osotti hän heille läwistetyt kätensä ja kylkensä.
18. Silloin iloitsiwat opetuslapset, että he nä»
kiwät Herran. (Mark. 16, Luuk. 24, loh. 20.)

31. lesuksen taiwaasen
astuminen.

Neljäkymmentä päiwää ylösnousemisensa jäl°
keen, näytteli lesus itsensä opetuslapsillensa;
2. ja puhui heille Jumalan waltakunnasta. 3.
Ennen taiwaasen astumistansa kutsui hän hei-
tä kokoon, ja kielsi heitä lähtemästä Jerusa-
lemista, ennenkuin lupaus Pyhän Hengen
»vuodatuksesta heidän päällensä oli täytetty.
4. Sittc wci hän heidän kanssansa wuorellc.
5. Siellä puhui hän heille heidän tulemasta
Mirastansa ja "käski heidän mennä ulos kaik-

selitti hän heille asian oikean laidan? 10. Kuin he
Emansta lähestyiwät, mitä teetteli lesns? 11. Tekikö
lesns mitä pyysiwät? 52. Groiwatko he silloin hänes-
tä? 13. Mitä teki hän, josta he hänen tunsiwat? 14.
Oliko hän sitte kauwan heidän tykönänsä? 15. Mitä
tckiwät opetnslapset sitte kohta? 1«. Ilmoittiko myös
lesus itsensä opetuslapsillensa yhteisesti? 17. Mitä
näytti hän heille silloin? 18. Mille mielelle tulnvat
opetuslapset siitä?

31. Kanwanko lesns oli näkywäisessä muodossa maan
päällä kuolleista noustuausa? 2. Mistä puhui hän o»
petuslapsille, kuin hän wälistä näytteli itsensä heille?
3. Kuinka kauwan käski hän heidän wiipyä Jerusale-
missa? 4. Kichuuka wei hän heidän wiimei»? 5. Mis-
tä puhni hä» siellä heille, ja millä sanoilla käski hän
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keen mailmaan ja opettaa kaikkea kansaa ja
kastaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen. 6. Sitte otettiin hän heidän näh-
densä ylös pilwcltä. 7. Kuin he fatseliwat
taiwaasen hänen mennessänsä, katso, heidän
tykönänsä seisoi kaksi miestä Walkeissa waat-
teissä. 8. Jotka sanoiwat: "Galilean miehet,
mitä seisotte ja katsotte taiwaasen? Tämä
lesus, joka teiltä otettiin taiwaasen, on niin
tulema, kuin hänen taiwaasen mcnewänkin
näjitte." 9. Sitte palasiwat opetuslapset Je-
rusalemiin, ja oliwat yksimielisesti pysywäiset
rukouksissa ja anomisessa, kiittäin ja ylistäin
Jumalala. (Mark. 16, Luukk. 24, Aposto»
lein Teot 1.)

32. Pyhän Hengen wuodatta
minen Apostolien päälle.

Helluntai-päiwänä, se on, wiidentcnäkym-
mentenä päiwänä pääsiäisestä, eli yhdeksänte-
nä päiwänä lesuksen taiwaasen astumisesta,
oliwat kaikki opetuslapset koossa. 2. Äkisti
kuului silloin humaus taiwaasta, niinkuin
suuri tuulispää olisi tullut, ja täytti koko
huoneen, kussa he olit istumassa, ja heille
näwyit wiileskellyt kielet, niinkuin tuliset, ja
istui lunki heidän päällensä. 3. Silloin täy-
tettiin kaikki Pyhällä Hengellä, ja rupesiwat
puhumaan muilla kielillä, sen jälkeen kuin Hen-
ki antoi heidän puhua. 4. Pietari nousi sil-
loin ja puhui kansalle, 5. ja rupesi Profcctain
raamatuista ja siitä kuin nyt tapahtunut oli,
näyttämään heille, että lesus oli Messias,
että hän oli nousnut kuolleista, astunut ylös
taiwaasen, ja että hän nyt, lupauksensa jäl-
keen, oli »vuodattanut Pyhän Henkensä Apos-

heidän toimittomaciu Kasteen Sakramentin? L, Mitä
sitte tapahtui? 7. Heidän taiwaasen katsellessansa, tut-
ka seisoiwat heidän kohdallansa? d. Mitä sanoiwat he?
9. Mitä tekiwät opetuslapset sitten?

22. Minä päiwänä wnodatetiii» Pyhä Henki Aposto-
lien päälle? 2. Mitä merkillistä tapahtui silloin? 3.
Mikä ihmetyö nähtiin silloin opetuslapsissa tapahtu-
neen? 4, Kuka fliuomattai» puhni kansalle? 5. Mitä
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tolien päälle. 6. Kuin he sen kuuliwat, tun°
siwat he piston sydämessään, uskoiwat lesuk-sen päälle ja antoiwat itsensä kastaa; 7. ja
sinä päiwänä eneni lesuksen tunnustajain lu-
ku lähes kolmella tuhannella sielulla. (Av.
T. 2.)

33. Kristillisyyden ensi le
wittäminen.

Opetuslapset kärsiwät opetnswirkanusa toimittaessa
paljo» wainoa sekä ludalaisilta että Pakanoilta. 2. Heitä
heitettiin wankiuksiin, ruoskittiin ja waiwattiin nyt yh-
dellä, nyt toisella taivalla. 3. Mutta he iloitsiwat, että
he oliwat mahdolliset kärsimää» wainoa lesnksen »imen
tähde», 4. He tuliwat siitä waa» ahkeranimiksi opetta-
maan ja saarnaamaan Gwaukeljumia lesuksesta Kris-
tuksesta. 5. Mamittawin tässä työssä oli heistä Pie-
tari, sitte» Johannes. 8. Ei Apostolit ainoastansa,
waa» mo»et muutti oliwat «iin lesnksen oppii» ra-
kastuneet, että he mieluisemmin antoiwat kuolettaa it-
sensä, kuin kieltää tätä oppia. 7. Heitä kutsuttiin Mar-
tyyreiksi eli weritodistajiksi. 8, Ensimmäinen näistä
Martyreistä oli Stefauus. 9. Että hä« rohkeesti «iin
sanoissa kuin töissä pnulnsti lesukseu pyhää oppia, tuli
hän siltä raiwolta kansalta wääri» syytetyksi ja kiwite-
tyksi. 10. Kuollessaan hnnsi hän: "Herra lesu! ota
minun henkeni! Herra, älä lue heille tätä syntiä!"
(Ap. T. «, 7, Toisna loulupäiwänä.) tt. Toimeliain Ste-
fanusta kiwitellessä, oli yksi nuori Fariseus, nimeltä
Saulus. 12. Gi hän edes siihen tytynyt, että hakea
ylös ja waiuota kaikkia Jerusalemissa asuwia Kristi-
tyitä, waa» hän toimitti wielä itselle»sä kirja»kin ylim-
mäiseltä papilta saada hakea ja wanlito heitä Damas-

todisti hä» kansalle? L. K»in he sen kuuliwat, mitä
tekiwät he'!' 7. Euenitö tän,ä uusi Kristilliuen seura-
kunta silloi» jotsensaki»?

33. Huoliako oli Apostoleilla lemlttää Kristillisyyttä (Kri«.
tuksen oppia)? 2, Millä tawoi» heitä waiwattiin? l!, Kuinka
kärsiwät he näniät lävsimiset? 4, Wähenlkö heidän ahkeruutensa
tästä? 3, Kuka heistä on mainittawl»? 0, Oliko myös muita
siinä uudessa seurakunnassa pysywäistä uskonsa tunnustuksessa?
?, Miksikä ne kutsuttiin, jotka tuunustuksensa tählen kärsiwät
kuoleman? », Kuka oli eusimäluen Äiartyyri? N, Viillä tawoi»
hän kuoletettiin? l<>. Mitä sanoi ha» kuollessansa? ,l, Kula
oli tolmeillsin Stefanin murhassa? 12, Kuinka pitkälle meni
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knssa Syliassa, kuhuuka osa heitä oli paennut. 13.
Tiellä sinne, ei lankana Damaskusta, leimahti äkisti
walteus taiwaasta ympäri häntä, ja ääni sanoi: "Saul,
Saul, miksis wainoot minua?" 14. Kuin Saul uyt
kysyi: "Kukas olet, Herra", sanoi Herra: "minä olen
lesns, jotas wainoot; työläs ou sinun potkia tutkainta
wastaan." 15. Wielä käski Herra hänen odottamaa»
häue» tahtoansa Damaskussa. 18. Kuin Saulus sitte
uousi, ei häu enää uähuyt, waan talutettiin kaupuukiin.
17. Kolmauteua päiwänä lähetti Herra opetuslapsen,
nimeltä Ananias, parantamaan häntä sokendestaan. 18.
Koska hän nyt sai näkönsä takaisin, täytettiin hän Py«
HHllä Hengellä, kastettiin ja kutsnttiin Paawaliksi. 19.
Tämä Paawali tuli sitte Herra» Apostoliksi; 20. ja
«li toimeliain Kristuksen oppia lewittämää» ei ainoas-
taan ludalaisille, mutta myös muiden Maiden paka-
nallisille asujllinille. 21. Kristillisiä seurakuntia perusti
HH» etäisissä maissa, niinkuin Romissa, Korintossa,
Galatiassa, Gfesossa, Filippissä, Kolossissa ja Tessalo-
«iassa. 22. Kaikille näille seurakunnille kirjoitti hän
malloillansa lähetyskirjoja eli Gpistulia (wielä katsiki
Korintilaisille ja Tessalonikalaisille.) 23. Nämät kir-
jat sekä Gwankelistain ja Apostolein kirjoitukset koot-
tiin kohta heidän kuoltuansa yhteen kirjaan, joka kutsu-
taan Uudeksi Testameutiksi. 24. Juuri tämä kirja «n

Kristillisen uskomme perustus. 25. Uudessa Testamen-
tissa owat senraawat osat: ne neljä Gwankeljumia (ker-
tomuksia lesukseu maallisesta elämästä), Matheukselta,
Marlukselta (Pietarin opetuslapsi), Luukkaalta (Paa-
waliu opetuslapsi) ja Johannekselta; Apostolein Teot
(Luukkaalta); Paawaliu Epistolat sauotnille seurakuu-
«ille, sekä kaksi Timoteukselle, yksi Titukselle ja yksi Fi-
lemouilie; Epistola Hebrealaisille (ratkaisematta keltä
Apostolilta); kaksi Epistolaa Pietarilta, kolme Johan-

han walnossaan Kristityltä wastaan? N, Kuin hän tässä wai.
non-kiiwandessameniDamaskuu», mitä tapahtui hänelle tiellä?
14, Kuln Saul kysäsi keltä hän hunttiin, minkä wastauksen sal
hän? 15, Mitä käski Herra häntä sitte»? l», Mikä muutos ta-
pahtui Soulissa tällä a<all»? I?, Kuka tul! sitte antamaa» HH»
«elle nälönsä jälleen? l«. Mitä tapahtui hänelle koht» sitten?
IN. Miksikä tuli tämä Paawali sen jälkeen? 2U, Mitä waikntti
Paawall Kristillisyyden lewlttsmiscksi? 21. Nimlttele muuta,
mla Paawalilta perustettuja seurakuntia? 22, Tunnetkos muu»
tamla Paanialln kirjoituksista? 23, Mihinkä kirjaan »ämät
Epistolat koottiin? 24, Qnl» Uusi Testamentti meille mlstäkää»
armosta? 22, Luettele Unden Testamentin kirjat?



nekselta, yksi lakopilta ja yksi Judolta; M Johannek-sen Ilmestys.

34. Ahteydesta Wanhan ia
Uuden Testamentin

wälillä.
Uskon-oppi (se o», se tapa, jolla Jumalaa Palmel-

laan, hänen armonsa ja autuuden woittamisessi) o»!
Wauhassa ja Uudessa Testamentissa ollut erilainen.
2. Wauhassa Testamentissa pitiwät löraelitat Mo- -,

seksen lai» täyttämisen autuntensa asiassa suuri-ar '

»voisena asiana, mutta totisesti hurskaat heistä paniwat
lnitenti» autuuteusa toiwon erinomattaiu uskoo» siitä
luwatusta Messiatsesta eli Vapahtajasta. 3. Heidän
uhrinsa owat siis enemmän pidettäwät esiknwana Va-
pahtajan sowintokuoleinasta, kuin itse waikuttamaua
synnin sowiuuosta Jumalan edessä. 4. Uudessa Testa-
mentissa, sittenkuin se luwattu Wapahtaja, Jumala,'>
ainoa poika, tuli mailinaan ja kuolemassansa toi esiin,
ijankaikkisesti kelpaawau sowinto-uhriu synneistä, on
sillä perustus laskettu kaikkeen autuuteemme. 5. Tähän,
nähden sanotaan myös lesukseu "Ei kauristen eikä >va»
sikkai» weren kautta, woan oman wereusä kautta men-
neen pyhää», ja ijankaikkisen lnnastuksen löytäneen." «.

Täniä ja muut sellaiset puheenparret owat siis, »ver-
taamalla Israelitai» sowinto-uhria, huokiasti seli-
tettäwät.

34. Oliko utton-oppi Nauhassa ja Uudessa Xestamentiss
samanlainen? 2, Mihinkä perustettiin Wauhassa Testamcr
tlssä autuuden toiwo? I. Minänä owat siis Israelitain uhl'
pidcttäwtnä? <, Kuinka saatamme Uudessa Testamentissa 01l
wakutetnt siitä, että wahwa perustus on pantu autuuteemme
s>, Sano joku paikka Bibliasta, kussa lesuksen kuolema werr
taa» sowiuto.uhriksi? N, Kuinka owat siis »ainkaltalset Pyhä
raamatun selitcttäwät?
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