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Manya Testamentti.

Ennenkuin wuoret oliwat, eli maa ja
maailma luotiin, olet sinä Jumala ijantail»
tisesta ijanlaittiseen. Ps. 90: 2.

1. Luominen.
Alussa loi Jumala taiwaan ja maan. Ia maa

oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli sywyydeu päällä,
ja Jumalan Henki liikkui wetten päällä.

1. Ia Jumala sanoi: „tulloon wlllleus!"
Ia walkeus tuli. Silloin eroitti Jumala wal-
kcuden pimeydestä, ja kutsui walkeuden päiwätsi
ja pimeyden yötsi. Ia tuli ehtoosta ja aamusta
ensimiiinen päiwä.

2. Ia Jumala sanoi: „Tulloon wahMuus
wetten »aiheelle, eroittamaan Mesiä mesistä!
Ia tapahtui niin. Ia Jumala lntsui wahwuu-
dm taiwaaksi. Ia tuli ehtoosta ja aamusta
toinen päiwä.

3. Ia Jumala sanoi. ..kokoontukoon me-
det tuimaan alla erinomaiseen paitlaan, niin
että lniwa näkyy!" Ia tapahtui niin. Ia Iu
nmla kutsui tuiman maaksi, ja wetten kokoukset
hän kutsui «ereksi.
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Ia Jumala sanoi: ..wihoittatoon maa, ja
laswatoon ruohon, jossa siemen on, ja he»
delmiilliset pnut!" Ia tapahtui niin. Ia tuli
ehtoosta ia aamusta kolmas päiwi.

4. Ia Jumala sanoi: ..tulkoon Valkeudet
taiwaan wahwuuteen!" Ia tapahtui niin. Ia
Jumala teli kaksi suurta walteutta: suuremman
walkmden päiwää hallitsemaan, ja wähemmän
walteuden yötä hallitsemaan, ja tähdet. Ia tuli
ehtoosta ja aamusta neljäs päiwii.

5. Ia Jumala sanoi: ..kuohuttakoon me-
det yltälylla liikluwaisia eläimiä, ja linnut
lentäköön maan päällä taiwaan awaruudessa!
Ia Jumala loi kaikkinaiset merieläimet, jakaikki
naiset siiwelliset linnut. Ia tuli ehtoosta ja
aamusta wiides päiwä.

6. Ia Jumala sanoi: ..tuottakoon man
eläimet lajinsa jälkeen!" Ia Jumala teki pe
dot maalle, karjan ja kaikkinaiset matelewaiset
eläimet.

Ia Jumala sanoi: ..tehkäämme ihminen
meidän kuwalsemme. muotomme jälleen, ja
he »vallitkoon kalat meressä, ja taiwaan linnut
ja karjan ja koko mami, ja kaikki jotka maalla
matelemat!" Ia Jumala teki eusimiiisen ihmi-
sen (Adamin) maan tomusta, ja puhalsi hänen
sieramiinsa eläwän hengen: niin ihminen tnli
elämäksi sieluksi.

Ia Herra Jumala pani raskaan nneu Ada
miin, ja tämän nukkuessa otti hän yhden hänen
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kylkiluistansa, rakensi siitä waimon, ja toi sen
miehen eteen. Ia Adam nimitti emäntänsä
Ewaksi.

Ia Jumala katsoi kuittia, tuin hän teh-
nyt oli, ja latfo ne oliwat sangen hywiit.
Ia tuli ehtoosta ja aamusta luudes päiwä.

Minä «ston Jumalan päälle Isän laitli-
waltiaan, taiwaan ja maan lnojan.

Ia Jumala lepäsi seitsemäntenä piiiwänä
kaikista teoistansa, kuin hän tehnyt oli. Ia Ju-
mala siunasi seitsemännen päiwän ja pyhitti sen,
että hän lepäsi sinä päiwänä kaikista teoistansa.

Meidän Jumalamme on taiwaissa; mitä
itänä hän tahtoo, sen hän telee. Ps. 115:
3. Neh. 9: 6.

Muista lefto-piiiwaä, ettäs sen pyhittäisit!

2. Syntiinlankeemus.
1. Herra Jumala istutti paradisin Edenissä

ja kaswatti maasta kaikkinaiset puut, ihanaiset
nähdä ja hywät syödä, ja elämän puun keskelle
paradisin, niin myös hywän ja pahan tiedon
puun. Ia Herra Jumala pani ihmise» para-
disiin, wiljelemään ja warjelemaau sitä. Ia
Herra Jumala käski ihmistä, sanoen: „syö »va-
paasti kaikkinaisista puista paradistssa, mutta
hywän ja pahan tiedon puusta elä syö; sillä
jona päiwänä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla
tnoleman?"



6

2. Mutta tiirme oli kamalin kaikkia eläi
miä maan päällä ja sanoi waimolle: „sanoito
Jumala, elläiit syölö kaikkinaisista puista
disissa?" Waimo mustasi kärmeelle: „me syömme
niiden puiden hedelmistä, jotka owat paradisissa:
mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä
paradisia, on Jumala sanonut: eltiät syöt»
siitä, ja eltäät ruwetlo siihen, ettette tuolisi
Niin kärme sanoi waimolle: „ei suinkaan pidä
teidän kuolemalla kuoleman. Waan Jumala
tietää, että jona piiiwänii te syötte siitä, auke-
ncwat teidän silmänne, ja te tulette mintuin
Jumala, tietämään hywiin ja pahan". Ia waimo
näki siitä puusta olewan hywän syödä, ja että
se oli ihana nähdä ja suloinen puu antamaa»
ymmärryksen; otti sen hedelmästä ja söi, ja
antoi miehellensä siitä, ja hän söi. Silloin
teniwat heidän molempain silmät, ja he äkkäsi
wät olemansa alastomat.

Elä johdata meitä kiusaukseen: mutta
päästä meitä pahasta!

3. Syntiinlanteemutsen seuraukset.
1. Illalla päiwäu wiiletessä, kuuliwat

miset Jumalan äänen paradisissa; mutta Adam
lymyi emäntinensä Jumalan kaswoin edestä
puiden sekaan paradisissa. Ia Herra Jumala
kutsui Adamin, sanoen hänelle: „Knss«s olet?"
Hän sanoi: minä kuuliu sinun äänes paradisissa
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ja pelkäsin, sillä minä olen alasti; sentähden
minä lymyin". Mutta Jumala sanoi: „l«la
sinulle ilmoitti, ettäs alasti olet? Etkös syö-
uyt siitä puusta, josta miuä sinua haastoin syö-
mästä?" Adam wastasi: „waimo, jonkas mi-
nulle annoit, antoi minulle siitä puusta, ja minä
söin". Silloin sanoi Herra Jumala waimolle:
„Miksis sen teit?" Waimo wastasi: „t»rme
petti minun, ja minä söin".

2. Niin Herra Jumala sanoi lärmeelle:
„ettäs tämän teit, kirottu ole sinä: Ia mini
panen wllinou sinun ja waimon wälille j«
sinun siemenetz ja hänen siemenensä wälille:
sen pitää rilli polkeman sinun pääs, ja sinä
olet pistiiwä häntä kantapäähän."

Waimolle sanoi hän: „minä saatan sinulle
paljon tuskaa; sinun tahtos pitää miehes ala
annettu oleman, ja hänen pitää wallitsemcm si-
nua".

Adamille sanoi Herra Jumala: „kirottu ol-
koon maa sinun tiihtes; orjantappuroita ja oh-
dakkeita on hän kaswawa. Otsas hiessä pitää
sinun syömän leipää, siksi tuin maaksi Mensa
tulet; sillä sinä olet maa ja maaksi olet sinä
Mensa tulewa."

Ia Herra Jumala ajoi setä Adamin että
Gwan ulos painoisista.

Sitä warten Jumalan Poita ilmestyi,
että hän perkeleen thöt siirlis. 1 loh. 3.8.



8

4. Kain ja Abel.
1. Adamilla ja Ewalla oli kaksi poikaa:

Kain ja Abel. Abel oli lampuri, mutta Kain
peltomies. Ia tapahtui, että Kain uhrasi Hcr
ralle lahjan maan hedelmistä. Abel uhrasi
myös laumansa esikoisista. Niiu Herra katsoi
lepftyisesti Abelin ja hänen uhrinsa puoleen,
mutta Kaiuin ja hänen uhrinsa puoleen ei hän
leppyiscsti katsonut.

2. Silloin Kain »vihastui sanqen kolvin, ja
hänen hnahmonsa muuttui. Niiu Herra sanoi
Kllinille: „mitsis olet wihllinen? Ia mitsi
haahmos »nuuttun? Eilö niin ole? Jos
hywin teet, niin syntis annetaan anteeksi:
mutta jolles hywin tee, niin synti wiiijyy
owen edessä, ja hänen himonsa on sinuun:
waan hallitse sinä häntä!"

3. Silloin puhui Kain »veljensä Abelin
kanssa. Ia tapahtui heidän kedolla ollessansa,
että Kaiu karkasi »veljensä Abelin päälle ja tap-
poi hänen. Niin Herra sanoi Kaiuille: .Kussn
on »veljes Abel?" Hän »vastasi: en tiedä, o-
lenko minä weljeni wartia?" Jumala sanoi:
„mitäs olet tehnyt? Weljes wcreu ääni huu-
taa minun tyköni maasta. Ia nyt, kirottu ole
sinä maan päällä! Koskas maata wiljelct, ei
pidä sen tästedes sinulle »väkeensä antaman.
Kultian ja patenewaisen pitää sinun oleman
maan päällä. Niin Kain sanoi: „minun ran>
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gaistutseni on suurempi, luin että se «n
tannettawa." Ia Kain läksi Herra» kaswoin
edestä.

Ei sinun pidii tappaman.
Jokainen, tuin weljeiinsii Mihaa, hiin «n

murhaaja; ja te tiedätte, ettei yhdessäkään
murhaajassa ole ijantaitlinen elämä pysywä.
1 loh. 3: 15.

5. Wedenpaisuminen.
a) Wcdenpaisumincn tulee.

1. Koska ihmiset lisääntyiwät maanpäällä,
lisääntyi heidän pahuuteusakin. Koska he eiwät
tahtoneet kääntyä Herran puoleen, sanoi Hän:
„ihmisen, jonka minä loin, tahdon minä hutut-
taa maan päältä."

2. Multa Non löysi armon Herran edessä,
sillä hän oli hurskas ja wakaa mies ajallansa
ja eli jumalisesti. Ia Jumala sauoi Noalle:
„tee itselles arkki hougasta ja tee sisälle oliusi
jat, ja terwaa se sisältä ja ulkoa. Ia tee se
300 kyynärää pittätsi, 50 kyynärää leweiitsi ja
30 kyynärää lortealsi. Tee arkin kattoon kyy
närän suuruinen akkuna. Arkin owen pitää si
nun paneman sen siwuuu. Katso, minä annan
tulla wedenpaisumifen maan päälle. Mutta
sinun pitää arkkiin sisälle menemän, sinun ja
sinun poikas, Vem, Kam ja lafet ja sinun
emäntäs ja poitais emännät sinun kanssas.



Ia sinun pitää saattaman arkkiin kaikkinaiset
eläimet kaksittain, koiraksen ja naaraksen, että
he jäisiwät elämään kanssas. Ia Noa teti
kaikki, mitä Jumala hänen käski.

3. Ia Noa meni arkkiin poikinensa, emän-
tinensä, poikllinsa emäntäin ja eläinten kanssa.
Silloin kuohuiwat kaikki sywyyden lähteet, ja
taiwaan akkunat aukeniwat; ja maan päälle sa-
toi 40 päiwiiä ja 40 yötä. Ia wedet paisui-
wat ja nostiwat arkin ylös, wieden korkialle
maasta, ja kaikki korkiat wuoret koko taiwaan
alla peitettiin. Silloin hukkui kaikki liha; ai-
noasti Noa jäi, ja ne jotka hänen kanssansa
oliwat arkissa.

Glliiiit ekfhtö: ei Jumala anna itseänsä
pilkata; sillä mitä ihminen ftzlwiiä, sitä hän
«hös niittää. Gal. 6: 7.

b) Wedenpllisimisen loppu.
1. Silloin Jumala muisti Nona jakaiMa,

jotka hänen kanssansa oliwat arkissa, ja sateet
taiwaasta asetettiin. Ia wedet maan päältä
enemmin ja enemmin juoksiwat pois, ja wähe-
niwät 150 päiwän perästä. Ia arkki jäi seiso-
maan Araratin Wuorille. Jonkun ajan kulut-
tua awasi Noa arkin akkunan ja antoi kaarneen
lentää ulos, joka lensi kahtia päin, siihen asti
kuin wedet maan päältä kuiwuiwat. Sitte
lähetti hiin kyyhkyisen tyköänsä. Koska ei kyyh-
kyinen löytänyt kussa hän sai jalkansa lewätä,
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palasi hän takasin. Noa ojensi kätensä ja otti
hänen tykönsä arkkiin. Seitsemän päiwän pe-
rästä antoi hän taas kyyhkyisen lentää arkista.
Se palasi hänen tykönsä ehtoopuolella, ja katso,
hän toi suussansa öljypuun lehden. Niin Noa
ymmärsi wedet maan päältä juosseeksi pois.
Mutta hän odotti wielä seitsemän päiwää, ja
antoi kyyhkyisen lentää ulos, joka ei enää pa-
lannut.

2. Niin Jumala puhui Noalle sanoen:
„lähde arkista, sinä ja sinun emäntäs, sinun
poikas ja sinun poilais emännät ja kaikkinaiset
eläimet, jotka sinun tykönäs omat." Niin Noa
läksi ulos omaistensa ja kaikkein kanssa, jotka
hänen tykönänsä oliwat. Ia Noa rakensi alt-
tarin ja uhrasi Herralle polttouhria alttarilla.
Ia Herra sanoi sydämessänsä: „en minä sillen
enää maata kiroo ihmisen tähden". Ia Ju-
mala siunasi Noan ja hänen poikansa sanoen:
„katso minä teen liittoni teidän kanssanne; ettei
täst'edes enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman
wedenpaisumisella; ja ei pidä täst'edes enää
wedenpaisumus tuleman maata turmelemaan.
Minä panen kaareni pilwiin. Sen pitää ole-
man liiton merkki minun ja maan wälillä".

Laupias ja armollinen on Herra, ei hän
wihastu ijllntaittisesti. Ps. 103: 8, 9.

Minii, Herra sinnn lumalas, olen tn»
was Jumala, jota etsiskelen isäin pahat teot
lasten päälle, kolmanteen ja neljänteen pol>

n
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ween, jotta minua wihaawat; i» teen luu»
pinden monelle tuhannelle, jotta minua ra»
kastamat ja pitiiwiit minun käskyni.

tt. Abraham.
Zemin jälkeisistä oli mies, nimeltä Abra-

ham. Hänelle sanoi Herra: „liihde maaltas
ja suwustas ja isäs huoneesta, sille maalle,
jonta minä sinulle osotan. Ia minii teen
sinnn suureksi kansaksi ja siunaan sinun; ja
sinussa pitää laitti sututunnat maan päällä
siunatntsi tuleman." Niin otti Abraham e-
mäntänsä Haran ja Lotin, weljensä pojan ta-
waroinensa ja läksi heidän kanssa matkustamaan
.Nanaan maalle. Heidän sinne tultua, näkyi
Herra Abrahamille ja sanoi: „sinun siemenet-
les annan minä tämän maan.' Ia Abraham
rakensi siellä Herralle alttarin ja saarnasi Her-
ran nimestä.

Isä meidän, jota olet taiwaissa:
lähestyköön sinun waltatuntas.

Uston lautta tuli Abraham kuuliaiseksi,
kosta hän kutsuttiin menemään siihen maa
han, jonta hän oli perimä. Hebr. 11.8.

7. Isaal uhrataan.
1. Kosta Abraham oli sadan ajastaikainen,

synnytti emäntänsä Saara hänelle pojan, jonta
hän nimitti Isaatiksi.



Useita wuosill tämän jälteen koetteli Jumala
Abrahamia, sanoen hänelle: „ota Isani, sinun
ainoa poikas, jotas rakastat, ja mene MorillN
maalle ja uhraa häntä siellä polttouhriksi yhdellä
niistä muorista, jonka minä ole» sinulle sauowa".
Niin Abraham nousi »varhain namulla, »valjasti
aasinsa ja otti kaisi pnlnieliannsa myötänsä jn
poiknnsll Isankin; hnlkoili puita polttouhriin ja
meni sille paikalle, joukn Jumala oli hänelle
sanonut. Kolmnnteun pni»väuä unki Abrnhmn
sen paikan taainpnna. Silloin sauoi häu
weliuillc>»sa: „olknnt te tässä aasin tykönä; minä
jn poika käymme tuonue, jn koskn olemme ru-
koilleet, miu palajamme teidän tykönne."

2. Ia Abraham otti polttouhrin halot ja
sälytti poikansa Isaakin selkään; mutta itse otti
hän tuleu ja »veitsen käteensä. In he käwiwiit
molemmat yhdessä. Nyt sanoi Isaak Abraha-
mille: „isäni!" Abraham »vastasi: „tässä olen
poikani". Isaak sanoi: „katso, tässä ou tuli ja
halot, mutta kussa ou lammas polttouhriksi?"
Abraham ivastasi: „lumala on katsoma itsellensä
lampaan polttouhriksi, poikani." Ia he käwiwiit
molemmat yhdessä.

3. In kuin he tnliwnt lumnlnn määräämälle
vniknllc, teki Abraham siihen alttarin ja pani
halot, sitoi poitnusa Isaakin ja pani hänen alt
tarille halkoiu päälle. Sitte ojensi hän kätensä
ja siwalsi weitsen tcnrastaaksensa poitaa,»sa. -

Silloin Herran Enkeli huusi hänelle taiwaasta,
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sanoen: „Abraham, Abraham!" Hän wastasi:
„tässä olen". Enkeli sanoi: „elii satuta tättäs
poikaan, elä myös hänelle mitään tee; sillä nyt
minä tiedän että sinä pelkäät Jumalaa ja et
ole säästä nyt ainokaista poitaas minun täh-
teni." Niin Abraham nosti silmänsä ja äkkäsi
oinaan takanansa, sarwista sekaantuneen tihiäan
pensastoon. Niin hän meni, otti sen oinaan ja
uhrasi polttouhriksi poikansa edestä. Wielä huusi
Herrcm Eukeli Abrahamille: "minä suuresti
siunaan sinun, ja sinun siemenessäs pitää
laitti kansat maan päällä siunatuksi tuleman,
ettäs olit minun äänelleni kuuliaincu." Sitte
palasi Abraham poikansa Isaakin ja palwcliainsa
kanssa totia. ,

Tapahtukoon sinun tahtos niin maassa,
tuin taiwaassa!

8. Jakobin uni.
1. Isaakilla oli kaksi p-ikllll, Esan jll Ja-

kob. Koska Isaak tuli wauhaksi, kutsui hän
poikansa Jakobin, siimasi häutä ja sauoi: „wal-
mistä itses ja mene Mesopotamiaan ja ota W
sclles sieltä emäntä, iiabanin, sinun enos, tyt-
täristä. Mntta Jumala kaikkiwaltias siunat-
koon sinua ja antakoon sinulle Abrahamin sin-
»«ulsen." Niin läksi Jakob ja tuli yhteeu paik-
kaa», jossa häu oli yötä; silla aurinko oli jo
laskenut. Hä» otti siitä tiweu, pani sen päänsä
alaiseksi ja makasi siinä. Ia hän näki unta,
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että tikapuut seisoiwat maan päällä, joiden pää
ulottui taiwaasen; ja katso, Jumalan entelit
lawiwät ylös ja alas niitä myöden. Mutta
Herra seisoi niiden päällä, ja sanoi: „tän»än
maan, jonla päällä malnat, annan minä si-
nulle, ja sinun siemenelles. Ia sinussa setä
sinun siemenessäs pitää laitti fulutunnat
maan päällä siunatnitsi tnleman. Minä olen
sinnn tanssas ja »varjelen sinua, luhun itä-
nänsä jondnt, ja saatan sinun jällcnsä tälle
maalle."

2. stoska Jakob heräsi unestansa, sanoi hän:
„kuinka pcljnttäwä on tämä pnitka, ci tässä muu
ole, kuin Jumalan hnone ja taiwaan owi."

Sitte hän nousi ja otti kinicn, joka päänsä
alaisena ollut oli, nosti sen pystyyn muistopat-
saaksi ja tutsni sen > nikan Veteliksi.

Herra on minun paimeneni; ei minulta
mitään puutu. Hän wie minun oitialle tielle
hänen nimensä tähden. Ps. 23: 1, 3.

9. Josef myydään wcljiltimsä.
1. Jakobilla oli 12 poikaa. Yksi heistä

oli Josef. Tämä ilmoitti isällensä, mikä paha
sanoma heistä kuulni. Mntta Jakob rakasti
Josefia enemmin, tuin kaikkia muita lapsiansa,
ja teki hänelle tirjawau hameen. Knn hänen
»veljensä sen näkiwät, wihafiwllt he häntä ci«
wätkä woinect puhutella häntä ystäwällisesti.
Paitsi sitä näti Josef kaksi unta, jotka hän ter-
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toi weljillensii. Siitä lvihastuiwat he wielä
enemmin ja ladehtiwat häntä, sillä he luuli-
wat hänen tnlcwan kuuiukaaksi hallitsemaan heitä.

2. Koska Josefin wcljet oliwat menneet
kaitsemaan isänsä karjaa, sanoi Jakob Josefille:
„mene ja katso, owatko weljes ja karja rau-
hassa!" Kun weljet kaukaa hänen näkiwät, sa-
noiwat he toinen toisellensa: „katso, tuo unen-
näkiä tulee! Tastpataamme hän ja heittäkäämme
hän yhteen kuoppaan, ja sanokaamme: paha peto
«n hänen syönyt, niin saadaan nähdä, mihinkä
unensa joutumat!" Koska Ruben sen kuuli,
sanoi hän: „elläämme »vuodattako wcrta, »vaan
heittäkäämme hän siihen kuoppaan, joka on kor-
wessa!" Tämän sanoi hän, sillä hän tahtoi
pelastaa hänen heidän käsistänsä, ja saattaa hä>
nen takasin isänsä tykö." Koska nyt Josef tuli,

he häneltä tirjawan hameen ja heitti-
wät hänen kuoppaan, jossa ci ollut wettä. Sitte
istuiwat he syömään.

3. Samassa nostiwat he silmänsä ja näki-
wät Ismaelilaisten joukon tuleman kamelillensa.
He weiwät ruokahöysteitä, balsamia ja mirha-
mia alas Egyptiin. Nyt sanoi luda weljil-
lensä: „tnlkaat ja myykäämme Josef Ismaeli
laisille!" Ia he kuuluvat yäntä. Koska nyt
Ismnelilaisct kauppamiehet fiitä meniwät ohitse,
wetiwät he Josefin ylös kuopasta ja myiwät
hänen kahteenkymlneneen hopiapciillinkiin. Mutta
kauppamiehet weiwät Josefin Egyptiin.
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4. Sitte ottiwat hc Josefin hameen, tap-
poiwat kauriin, tcchrasiwnt hameen wereen ja
autoiwat kantaa sen isällensä ja sanoiwat: „tä-
män inc löysiinme. Tunnustele, jos se on poi-
kas hame, taikka ci!" lakol, tnnsi sen ja sa-
noi: „tämä on poikani hame. Paha veto
on hänen syönyt, Josef on raadellen rcwelty."
Ia Jakob murehti poikaausa kauan aikaa, eikä
tahtonut antaa itsiänsä lohdutcttan, »vanu sanoi:
„minä murehtien menen alas poikani tykö hau-
taan."

Wanliurstaan pitää paljon kärsimän, mutta
Herra pelastaa hänen taitista.

Ei stnnn pidä tappaman.

10. Josef Egyptissä.
1. Ismnelilaisct kauppamiehet wciwät Jo-

sefin Egyptiin, jossa Potifar, kuninkna» holvi,
haltia, osti häucn. Mutta Potifari» cmäntä
walhctteli Josefin päälle, ja Potifar pani Josefin
wnnkentcen. Mutta Imuala oli losefiu kanssa
wankihuoucessa, koska häu oli wiatoin ja jnma-
lineu.

2. Kahden wuodcn kuluttua lähetti ssarao,
Egyptin kiniiugns,kutsumaan loscfia »vankeudesta.
Ia häu antoi itsensä keritä, muutli »vaatteensa
ja tnli Faraon eteen. Niin sanoi Farao: „minä
olen uuta nähnyt, »vaan ei ole sen selittäjää-,
mutta olen kuullut sinusta sauottawau: kostas
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unen kuulet, uiiu sinä taidat sen selittää." Josef
»vastasi: „ei ole se minun »voimissani; mutta
Jumala aalvistaa tuiteulin Faraolle hhwää."
Farao puhui Josefille: „unessaui olin minä sei-
sowllna wirran reunalla ja näin wirrasta nou-
sewau ylös seitsemän lihawaa ja lannista leh»
mää, jotka föiwät laitumella ruohostossa. Hei-
dän jälkeensä nousiwat ylös seitsemän rumaa ja
laihaa lehmää. Ia ne rumat ja laihat lehmät
söiwät ne seitsemän lihawaa lehmää; mutta ei
heidän päällänsä tuntunut, että he oliwat syö»
neet, wacm oliwat yhtä rinnat nähdä kuin en-
nenkin. Niin minä heräsin. Ia taas nnjin minä
unessani seitsemän täysinäistä ja lannista täh-
käpäätä kaswnneen yhdessä oljessa. Sittc käwi
ylös seitsemän pientä ja surkastunutta tähkä»
päätä. Ia ne pienet tähkäpäät nicliwät ne
seitsemän kaunista tähkäpäätä. Josef »vastasi:
„molemmat unet owat yhtä. Jumala ilmoittaa
Faraolle, mitä häu o» tekcwä. Seitsemän kau-
nista lehmää ja seitsemän täysinäistä tähkäpäätä
owat seitsemän hywiiä wuotta, ja ne seitsemän
laihaa lehmää ja seitscmäu surkastumitta tähkä-
päätä owat seitsemän nälläwuotta. Katso, seitse-
män wiljaista wuotta tulee koko Egyptin maa-
han, ja niiden jälkeen tulee seitsemän towaa
wuotta. Tämän on Jumala pian telewä. Nyt
siis etsikään Farao toimellista ja taitamaa miestä,
asettaaksensa Egyptin maan yli, että hän hyminä
»vuosina kokoisi »viljaa Faraon haltuun, jottei
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maa seitsämäuä nälkäwuouun häwitettäisi nälän
tähden."

3. Tämä puhe kelpasi Faraolle ja hän sa-
noi Josefille: „cttä Jumala on tämän kaiken si-
nulle ilmoittanut, niin ei ole yhtnnu niin taita-
maa ja toimellista, kuin sinä olet. Katso, minä
olen asettanut sinun koko Egyptin maan yli!"
Ia Farao otti sormuksen kädestänsä ja pani sen
Josefin käteen, ja puetti hänen kallcisin liina-
waatteisin, ripnsti kultakäädyn hänen lankaansa
ja antoi hänen ajaa toisessa mannussansa, ja
sanoi hänelle: „ilman sinun tahdotas ci pidä
yhdenkään ylentämän kättänsä taitla jalkaansa
koko Egyptin maalla." Ia Josef kokosi paljon
Miljaa seitsemänä hywänä mnonna; mutta kal-
liin ajan tnltua awasi hän jywä-aitat jokapai-
kassa ja myi. Ia kaikki maakuuuat tulimat
Egyptiin ostamaan Josefilta jywiä, sillä kallis
aika tuli kaikkiin maaknutiin.

Herra tekee löyhäksi ja rikkaaksi, hän
lentaa ja ylentää. 1 Rom. 2: 7.

11. Illlob muuttaa Egyptiin.
1. Myös Kanaan maalla oli kallis aika, ja

Jakobin pojat täwiwnt kahdesti Egyptissä Mil-
jaa ostamassa. Koska he toisen terran siellä
oliwat, ilmoitti Josef itsensä heille. Kuin he
sittc tulimat kotia isäusä tykö, sauoimat he: „wielä
Josef elää ja on 1010 Egyptin maan herra."
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Mutta ei hän uskonut heitä. Sittc sanonnat
he hänelle kaikki loscfiu sanat, ja kuu hän uäki
waunut, jotka Josef oli lähettänyt häntä tuo-
maan, sauoi häu: „nyt ou miuulla kyllä, että
poikaui Josef wielä elää. Minä menen häntä
katsomaan ennen kuin kuolcu."

2. Nyt läksi Jakob kaikkine ominensll. Pääs-
tyänsä Versabaan, fanoi Inmala hänelle: „el»
pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen siuun
siellä suureksi kansaksi. Minä menen Egyptiin
siuun kanssas, ja minä jälleen sinun sieltä joh-
datan." Ia Jakob lähetti sanan edellänsä Jo-
sefille. Niin walmisti Josef »vanuunsa ja meni
isäänsä wastaan. Ia kun häu sai nähdä häncu,
halasi hän häntä kaulasta ja itki hetkcu nikan
hauen kaulassansa. Sitte sanoi Jakob Josefille:
„nyt uiiuä mielelläni knolen, että minä näin si-
mm knswos, ja ettäs wielä elät."

3. Silloin Josef tuli ja ilmoitti Faraolle
tnikki. In häu toi isänsä Jakobin Faraon eteen.
In Jakob siuuasi Farnota. Nyt toimitti Josef
isänsä ja weljensä asumaan parhaassa maan
paikassa, nimittäin Gosenissa, niinkuin Farao
oli käskenyt. In Josef elätti isänsä ja wel«
jcnsä jn koko isänsä huoneen, ninn wauhimmasta
nuorimpaan asti.

Lasten pitää tekemän, uiinknin wauhemmat
heille owat tehneet; sillä se on hywin tehty ja
Jumalalle otollinen. 1 Tim. 5:4,

Kunnioita isiiiis ja äitiäs, ettäs menes»
tyifit ja kauan eläisit maan päällä.
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12. Moses.
1. Koska Josef oli kuollut ja kaikki häueu

»veljensä, sckä kuitti, jotka siihen aitaau oliwat
eläneet, tuli uusi kuningas fFarao) Egyptiin, joka
ei Josefista mitään tietänyt. Ia kuningas setä
muut Egyptiläiset wainofiwllt Israelin lapsia
orjuudella, armahtamatta. Wiclä käski kunin-
gas kaikelle kansallensa, sanoen: „kaitti pojat,
tuin syntymät, pitää teidän heittämän wlrtnnn."

Tähän aikaan synnytti eräs Israelilainen
waimo pojan. Ia koska hän näki, että se oli
ihana lapsi, salasi hän sen kolme kuukautta. Ia
kun ei hän taitauut häntä mää salata, otti hän
laisilaisen artun, siwui sen sawella ja piillä,
pani lapsen siihen ja laski arkun kaisilistoon
wirran partaalle. Mutta lapsen sisar Mirjam
seisoi taampana, nähdäksensä, mitä hänelle ta-
pahtuis.

2. Niin Faraou tytär meni alas pesemään
itseänsä »virtaan, ja kun hän näki arknn kaisi-
listossa, lähetti hän piikansa ja antoi sen ottaa
ylös. Arkun llwllttua näki hän lapsen, ja katso
lapsi itki. Silloin arnllhti hän sitä ja sanoi:
„tämä on Hebrealaisten lapsia." Niin sanoi
lapsen sisar Faraon tyttärelle: „tahdotkos, että
minä menen kutsumaan Hebrealaisen »vaimon,
joka siunlle sen lapsen imettäisi?" Faraon tytär
sanoi hänelle: „mene!" Niin piika meni ja kut-
sui lapsen äidin. Kun »vaimo tuli, sanoi Fa-
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raon tytär hänelle: „ota tämä lapsi, ja imetä
se minulle, ja minä annan palkan sinulle." Wnimo
otti lapsen ja imetti sen. Mutta koska lapsi oli
taswcmut, toi hän sen Faraon tyttärelle, ja hän
otti sen pojaksensa, ja kutsui hänc» Moses;
sillä hän sanoi: „wedcstä olen minä hänen ot-
tanut."

Elä peltää; sillä minä olen sinnn lunas»
tanut, sinä olet minnn. Hilla jos sinä we»
fissä läyt, niin minä olen tytonäs, ettei wir°
tat sinua upota. Es. 43: 1, 2.

13. Israelin lasten pelastus
Egyptistä.

1. Ia Israelin lapset huokasiwat orjuuden
tähden ja huusiwnt, ja heidän huutonsa tuli Ju-
malan tykö. Ia Jumala tuuli hcidäu walituk-
sensa ja lähetti Nioselscn ja hänen wcljensä
Alonin Faraon tytö. He snnoiwat Faraolle:
„näin sanoo Herra, Israelin Jumala: päästä
minun lansllni!" Mutta Farao »vastasi: „kuka
ou Herra, jonka ääntä minun pitäis knulcmau.
E»l minä siitä Herrasta mitään tiedä, enkä päästä
Israelia. Mcnkäät työhönne!" Ia Farao ra-
sitti Israelin lapsia wielä kowcmmin.

2. Silloin lähetti Herra monta kowaa wai-
waa Essyp,iin. Lopullisesti löi Herra kaikki esi»
toiset Essyptin maalla, Faraon esikoisesta, niin
wannm esikoiseen asti, jn kaikki eläinten esikoi-
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set; ja ci siellä ollut huonetta, jossa eikuollutta
ollut. Silluiu nousi Farao ylös, kutsui Mo»
setsen ja Aronin Yöllä tykönsä ja sauoi: „uous-
kaat ja mcnkäät pois minun kansastani, sekä tr
että Israelin lapset: Menkäät matkaanne ja pal°
welkaat Herraa!" Niin läksiwät Israelin
set ulos Egyptistä ja Herra täwi heidän edel»
länsä päiwälla pilwen patsaassa, johdattaak-
sensa heitä tiellä, ja yöllä tulen patsaassa,
walistaaksensll heitä »vaeltamaan, sekä yöllä että
päiwllllä.

Anna ties Herran haltuun ja toiwo hä-
neen; tlillii hän sen telee. Ps. 37: 5.

14. Waellus meren läpi.
1. Koska Farao oli kansan päästänyt, tnl-

kiwat he alas Punaista-merta kohden. Mnttn
tun sauottiin Faraolle että kansa pakeui, kääntyi
hänen sydämensä kansaa »vastaan, ja hän sanoi:
„miksi päästimme Israelin?" Ia hän »valmisti
wannunsa ja otti »väkensä myötänsä, ja otti6(X»

sota-waumm. Niin Egyptiläiset ajoiluat heitä
takaa ja saawuttiniat heidän meren tykönä. Ku»
Farao lähestyi Israelin lapsia, pcljästyiwät hesangen suuresti ja hunsiwat Herran tykö."
Mutta Moses sanoi kansalle: „elliiät peljätkö!
Seisotaat ja latsotaat, minlä autuuden Herra
tiinäpiinä telee teille!"

3. Ia Herra sanoi Mosekselle: „Sano Is-
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raelin lapsille, että he waeltllwllt!" Mutta
nosta sinä sauwas, ja ojenna kätes meren ylitse,
ja erolta se yhdestä, että Israelin lapsei täwisi'
wät keskeltä merta kulmaa inyöden. Kosta nyt
Moses ojensi kätensä meren yli, antoi Herra
weLet juosta pois wahwalla itätuulella, ja wc-
det erlaniwat. Ia Israelin lapset liiwiwiit
testeltä merta kuiwaa myödeu, ja wedct oliwat
heille niinkuin muuri heidän oitialla ja wasem-
malla puolellansa. Ia Egyptiläiset ajoiwat heitä
takaa ja seurasiwat heidän perässänsä, tnikki Fa-
raon hcwosct, hänen wannunsa jaratsasmichensä
leslelle merta. Koska Israelin lapset oliwat
päässeet toiselle rannalle, sanoi Herra Moset-
selle: „ojenna kätes meren yli, että wedct juoksi-
siwat Egyptiläisten yli, heidän wamminsa jarat-
sasmiestcnsä yli." Niiu ojensi Moses kätensä
meren yli ja meri palasi »voimaansa. Koska
nyt Egyptiläiset pakeniwat, kohtasi heitä wesi,
ja Herra syöksi heidän keskelle merta, niin ettei
ntsitään heistä päässyt. Mutta Moses ja Is-
raelin lapset wcisasiwat Herralle kiitoswirren.

Nmutses huuda minua hiidiissäs, nm minä
tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää tunnioit»
tuman minua. Ps, 50: 15.

15. Waellus torwecs.
l. lonknn ajan perästä tnliwat Israelin

lapset Sinin korpeen. Siellä he napisiwat Mo»
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sesta ja Aronia wastaau, ja sauoiwat: „jospa
olisimme kuolleet Egyptissä, jossa istuimme liha-
patniu ääressä, ja oli leipää yltiikyllä syödäk-
semme; sillä te olette meidän johdattaneet tähän
korpeen, kuolettaakscnne nälällä kaikkea tätä jouk-
koa."

Silloin sanoi Herra Moseksellc: „katso minä
annan sataa teille leipää taiwnasta, koetellukseni
teitä, jos »vaellatte minun käskyssäni eli ei." -

Aamulla oli kaste ympärinsä leiriä. In kun
kaste nousi, katso, niin oli korwessa jotakin ym»
myrjiiistä ja pientä, niinkuin härmää maan
päällä. Ia Moses sanoi heille: „tämä on se
leipä, jonka Herra on antanut teille syödäksenne."
Ia Israelin huone kutsui seu M»n (Manna),
ja se muisti niinkuin sämpylä hunajan kanssa.

2. Ia Israelin lapset lälsiwät Sinin kor-
westa ja tuliwnt Nefidimiin. Siellä ei kan-
salla ollut wettä juoda. Ia he riiteliwät Mo-
seksen kanssa ja snnoiwat: „annn meille wettä."
Moses wastasi heille: „miksi te kiilsaattc Her-
raa?" Mutta kansa napisi.

Niin Moses hnusi Herran tykö, sanoen:
„mitä minä teen tälle kansalle?" Herra was
tasi hänelle: „ota sauwlls, jolla sinä löit wir»
taa, ja mene! Katso minä seison siellä sinun
edessäs kalliolla Horebissa. Siellä pitää si
nun lyömän taltiota, ja siitä pitää wedet juok-
seman." Moses teki miu, ja Israelin lapset
sniwat wettä.
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Kuitti teidän murheenne pantaat Herran
päälle, sillä hän pitää murheen teistä. 1
Piet. 5: 7.

Elä unohda, mitä hhlväii hiin minulleteh»
nyt on! Ps. 103: 2.

Anna meille tänä päiwiwä meidän jolw
piiiwäinen leipämme!

16. Laki.
1. Kolmantena kuukautena Israelin lasten

lähtemisestä Egyptistä, tuliwat he Silmin kor-
peen. Ia Herra sanoi Mosetselle: „mcue kan-
san tykö, ja pyhitä heitä tänäpäuä ja huomenna,
että he »vaatteensa pcsisiwät ja olisiwat walmiit
kolmantena päiwänä, sillä silloiu on Herra as-
tuwa alas kaiken kansau eteen Sinain wuorelle.^

Kolmantena päiwänä tnli pittäisen jhlinii,
tulen lcinillus ja paksu ftilwi wuoren päälle, ja
saussen wäkewä basnnan ääni; ja kaikki kansa,
joka leirissä oli, wapisi pelosta. Ia Moses
johdatti kansan leiristä Jumalaa wastacm, ja he
seisahtiwat wuoren juureen.

2. Ia Herra astui alas wuorelle ja puhui
uämät sanat:

Minä olen Herra sinun lumalas, jota
sinun Egyptin maalta, orjuuden huoneesta
olen »vienyt ulos:

Ei sinun pidä muita jumalia pitämä»
minun edessäni.
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Ei sinun pidä turhaan lausuman sinun
Herras lumnlas nimeä; sillä ei Herra pidä
sitä rankaisematta, joka hänen nimensä tnr»
haan lausuu.

Muista lepopäilvää, ettäs sen pyhittäisit.
Kunnioita isiiäs ja iiitiäs, ettäs tanwan

eläisit maan päällä.
Gi sinun pidä tappaman.
Ei sinun pidä huorin tekemän.
Ei sinun pidä warastaman.
Gi sinun pidä määrää todistusta sanoman

sinun lähimmäistäs ivastaan.
Ei sinun pidä pyytämän sinun lähimmäi-ses huonetta.
Ei sinun pidä himoitseman sinun lähim°

mäises emäntää, eilä hänen palweliaansa.
eitä piikaansa, eitä härkäänsä, eilä näsiänsä,
eitä mitään luin sinun lähimmiiises «n.

Ia kaikki kansa näki pitkäisen jylinä», tulen
lciumilkset ja basnnan helinän ja pelläsiwät ja
smwiwat Mosetselle: „puh« sinä meidän lans»
famme, elläiin Jumala meidän tanssamme
puhuto, ettemme tuolisi." Mutta Moses sa-
noi: „elläät peljätkö! Jumala ou tullut siksi,
että hänen peltonsa olis edessänne, ettette syn-
tiä telisi."

3. Ia Herra sanoi Mosetselle: „astu ylös
minun tyköni, että unuä antaisi» siuulle liwi-
set taulut, laiu ja täslyt, jotka iniuä olen kir-
joittanut, jotka sinun pitää kansalle opettaman.
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Moses astui ylös Jumalan tykö »vuorelle ja
Jumala autoi Hänelle lakinsa, kirjoitettuna täh-
teen kiwiseen tauluun.

Pyhitetty olkoon sinun nimes!
Nattaus on lain täyttämys. Rom. 12:10.
Kuinka nuorukainen tiensä puhdistnis?

Kosta hiin itsensä käyttää sinun sllnns jäl»
teen. Ps. 119: 9.

17. Samuel woitelee Dawidin
kuninkaaksi.

1. Koska Israelin lapset oliwat tulleet Ka»
naan maalle, asetti Jumala heille Tuomaria
päiimiehitsi. Eräs senlainen tuomari oli Sa>
muel. Mutta koska Samuel wanheutui, kokoon-
tui Israelin »vanhimmat ja sanoiwat hänelle:
„aseta meille kuningas, joka meitä tuomitsis."
Niin Samuel rukoili Herraa, ja Herra asetti
Saulin Israelin kuninkaaksi. Mutta kuin Saul
teki pahaa Herran edessä, eikä tahtonut kääntyä
hänen puoleensa, hylkäsi Herra Sauli», ettei
hän enää saanut olla Israelin kuninkaana.

2. Ia Herra sanoi Samuelille: „täytä sar«
wes öljyllä ja mene! Minä lähetän sinut Isäin
Betlehemitan tykö, sillä hänen pojistansa olen
minä katsonut itselleni kuninkaan. Samuel teki
uiinkuin Herra sanonnt oli, tuli Betlehemin! ja
pyysi Isäin poikinensa uhrille. Koska he nyt
tulilvat, katsoi Samuel wanhinta poikaa ja ajat
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teli: „tosin tämä on Herran edessä hänen Hoi-
deltunsa." Mntta Herra sanoi Samnelille: „elä

katso hänen muotoansa, eikä suurta totoansa,
sillä «i se ole niinkuiu ihminen näkee! Ihminen
nätee sen, mitä silmiin pistän, mutta Herra
katsoo sydämeen." Niin sanoi Samuel Isaille:
„joko nyt täällä kaikki pojat owat?" Isai »vastasi:
„wiclä nuoriu ou jälellä, joka kaitsee lampaita."
Samuel snuoi: „lähetä häueu peräänsä ja nuua
noutaa tänne." Isai lähetti heti nontmnaan Da»
widia. Ia koska hän tuli, sauoi Herra: „nousc
ja woitcle tämä, sillä tämä se ou!" Niin otti
Samuel öljysarwcusa ja woiteli häueu weljciusä
keskellä. Ia Herran Henli tuli Dawidiiu siitä
päiwästci ja seu perään.

Minä olen mahdotoiu taitteen siihen ar-
moon ja laitteen siihen totuuteen, jonla sinä
teit pnlwelialles. 1 Mos. 32: 10.

18. Tmmd ja Golmt.
1. Filistealaiset kokosiwat sotawätensä so-

taan Israelia »vastaan. Niin tuli Filistea-
laisteil leiristä yksi mies, niineltä Goliat,
kuusi kyyuärää ja kämmeue»» lcwcyttä pitkä. Hä-
nellä oli wastilnkki päässänsä, suomuksen kaltai-
nen pantsari ylläusä, lvaski-kilpi hartioillansa,
ja hänen keihäänsä »varsi oli niinkuin kankaan
orsi. Ia hän huusi Isrncliu joukolle: „wcilit-
kaat »M joukostauue, joka tulee tänne alas mi-
nun tyköni. Jos hän »voi sotia minua »vastaan
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ia lyö minun, niin me olemme teidän Palmelt-
anne, mutta jos minä hänen woitan, niin teidän
pitää oleman meidän Palmellamme." Koska
Saul ja koko Israel kuuli niimät puheet, pclkä-
siwät he suuresti.

2. Kolme Isäin wcmhimpaa poikaa oliwnt
menneet Saulin kanssa sotaan; mutta Dawid
oli kotoua ja kaitsi isäusä lampaita Betlehemissä.
Eräänä päiwänä lähetti Isai Dawidin tiedusta-
maan, miten weljeusä woiwat. Dawid nousi
ylös ja meni »veljiänsä terwehtimään. Koska
hän parhaallansll heitä puhutteli, nousi Goliat
jälleen ja puhui niinkuin ennenkiu. Tämän kuuli
Dawid ja sanoi: „minä menen sotimaan Filis-
tealaisen kanssa, sillä hiin on piitannut eläwän
Jumalan sotalviileä." Koska Saul seu kuuli,
sanoi hän Dawidille: „et sinä woi sotia hänen
kanssansa, sillä sinä olet nuorukainen, wacm hä»
on sotamies hanmsta nuorundestausa." Mutta
Dawid sanoi Saulille: „koska minä kaitsin isäni
lampaita, tuli jalopeura ja tarhu, ja wei lam-
paan laumasta, mutta minä jnoksin sen perästä,
löin sen ja tempasin lampaan seu suusta. Ia
kuu hän karkasi miuua mustaan, niin minä tar-
tuin hänen partaansa, löin hänen ja tapoin.
Siten olen lyönyt sekä jalopeuran, että karhun.
Ia Herra, joka minnn pelasti jalopeurau ja kar-
hun käsistä, hän pelastaa minun tämän Fi«
listealaisentin lasista." Niin Saul sanoi Da»
widille: „mene, Herra olkoon sinun kanssasi"
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3. Silloin otti Dawio sauwan käteensä ja
walitsi ojasta wiisi sileätä kiweä, pani ne pai-
menen kukkaroon ja otti lingon käteensä ja käwi
Filistealaista »vastaan. Koska Filistealaiuen
näki Dalvidin, katsoi hän hänen ylön ja sanoi:
„olenko minä koira, ettäs tulet sauwoilla minua
»vastaan?" Dalvid sanoi Filistealaiselle: „Sinä
tulet minun tyköni »niekalla, keihäällä ja kilwellä,
mutta minä tulen sinun tykös Herran leba<
otin nimessä, jontas olet piitannut." Ia Da-
wid otti kiweu kllkkarostansa linkosi ja paiskasi
Filistealaista otsaan, jotta hän laukesi kaswoil-
lcusa. Ia ettei Dawidilla ollut miekkaa, juoksi
hän Filistealaisen tykö, »veti hänen miekkansa
tupesta ja hakkasi sillä pois hänen päänsä. Koska
Filistealaiset näkiwät, että heidän wätewim»
pänsä oli kuollut, pakeniwat he.

Gi sinun pidä mnita jumalia pitämän
minun edessäni.

Jumala on ylpeitä wastaan, mutta nöu>
rille hän antaa armon. 1 Piet. 5: 5.



Ausi Testamentti.

Kosta aita «li täytetty, lähetti Jumala
Pottansa, syntyneen waimosta, lain alaiseksi
tehdyn, että hän ne, jotta lain alaiset oli»
wat, lnnastais, että me hänen lapsillensa
luettaisiin. Gal. 4:4, 5.

19. lesutsen syntymä
1. Tapahtui että käwi käsky keisari Au>

ssustutfelta, että kaikki maailma piti werolli'
seksi laskettaman. Ia kutia meni kaupunkiinsa
panettamaan itsensä wcrolle. Niin meni myöS
Josef Namretin kaupungista ylös Vetlehe-
miin, panettamaan itseänsä werolle, Marian
tihlntnn emäntänsä kanssa. Heidän siellä olles»
sansa synnytti Maria pojan esikoisensa, ja kapa-
loitsi hänen ja pani seimeen, ettei heille ollut
siaa majassa.

2. Ia paimenet walwoiwat siinä paikka-
kunnassa ja wartioilsiwat yöllä laumaansa. Ia
katso, Herran enleli seisoi heidäu tyköuänsä ja
Herran lirtlaus ympäri walaisi heitä, ja he
suuresti peljästyiwät. Ia enkeli sanoi heille:
„elkäät peljätkö! Katso, minä ilmoitan teille
suuren ilon, jota on tulema laitelle lansalle.
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Teille on tänäpiiiwiinä syntynyt Vapahtaja,
jota on Kristus, Herra Dawidin kaupungissa.
Ia tämä on teille merkiksi: te löydätte lapsen
kapaloittuua makaawan seimessä." Ia kohta oli
enkelien kanssa suuri taiwaallinen sotawäcu joukko,
jotka kiittiwät Jumalaa ja sauoiwat: „tunnia
olkoon Jumalalle lorteudess», maassa rauha,
ja ihmisille hywii tahto!"

Niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että hiin antoi hänen ainoan Poikansa, että
jokainen, tuin uskoo hänen päällensä, ei pidä
hukkuman, mutta ijanlailtisen elämän saa»

loh. 3: 16.
Minä uskon lesulsen Kristuksen päälle.

Jumalan ainoan Pojan, meidän Herramme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neit-
seestä Mariasta.

20. Tietäjäin liiynti lesulsen luona
1. Koska lesus oli syntynyt Vetlehemissii

ludan maalla, katso, tietäjät tuliwat idästä Je-
rusalemiin ja sanoiwat: „knssa on se syntynyt
Juvalaisten kuningas? Me näimme hänen tiih»
tensii idässä, ja tulimiue häntä kumartaen ru>
koi lemuan."

2. Koska kuningas Herodes sen kuuli, häm»
miistyi hän ja kaikki Jerusalem hänen kanssansa.
Ia hän kotosi ylimmäiset papit jakirjanoppineet
kansan seassa, ja kyseli heiltä, kussa Kristuksen
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piti syntymän. He wastasiwat: „Vetlehemissii
ludan maalla." Silloin kutsui Herodes tietä-
jät salaa, ja tutkisteli wisusti heiltä, millä ajalla
tähti ilmestyi, ja lähetti heidät Betlehemiin ja
sanoi: „menkäät ja kysykäät wisusti lapsesta, j»
kosta te löydätte, niin ilmoittakaat minulle, että
minäkin tulisin ja kumartaisin häntä."

3. Sitte meniwät he matkaansa, ja katso,
tähti käwi heidän edellänsä, niin kauan kuu hän
seisahti sen paikan päälle, jossa lapsi oli. Ia
he meniwät huoneesen, löysiwät lapsen äitinsä
Marian kanssa, maahan lantesiwat ja ruloi-
liwat häntä; ja awasiwat tnwaransa ja lahjoit»
tiwat hänelle kultaa, pyhää sawua ja mirha»
min. Sitte kielsi Jumala heitä unessa He»
rodckscn tykö palajamaöta; ja he meniwät toista
tietä omalle maallensa.

Jos te etsitte minua kaikesta sydämes»
tänne, niin minä tahdon antaa itseni löytää
teiltä, sanoo Herra. ler. 29: 13, 14.

Pakanat pitää »vaeltaman sinun luallcn>
dessas. Es. 60: 3.

Lähestyköön sinun waltatuntas!

21. lesus 12 wuotisem templissll.
1. Icsuksen »vanhemmat waelsiwat joka wuosi

pääsiäisjuhlalle lerusalciniin. Koska lesus oli
l 2 wuoden wanha meni hän heidän kanssansa.
Mutta kun ne päiwät oliwat kuluneet, ja he pa-
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lasiwat kotiansa pain, jäi poikanen lesus Je-
rusalemiin, jota ci Josef ja hänen äitinsä huo-
manneet; sillä he luuliwat hänen olewan seu-
rassa. Ia he käwiwät yhden päiwän mattansa
etseiwnt häntä lankoiu ja tuttawain seassa. Mutta
kun ei he häntä löytäneet, palasiwat he Jeru-
salemiin, etsien häntä.

2. Kolmen päiwän perästä löysiwät he hä-
nen templissä, istuman opettajain leskellä lunl-
telewan heitä ja lyselewän heiltä. Ia kaikki,
jotka hänen knuliwat, hämmästyiwät hauen hm»
märrystänsä ja wastanlsiansa. Kun hänen
»vanhempansa hänen näkiwät, hämmästyiwät he.
In hänen äitinsä sanoi hänelle: miksiS
meille näin teit? Katso, isäs ja miuä olemme
murehtien etsineet suma!" Mutta häu sauoi
heille: „ettetö tietäneet, että minun pitää
niissä oleman, jotta minun Isäni owat?"
Ia häu meni alas heidän kanssansa ja tuli Naza-
retiin ja oli heille alamainen. Ia lesus me-
nestyi wiisandessa, ijässä ja armossa Imun»
lan ja ihmisten edessä.

Kullakin olloon se ajatus, luin Kristut»
sella lesulsellll oli. Phil. 2: 5.

Kunnioita isäiis ja äitiäs, ettäs menes-
tyisit ja lauman eläisit maan päällä.

22. lesus asettaa myrskyn.
lesus astui opetuslastensa kuussa haahteen

mcuuäkscusä Genesaretin meren yli. Ia katso,
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suuri ilma nousi merellä, niin että haaksi aal-
loilta peitettiin. Mutta lesus makasi perällä
päänalaisen päällä. Niin tuliwal hänen opetus-
lapsensa ja herättiwät hänen, ja sanoiwat: „Herra
auta meitä, me hukumme." Ia hän sanoi heille:
„Te heitto-ustoiset! Mitsi olette petturit?"
Niin hän nousi ja uuhteli tuulta ja sanoi me-
relle: waitene, ole ääneti. Niin tuuli asettui,
ja tuli juuri thwenetsi.

Kosta Herra fnnoo, niin se tapahtuu: jos
l,än tästee, niin se on tehty. Ps. 33: 9.
Tapahtutoon sinun tahtos, niin maassa, tuin
taiwaassa!

23. lesus herättää nuorukaisen
Naineissa.

lesus meni kaupunkiin, joka kutsutan» Nain,
ja hänen kanssansa meni monta hänen opetus-
lastansa ja paljon wäkeä. Mutta koska hän
kaupungin porttia lähestyi, katso, kuollut kannet-
tiin ulos, joka oli äitinsä ainoa poika, ja
äiti oli lesli; ja paljo kaupungin kansaa käwi
hänen kanssansa. Koska Herra hänen näki, ai»
mahti hän häntä ja sanoi hänelle: „elä itte.
Ia meni ja rupesi paariin, ja kantajat seisahti-
wat. Ia hän sanoi: „nuorutainen, minä sa-
non sinnlle: nouse ylös!" Ia tnollnt nonsi
istualle ja rupesi puhumaan. Ia lesus antoi
sen äidillensä.
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Ia kaikki kuuuioittiwat Jumalaasanoen: „suuri
profeta on nousnut selaamme, ja Jumala on
kansaansa etsinyt."

Meillä on Jumala, Jumala, jota auttaa,
ja Herra, Herra, jota tuolemasta »vapahtaa.
Ps. 68: 21.

24. lesus ruoltii 5000 miestä.
1. Tapahtui että lesus meni Galilean me-

ren yli ja astui ylös eräälle wuorelle, ja istui
siellä' opetuslastensa kanssa. Koska hän näki,
että paljo kansaa seurasi häntä, otti hän heitä
mustaan ja puhui heille Jumalan waltakunnastn,
ja jotka parannusta tarwitsiwat, teki hän ter-
meiksi. Koska ehtoo tuli, sauoi hän Filippul»
selle: „kusta me ostamme leipiä näiden syödä?"
Filippus wastllsi: „kahden sadan penningin lei-
wät ei täytyisi heille, että kukiu heistä wähän-
kin" suis. Nyt sanoi hänelle eräs toiueu ope-
tuslapsi Andreas: „täällä on poikanen, jolla
on wiisi ohraista leipää ja kaksi kalasta; maan
mitä ne owat näin paljolle?"

2. lesus sauoi: „asettlltaat kansa atrioitse-
maan!" Niin istui uyt ruota-tunta, »viisituhatta
miestä, paitsi waimoja ja lapsia. Ia lesus
otti leiwät, kiitti ja antoi opetuslapsille, mutta
opetuslapset jakoiwat atrioitsewille, niin myös
kaloista, niin paljon luin hän tahtoi. Mutta
koska he rawitut oliwat, sanoi hän opetuslap-
sillensa: „kootkaat murut kun jiiilvät, ettei mi-
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tään hukkuisi." Niin he kokosiwat ja täyttiwät
talsitoistalymmentä loria muruilla.

Gtfitäät ensin Jumalan waltatuntaa ja
hänen wanhurstauttanfa, niin laitti niimiit
teille annetaan. Math. 6: 33.

Anna meille tänä päiwänä meidän jota-
päiwäinen leipämme.

25. Laupias Samarialainen.
Kerran lesus esitteli tämän kertomuksen:
1. Mi ihminen meni alas Jerusalemista

Jerikoon ja tuli ryöwärcin käsiin, jotka hänen
alasti riisuiwat ja haawoittiwat, meniwät pois
ja jättiwät hänen puolikuolleeksi.

2. Niin tapahtui, että hksi pappi sitä tietä
waelsi, ja kuu hän näki hänen, meni hän ohitse.
Samate lewita, kun hän tuli sille paikalle ja
näki hänen, meni ohitse.

3. Mutta yksi Samarialainen matkusti sa-
maa tietä, ja kuu hän näki hänen, armahti hän
häntä, tuli ja sitoi hänen hllawausa, wuodatti
siiheu oljhä ja »viinaa, ja pani juhtansa päälle,
ja wei hänen majaan ja korjasi häntä. Toisena
päiwänä hän matkusti pois, ja otti kaksi pen-
ninkiä, ja antoi isännälle ja sanoi hänelle: „kor-
jaa häntä, ja jos sinä enemmän kulutat, niin
ininä palatessani maksan sinulle."

Sinnn pitää rakastaman lähimmiiistiis
niinluin itseäs. Luuk. 10: 27.
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26. Tuhlaaja poita.
Kerran lesus kertoi seuraaman wertankscu:
1. Ahdella' miehellä oli kaksi poikaa. Nuo-

rempi heistä sanoi isällensä: „isä, anna mmnllc
osa tawarasta, kuin minun tulee." Niin isä jakoi
heille tawaran. Koska nuorempi poika oli kaikki
koonnut, meni hän kaukaiseen maakuntaan. Siellä
hän hukkasi tawaransa irstaisuudessa. Mutta
kaikki tuhlattuansa, tuli suuri niillä siiheu maa-
kuntaan; ja hän rupesi hätääntymään, ja meni
pois, ja suostui yhteen sen maakunnan kauppa-
mieheen, joka hänen lähetti maakyliinsä kaitse-
maan sikojansa. Ia hän pyysi Maisaansa täyt-
tää rawlllla, jota siat soiwät, mutta ei kenkään
hänelle sitäkään antanut.

2. Nyt malttoi hiin mielensä ja sanoi:
„kuinka monella isäni palkollisella on kyllä leipää,
ja minä kuolen nälkään: Minä nousen jatäyn
isäni tykö, ja sanon hänelle: isä minä olen syn-
tiä tehnyt tcuwasta mustaan ja sinun edessäs.
Ia en ole silleen mahdollinen pojakses kutsuttaa;
tee minua palkollises Vertaiseksi!"

3. Ia hän nousi ja meni. Koska hän
wielä taampana oli, näki hänen isänsä hänen,
ja armahti häntä, ja juosten lankesi hänen kau-
laansa, ja suuteli häntä. Mutta poika sanoi:
„isii minä olen syntiä tehnyt taiwasta ivas-
taan ja sinun edessäs, entä ole mahdollinen
tästedes pojakses kutsuttaa." Niin sanoi isä
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palwelioillcnsa: „tuokaat tänne parhaat waattect
ja pukekaat hänen yllensä, ja antakaat sormus
hänen käteensä ja kenstät hänen jalkoihinsa! Ia
tuoknat syötetty Masitta ja tappakaat se! Syö-
käämme ja riemuittaamme; sillä tämä poikani
oli kuollut ja wirtosi jälleen; hän oli kadonnut
jll on taas löydetty."

Minä uskon syntein anteeksi saamisen.
Niin pitää taiwaassa oleman ilo yhdestä

syntisestä, jota itsensä parantaa. Luk. 15: 7.

27. lesus, lasten ystäwii.
lesuksclle wietiin lapsia, että hän laskis kä<

tensii heidän päällensä ja ruloilis; mutta ope-
tuslapset nuhteliwat niitä, jotka heitä toiwat.
Mutta koska lesus sen näki, närkästyi hän ja
sanoi heille: „sallitaat lasten tulla minun ty-
köni ja elkäät tieltäkö heitä; sillä senkaltaisten
on Jumalan waltatunta!" Ia hän otti heitä
syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi
heitä.

Herra kotoo karitsat syliinsä ja lantaa
helmassansa. Es. 40: 11.

28. lesulsen ratsastus Jerusalemiin.
1. lesus meni opetuslastensa kanssa «ni-

misen kerran pääsiäisjuhlalle. Ia kun he lä-
hestyiwät Jerusalemia ja tuliwat Vetfageen
öljymäen tykö, lähetti lesus kaksi opetuslasta,



41

sanoen heille: „menkäät kylään, jola on edes-
sänne, ja te löydätte kohta aasintamman sidot-
tuna ja warsan hänen kanssansa; päästäkäät ne
ja tnokaat minulle! Ia jos joku teille jotakin
sanoo, niin sanokaat: Herra niitä tarwitsee ja
kohta hän laskee heidät."

2. Opetuslapset meniwät ja tekiwät niinkuin
lesus oli heidän käskenyt, ja taluttiwat aasin-
tamman ja warsan, ja paniwat niiden päälle
heidän waatteensa ja istuttiwat lesulsen niiden
päälle (warsan päälle). Niin enin osa kansasta
hajotti waatteensa tielle; ja ne muut karseiwat
otsia puista ja hajottiwat tielle. Mutta kansa,
joka edellä käwi ja jotka seurasiwat, huusiwat,
sanoen: „Hosi»nna Dawidin Pojalle! Kiitetty
«ltoon se, jota tulee Herran nimeen! Hofi»
anna torlendessa!" Ia kun hän tuli templiin,
huusiwat myös lapset: „Hosianna Dawidin Po»
jalle!"

Katso, sinun kunintaas tulee sinulle wan»
hurskas ja auttaja. Zach. 9: 9.

Lähesthlöön sinun waltatuntlls!
Sinun on »valtakunta ja woima ja lunnia

ijankaiMsesti! Amen!

29. lesus tiinniotetacm.
lesus meni opetuslastensa kanssa Getsema-

neen, ja hänen siellä ollessansa tuli ludas, yksi
kahdestatoista kymmenestä, ja hänen kanssansa
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paljo mäkeä miekoilla ja seipäillä, lähetettyinä
pappein päämiehiltä ja kansan »vanhimmilta. Ia
ludas oli antanut heille merkin, sanoen: „ke-
nenlii mini» suuta annan, se on, tiinniottataat
häntä!" Ia hän astui kohta lesuksen tykö ja
sanoi: „terwe Rabbi!" ja suuta antoi hänen.
Niin sanoi lesus hänelle: „ystäwäni, mitä Mar-
ten sinä tulit? Suuu antamisellako sinä ihmisen
pojan petät?" Silloin ne astuiwat edes, ja
laskiwat kätensä Iduksen päälle, ottiwat hänen
kiinni ja weiwät hänen ylimmäisen papin tykö.

Mtäwäni, johon minä ustlllsin, jota söi
minun leipäni, se tallasi minun jaltainsa ala.
Ps. 41: 10.

30. lesus tuomitaan.
1. Pappein päämiehet ja wanhimmat ja

kaikki raati etsiwat määrää todistusta lesusta
wastaan, saadllksensa häntä tappaa; mutta eiwät
löytäneet. Ia kun lesus oli ääueti, sanoi ylim-
mäinen pappi: „minä wannotan sinua elämän
Jumalan lautta, ettäs sanot meille, jos sinä
olet Kristus, Jumalan Potta." lesus wastasi:
„sinävll sen sanoit." Silloin sanoi ylimmäinen
pappi: hän on pilkannut Jumalaa. Mitä te
luulette? Mutta he wastasiwat ja sanomat:
„hän on witapää kuolemaan."

2. Sitte weiwät he lesuksen sidottuna ja
antoiwat hänen ylön muanherralle Pontius Pi-
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latulselle. Ia Pilatus sanoi heille: „mitä kan-
netta teillä on tätä miestä mustaan?" He was-
tasiwllt: „hän Viettelee kansan ja sanoo itsensä
olewan lunintaan Kristuksen." Niin maaherra
kysyi häneltä, sanoen: Juvalaisten ku-
ningas?" lesus wastasi: »mini olen kunin-
gas : muttll ei minun wllltllluntani ole tästä
maailmasta." Silloin sanoi Pilatus Juvalai-
sille: „en minä löydä yhtään »vitaa tässä ih-
misessä." Mutta he huusiwllt:„ristiinnaulitse
hlllltii." Kostu Pilatus näki, ettei hän mitään
auttaa taitanut, antoi hän lesukscn ruostia ja
jätti hänen sitte ristiinnaulittawatsi.

Sentähden annan minä hänelle osan mo-
nessa, ja hänen pitää wätewitten tanssa saa-
lista jakaman; sentähden että hän antoi hen-
kensä kuolemaan, ja oli pahantetiiiin selaan
luettu; Hän kantoi monen synnit, ja rukoili
pllhantetiäin edestä. Es. 53: 12.

31. lesutsen kuolema.
Maanherran sotamiehet ottiwat lesuksen ja

weiwät hänen pois. Koska he tuliwat Golgata-
nimiseen paikkaan, ristiinnaulitsiwat he lesuk-
sen ja talsi ryöwciriä hänen kanssansa, yhden
oikialle, toisen wasemmalle puolelle. Mutta le-
sus sanoi: „Isii anna heille anteeksi, sillä ei
he tiedä mitä tekemät." Ia se oli kolmas
hetki päiwällä (kello 9). Mutta kuudennesta
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hetkestä tuli pimeys maan päälle, hamaan yh-
deksänteen hetkeen asti. Silloin huusi lesus
korkialla äänellä: „Isä, sinun liisiis minä an-
nan henkeni!" Ia kun hän sen oli sanonut,
antoi hän henkensä. Ia katso, templin esi-
»vaate repesi kahtia ylhäältä hamaan alas, ja
maa järisi ja kalliot halkesiwat ja haudat au»
keniwllt. Mutta koska sadanpäämies, joka oli
ristillä wartioitsemassa Icsnsta, näki mitä ta-
pahtui, pelkäsi hän suuresti ja sanoi: »Totisesti
oli tämä hurskas mies ja Jumalan Poika".

Katso, Jumalan karitsa, jota poisottaa
maailman synnin. loh. 1: 29.

32. lesulsen hautaaminen.
Ehtoolla tuli yksi rikas mies Arimatiasta,

nimeltä Josef, joka myös oli lesuksen opetus-
lapsi. Hän meni Pilatuksen tykö ja pyysi le-
suksen ruumista. Silloin Pilatus käski annettaa
ruumiin. Tuli myös Nikodemus ja toi sekoi-
tettua mirhamia ja aloeta. Niin he ottiwat le-
sulsen ruumiin ja kääreiwät sen puhtaasen lii-
naan hywän-hajullisten yrttein kanssa, ja pani-
wat sen Josefin uuteen hautaan, joka oli ha-
kattu kallioon. Ia he wierittiwät suuren kiweu
haudan owelle, ja meniwät pois.

Miuä «ston lesuksen Kristuksen
piinattu Pontius Pilatuksen alla, ristiinnau-
littu, kuoletettu ja haudattu.
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33. lesuksen ylösnouseminen.
Sangen warhain ensimäisenä päiwänä sab-

batin jälkeen tuli Maria Magdalena ja muu-
tamat muut waimot hänen kanssansa haudalle,
tuoden hywän hajuisia yrttejä, woidellakscnsa
lesutsen ruumista. Tiellä he puhuiwat keske-
nänsä: ,Ma meille wierittää kiwen haudan o-
welta?" Ia kun he katsoiwat, näkiwät he ki-
wen wieritetylsi. Mutta hautaan mentyänsä,
näkiwät he nuorukaisen istuwan oitialla puo-
lella, joka oli waatetettu pitkällä waltealla «aat-
teella, ja he hämmästyiwät. Mutta hän sa-
noi heille: „elkäät hämmästykö! Te etsitte Ie«
sustll Nazarenusta. Hän nousi ylös, ei hän
ole täällä; katsokaat siaa, kuhun he hänen pani-
wat!"

Minä uskon lesutsen Kristutsen . .

kolmantena päiwänä nousi ylös kuolleista.
Minä uskon kuolleista ylösnousemisen.
Sinä, o Jumala, et salli sinun pyhäs nii-

tewiin turmelusta. Ps. 16: 10.

34. lesutsen taiwaasen astuminen.
Neljänäkymmenenä päiwänä ylösnousemisensa

jälkeen ilmestyi lesus useamman kerran opetus-
lapsillensa, ja puhui heille Jumalan waltalun'
nasta. Sitte wei hän heidän Vetaniaan, ja
nosti kätensä ja siunasi heitä. Tämän tehtyä



46

otettiin hiin ylös heidän niihdensä, ja pilwi
wei hänen ylös heidän silmäinsä edestä. Kun
he katseliwat taiwaasen hänen mennessänsä, katso,
heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä Walkeissa
»vaatteissa, jotka sanoiwat: „Tiimii lesus, jota
teiltä otettiin ylös taiwaasen, on niin tuleton,
kuin hänen taiwaasen menewänkin näitte."

Minä uslon lesulsen Kristuksen päälle
. . . astui ylös taiwllllsen, istun Isän In»
malan taittiwaltiaan oitialla kädellä. Sieltä
on tulema tuomitsemaan elämiä ja kuolleita.

Minä uskon ijantaittisen elämän. loh. 14:
2, 3.

35. Pyhän Hengen wuodattaminen.
1. Koska heluntai-päiwä tuli, oliwat ope-

tuslapset yksimielisesti koossa. Ia humaus kuu-
lui äkisti taiwaasta, niinkuin suuri tuulispää
olis tullut, ja täytti koko huoneen, kussa he oli-
wat istumassa. Ia heille näkyiwät wiileskellyt
kielet, niinkuin tuliset, ja istuiwat kukin heidän
päällensä. Ia he täytettiin laitti Pyhällä Hen»
gellii ja rupcsiwat puhumaan muilla kielillä, sen
jälteen, kuin henki autoi heidän puhua.

2. Niin Jerusalemissa asui Juvalaisia, Ju-
malaa pelkääwäisiä miehiä kaikkinaisesta kansasta.
Ia koska tämä ääni kuului, kokoontui suuri kan-
san paljous ja hämmiistyiwiit; sillä kukin kuuli
niiden puhuwan heidän omalla kielellänsä, ja sa-
noiwat: „,nit» lunlette tämän oleman?" Waan
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muutamat nauroiwat apostoleja ja sanoiwat:
„he owat täynnänsä matiata wiinaa."

3. Silloin nousi Pietari ja puhui kansalle
sanoen: „ei nämät juowuksissa ole, niinkuin te
luulette. Mutta lesutsen, jonka te ristiinnau-
litsitte, on Jumala herättänyt, ja tehnyt hänen
Herraksi ja Kristukseksi: ja hän on Vuodat-
tanut Pyhän Henkensä, niinkuin te nyt nä-
ette ja kuulette." Kun he nämät kuuluvat, tiimi
se läpi heidän sydämensä, ja sanoiwat Pietarille:
„mitä pitää meidän tekemän?" Pietari wastasi:
Tehtaat parannus ja antakoon jokainen itsensä
lasta» Icsuksen nimeen, ja te saatte Pyhän
Hengen lahjan." Jotka siis mielellänsä hänensanansa ottiwat wastaan, ne kastettiin. Ia sinä
päiwänä lisääntyi lähes kolme tuhatta sielua.

Minä uskon Pyhän Hena.cn päälle; yhden
pyhän, yhteisen seurakunnan, pyhäin ihmis-
ten yhteyden.

Ei yksikään taida lesusta kutsua Herraksi,
waan Pyhän Hengen kautta. 1 Kor. 12: 3.








