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Esipuhe.
» Olen kuullut satojen ja taaskin satojen, semminkin

äitien sanovan: » Oi, jospa ymmärtäisin, miten lapsille
oikealla tavalla Jumalan sanaa puhuisin!« näin lausuu
kirjoituksistaan meilläkin tunnettu saksalainen pastori O.
Funcke. Jos vaan meilläkin asiaa pidettäisiin yhtä kal-
liina, niin kylläpä silloin sama toivomus huokauksena
itsestään nousisi kaikkien niiden sydämmestä Suomessa-
kin, joille Jumala on kasvattajan kalliin toimen uskonut.
Sillä ken vaan eläissään on ollut lasten kanssa tekemi-
sissä, hänen luulisi kyllä jo kokeneen, ett’ei yleensäkään
ole mitääii »lasten leikkiä« sanoissaan ja menettelytavas-
saan osata oikeaan noille »pikku majesteeteille« esiintyes-
sään. Ja kun vielä sen lisäksi on kysymys niin kor-
keasta ja ratki tärkeästä asiasta kuin on jumalallisten
totuuksien saattaminen ei ainoastaan lapsien korvin kuul-
taviksi tai silmin luettaviksi, vaan heidän sydämmiinsäkin
kätkettäviksi, silloin kyllä epätoivo usein tahtoo vallata
tunnollisen kasvattajan, jopa saattaa hänet jättämään
koko asian sikseen ja kenties Mooseksen kanssa puolus-
tautumaan: Oi Herra, enhän ole minä puhelias
mies, sillä minulla on hidas puhe ja kankea kielii.
Parempi kuitenkin, että me oman viheliäisyytemme tun-
nossa rukoilemme viisautta ja voimaa korkeudesta ja
teemme työtä oppiaksemme mekin kerran Idpsiemmc
hyväksi tulemaan itse lapsiksi jälleen.

Tätä työtä varten on meillä nyt tarjona hyvä apu,
sittenkun yritteliäs kirjankustantajamme W. Söderström
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on ottanut suomeksi 'painosta toimittaakseen Joh. Jr.
Rank’en Raamatullisia kertomuksia.

lämä kirja ei ole tehty lapsien käsiin pantavalcsi,
vaan Icaikkien niiden käsiin, joiden on puhuttava lapsille
Jumalan sanaa, eikä se siis lainkaan pyri kilpailijalcsi
niille oppikirjoille piplian historiassa, joita meillä jo
ennestään on olemassa. Syystäpä sanotaan: hyvät
esimerkit opettavat paremmin kuin parhaatkin muut
opetukset. Katseltakoon ja kuunneltakoon, miten muut
lasten kanssa menettelevät, miten muut heille Jumalan
sanaa puhuvat ja sitten kysyköön kukin itseltänsä, enkö
minäkin voisi yritellä samoin tekemään? Semmoiseen
näkemiseen ja kuulemiseen tarjoaa kieltämättä Ranken
kirja hyvän tilaisuuden.

Ja kuitenkin on kirja semmoisenaan, ainakin jokai-
seen suomalaiseen lukijaan tekevä sen vaikutuksen, että
siitä vielä jotakin puuttuu. Se tosin sisältää esimerk-
kejä, miten saksalainen opettaja, vieläpä eteväkin, on sak-
salaisille lapsille Jumalan kallista sanaa, tässä lähinnä
piplian historiaa, opettanut. Mutta kaikki ne, jotka meil-
läkin voivat kysyä samoin kuin Funcke kertoo saksalais-
ten äitien kyselleen, ne aivan varmaan kaipaavat siinä
lähempiä neuvoja opettamisesta yleensä ja miten siis kir-
jaa on käytettävä. Ranke onkin oman teoksensa alkuun
liittänyt itse tekemänsä johdatuksen kristillisyyden ope-
tukseen yleensä, joka johdatus ei kumminkaan meidän
oloihin kaikin puolin sovellu. Semmoista johdatusta on
meillä kuitenkin hyvin tarvis. Vai onko meillä ollen-
kaan suomen- tai ruotsin kielellä saatavana jo-
ku semmoinen pienempi kirja, jonka voisi laskea
nuorten äitien ja isien, pyhä-, kierto-, kansa- ja
miksei oppikoulujenkin opettajien, vieläpä kaik-
kien kristittyjen käsiin osviitaksi, miten lapsille
on Jumalan sanaa opetettava? En tunne minä
ainoatakaan semmoista. On tosin meilläkin pal-



jon hyvää ja kaunista lasten opetuksen hyödystä ja siu-
nauksesta puhuttu ja kirjoitettu, vaan tätä ainetta käsit-
televät teokset osaksi koskevat vaan yksityisiä puolia asi-
asta, kuten esim. v. 1883 ilmestynyt Zeller, »Lasten
kasvatus aikaa ja iankaikkisuutta vartena, osaksi ovat
hankalasti saatavina, kuten s:nellä vuosikymmen luvulla
ilmestynyt, M. Putkosen suomentama, Comeniuksen »Äi-
din kirjaa, joka jo lienee kirjakaupasta loppuun myyty.
Olkoon siis tämä kirjaseni, joka on syntynyt moni-
kymmenvuotisen lukemisen, ajattelemisen ja kokemuk-
sen hedelmänä, pienenä »aukon täyttäjänä«, kunnes
joku parempi ilmestyy. Seuratkoon taivaallinen lasten
Ystävä sitä siunauksellaan.

A. IN. L.
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Johdanto.
Jumalan sanan opettamisen P. Kolminaisuuden yh-

teyteen kastetuille lapsille on lutherilainen seurakunta ja
erittäinkin Suomen kirkko kaikkina aikoina tunnustanut
mitä kalliimmaksi velvollisuudeksensa.

Tämä opetus on meillä, uskottuna lähinnä lasten
vanhempien hoitoon, ylipäänsä pysynyt kerran alotetulla
urallansa. Noin puolenkolmatta vuosisadan aikana ei sen
kulkua huomattavasti ole häirinnyt mikään perinpohjai-
sempi uudistamispyrintö, ei parempaan suuntaan, semmoi-
seen kuin Spener-Pranckilainen oli Saksassa, eikä väärään
ja perusteellisesti epäkristilliseen suuntaan, jommoinen
muissa maissa on järkeisoppisuuden edustajista lähtenyt.
Täten on tämä opetus meillä, noudattaen siinä naapuri-
maamme, Euotsin, esimerkkiä, tosin pysynyt vapaana kai-
kesta siitä häiriöstä, joka etenkin Saksassa niin usein on
ollut kasvatusopillisten uudistuspuuhien ja kypsymättö-
mien kokeiden seurauksena, mutta kieltämätöntä on toi-
saalta, että se samalla, monessa suhteessa kaavoihin piinty-
neenä, on jäänyt vieraaksi semmoisiltakin parannuksilta
seurakunnallisessa opetuksessa, mitkä sekä Jumalan sana
että jo saavutettu varma kokemus on osoittanut aivan vält-
tämättömiksi. Ilahuttavimpina ilmiöinä kirkollisella alalla
meidän päivinämme ovat sentähden pidettävät ne harras-
tukset lasten uskonnollisen opetuksen parantamiseksi, jotka
viime aikoina ja aina siitä asti kuin Suomen kirkko kir-
kolliskokouksissa sai oman laillisen edustuksensa, ovat
meillä saaneet mielet liikkeelle ja joiden tuloksena niin
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tärkeä kirja kuin uusi katkismus aivan näinä päivinä on
ilmestyvä.

Yaan ennenkuin nuoriso voi menestyksellä käyttää
tätä tai mitä muuta katkismusta taliansa, pitää sillä olla
piplian historia ainakin tärkeimmistä kohdistaan tunnettu,
jopa sydämmelläkin omistettu.

Jos kohta erimielisyyttä opetuksen kalliissa asiassa
muissa kohden ei olekaan voitu välttää, siitä ovat meillä
kaikki olleet aivan yhtä mieltä, etfei tehokas kristinopin
totuuksien esittäminen ole edes mahdollinen, jos piplian
historian opetus on laiminlyöty. Jos ei oman itsensäkään
tähden, niin kumminkin välikappaleena katkismuksen kä-
sittämiseen myönnämme siis kaikki piplian historian tar-
peellisuuden, ja että se on oleva pääaineena valmistavassa
ja alkavassa Jumalan sanan opetuksessa. Siksi se sitä
paitse sopiikin paremmin kuin mikään muu oppiaine lap-
sen ymmärrykselle helpomman sisällyksensä tähden.

Tarittakoot väkiruoat väkeville, lapsille on maito vä-
kiruokia terveellisempi. Jumalan yksityiset teot ihmislap-
sillensa ovat sentähden ensin lapsillemme esiteltävät; ja jos
niissä sisältyvä oppi ei aina olekaan vielä lapsien käsitel-
tävissä, pysyköön se silloin levollisesti ytimenä historian
sisässä, kunnes elävä ydin oikealla ajalla ja hetkellä sisäl-
täpäin puhkasee kuoren ja lapsi kehittyneemmällä iällä ja
syvällisemmän hengellisen tarpeen tullessa P. Hengen
valistuksen kautta näkee opin historiasta puhkeavan ilmi.
Toisissa piplian kertomuksissa taas on niissä sisältyvä oppi
niin ohuen kuoren peittämänä, että se heti ikäänkuin itses-
tään ja pitemmittä selityksittä kypsänä hedelmänä aukeaa
lapsenkin nautittavaksi. Aloitetaan täten yksityisten ker-
tomusten käsittelemisellä ja edistytään vähitellen kaikkien
historiani sulattamiseen i/hdeksi historiaksi, Jumalan val-
takunnan historiaksi, jossa kaikki Jumalan tahto ja armo-
päätös syntisen maailman pelastuksesta ja autuudesta toteu-
tuvat. Mutta kauttaaltaan tällä pyhällä alalla sekä opetti-



11

niinen että oppiminen kysyy sydämmen työtä, ei vaan
ulkomuistin eikä paljaan ajatuksenkaan harjaantumista.

Olemme tässä ottaneet muiden sekä oman kokemuk-
semme nojalla paperille pannaksemme muutamia mietteitä
ja neuvoja piplian historian opettamisesta lapsillemme.
Vaan siinä jos missään on meidän lähteminen omista ole-
vista oloistamme, semmoisina kuin ne todellisuudessa ovat.
Kysymme siis ensin; millä tapaa meillä tätä nykyä kodeis-
samme ja seurakunnissamme piplian historia saatetaan lap-
sien hengelliseksi omaisuudeksi? Siihen nähden voidaan
ajatella noudatettavan ja noudatetaankin todellisuudessa
neljää eri menettelytapaa:

1. Hankitaan piplian historia-kirjoja lapsille, siinä
kaikki.

2. Lapsi lukee vanhemman tahi opettajan kuullen
ääneen kirjasta jonkun kertomuksen ja opettaja auttaa,
oikasee ja selittää tarpeen mukaan.

3. Opettaja lukee, lapsi kuulijana, ääneen ker-
tomuksen.

4. Opettaja kertoo lasten kuullen vapaasti kir-
jaa käyttämättä pipliallisen kertomuksen.

Min selvää kuin onkin, että paljas kirjan hankkimi-
nen lapsien varalle ei ole vielä minään opetuksena pidet-
tävä, olemme senkin kohdan tähän kuitenkin ottaneet, sii-
nä kun on miltei kaikki, mitä meillä vielä seurakunnis-
samme ja kodeissamme piplian historian opetuksen hyväksi
itse asiassa tehdään. Eikä siinä olekaan mitään ihmettele-
mistä. Sillä vaikka kyllä kouluissamme piplian historiaa
on jo kauan eri aineena opetettu, on se sitä vastoin seu-
rakunnallisessa opetuksessa vielä useimmissa paikoin aivan
uusi luku-aine, ja luonnollistahan on että papiston into
asian hyväksi ennen muuta on kääntynyt tarpeellisten oppi-
kirjain hankkimiseen seurakunnan lapsille, joka on tullut
sitä tarpeellisemmaksi siinä, missä, kuten kaakkoisessa hiip-
pakunnassamme jo kauan on ollut määrättynä, piplian his-



toriaan tutustuminen asetetaan rippikouluun sisäänpääsemi-
sen ehdoksi lapsille. Silloin on tietysti ensimmäisenä teh-
tävänä toimittaa piplian historiakirjoja kaupaksi rahvaan
lapsille; valitettavasti vaan ovat nämä kirjat usein, kuten
meillä huokeahintaisuutensa tähden seurakunnissa enin
levinnyt n. k. »Lasten Raamattu* huonosti typisteltyjä kat-
kelmia raamatun omista kertomuksista. Nyt alkaa ympäri
seurakuntaa lasten parvissa harras työ. Kohta on kenties
jo monen rippikouluun pyrittävä ja pitää tavalla tai toisella,
katkismuksen lisäksi saada tuo uusi kirja päähänsä.

Ilahduttavan ja liikuttavan näön tarjoo meillä vielä
tosin tämä lasten harras työ. Mitä hedelmiä se oikein
johdettuna kantaisikaan. Ja kokonaan hedelmiä kanta-
matta ei ole tämä tällainenkaan työ. Sillä vaikka kyllä
lapset tavallisesti enimmäkseen vanhan katkismuksen ul-
koalukemisesta. perityn tavan mukaan lukevat piplialliset
kertomuksetkin ajattelemattomasti vaan ulkoa, niin he tus-
kin voivatkaan tämän niin koneellisesti tehdä, etfei noista
luetuista kertomuksista, juuri katkismusta helpompitajui-
semman historiallisen sisällyksensä tähden, toki joku edes
tapaus muistiin ja mieleenkin jäisi.

Taan mitä arvoa tahdottaneekin tälle tosiasialle antaa,
piplian historian opetuksen nimeä tuskin ansainnee opetus,
jossa ainakin useimmissa tapauksissa opettajaa ei olekaan
muuta kuin kirja. Sen tuloksia saattaa jokainen mielen
karvaudekseen kuulla joka kylänluvuissa ja piispantarkas-
tuksessa; moisiin tuloksiin kauemmin tyytyminen olisi
kirkon ja kodin puolesta samalla korkean aineen jakuole-
mattomien lastensielujen mitä surkeinta halveksimista.

Jo monta vertaa parempi on toisessa, kohdassa mai-
nittu menettelytapa. Siinä ovat oppilas ja opettaja, niin-
kuin heidän aina tuleekin olla, kumpikin työssä, jälkim-
mäinen ainakin aluksi edellistä tukemassa ja oikaisemassa.
Monta tarpeellista selitystä jopa hyvää sovitustakin voipi
siinä vanhempi tai opettaja luetun kertomuksen johdosta
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lapselle antaa. Tätä opetustapaa, jota jotenkin yleiseen
noudatettanee kouluissamme, vaivaa kuitenkin kaksi suurta
haittaa, ensiksikin: lapsi täten ei saa kertomuksessa ole-
vista tapauksista, niissä esiintyvistä henkilöistä, heidän
keskenäisistä kanssapuheistaan j. n. e. jo alusta pitäen min-
käänlaista kokonaiskuvaa eikä voi kertomus näin tarkoi-
tettua kokonaisvaikutusta lapsen mieleen tehdä. Ja sitäpä
tahtoo itse Jumala että esitelty raamatun kertomus jokai-
seen ihmiseen, niinpä lapseenkin tekisi, sitä lapsi itse vilk-
kaalla mielenkuvituksellaan kertomuksesta odottaa, mutta
sitäpä- lapsi ei siitä saakaan, sen kun täytyy kiinnittää kai-
ken huomionsa lukemiseensa s. o. kirjaimista tavujen, ta-
vuista sanojen ja sanoista lauseitten (= ajatusten) muo-
dostamiseen. Täten ei vaan huonolukuisissa lapsissa, vaan
hyvissäkin lukijoissa koko into ja halu itse kertomukseen
haihtuu ja kun vihdoin työllä ja vaivalla on päästy kerto-
muksen loppuun, niin lapsi useimmiten hyvin vähän itse
enää tietää, mitä kaikkea hän lukikaan, saatikka sitten että
kertomus olisi häneen minkäänlaisen kokonaisvaikutuksen
tehnyt.

Näin ollen valitettavasti se, minkä tuli olla uskonnon
opetusta, miltei aina onkin muuttunut parhaasta päästä
sisälukuharjoitukseksi. Siinä myöskin syy, miksi siellä
täällä kansakouluissammekaan piplian historian opetuksen
tulokset eivät ole sellaiset' kuin ne toista opetustapaa käyt-
tämällä epäilemättä olisivat. Toinen haitta puheena
olevasta, kuten ensimmäisessä kohdassa mainitusta menet-
telytavasta, on siinä, että kaikki nuoremmat lapset, mitkä
vielä eivät osaa lukea kirjasta, täten ovat tuomitut kaikesta
piplian historian opetuksesta osattomiksi. Sisäluvun taito
on tietysti semminkin meidän päivinämme välttämätön
tarve joka ihmiselle. Itsessään se kuitenkin on vaan uiko
nainen taito, jonka oppiminen kysyy paljon aikaa ja har
joitusta.

Jos nyt, kuten jälempänä tulemme näkemään, Junia-
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lan hyvä tahto on, että hänen sanansa juuri pipliallisten
kertomusten muodossa annettakoon jo pienemmillekin lap-
sille, pitäisikö silloin moisen ulkonaisen taidon puute panna
hänen tahtonsa täyttämiselle mitään estettä? Totisesti, sitä
se ei saa tehdä, niin totta kuin Jumala on lastenkin Ju-
mala ja lapsillekin on antanut korvat, millä he hänen sa-
nansa kuulevat ja sydämmet, mihin he sen kätkevät. Yai
eikö enää milloinkaan »usko olisikaan kuullosta, mutta
kuullo Jumalan sanan kautta«? (Room. 10: 17).

Olemme tällä jo tulleet kolmannessa kohdassa mai-
nitsemaamme menettelytapaan, kun nimittäin opettaja ho-
kee, lapset kuulijoina, ääneen pipliallisen kertomuksen.
Tätä opetustapaa en tosin ole kuullut meillä käytettävän,
vaikka hyvin luultava on että sitä käytetään. Saksan ja
Schweizhn kansakouluissa samanlaista tapaa menestyksellä
käyttävät opettajat, silloin kun tahtovat antaa oppilailleen
esimerkin siitä, miten ylipäätänsä joku lukukappale oikealla
äänenkorolla, kauniisti ja sisällyksen mukaisesti on kirjasta
ääneen luettava. Piplian historian opetukseen sovitettuna
on tällä menettelytavalla se arvaamaton etu kahteen edel-
liseen verrattuna, että siinä saapi lapsi, mikä tässä juuri
onkin pääasia, kertomuksen kohta kokonaisena, saapi siitä
kohta jonkunlaisen kokonaiskuvan sieluunsa. Tästä näin
kuultuansa kertomuksen luettavan saavat lapset, jos he
osaävat lukea, samani kertomuksen omasta kirjastaan itse
lukea sekä vastata opettajan luetun johdosta tekemiin ky-
symyksiin. Mutta on tälläkin menetystavalla, jos kohta
se onkin edellisiä paremmaksi tunnustettava, syvät var-
jopuolenakin. Ketäpä tuo opettajan lukeminen kirjasta,
seisoessaan siinä lasten edessä, oikein voisikaan miellyttää?

Jos ylimalkaan tahdomme, että opetus olkoon elävä)

niin tulee käsittelyn alaisen aineen ensin olla elävänä
opettajassa, eikä vaan seisoa kirjassa. Kirjain on kuollut
kappale. Tämän lisäksi tulee, että opettaja, seisoessaan
lasten edessä silmät kirjassa kiini, ei voi samalla pitää
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silmällä lapsia, ja siten jo edeltäpäin estää heitä toimimi-
sella häiriötä aikaansaattamasta, johon juuri moinen kuollut
opetustapa on omiansa lasten vilkasta luontoa viettelemään.
Lasten tulee tietää aina olevansa huomion alaisina, jos
mieli saada heitä alallaan pysymään. Vaikea onkin vih-
doin ymmärtää, miksi tuo kirja ei hetkeksikään joutaisi
pois opettajan kädestä. Jos me, vanhemmat ja opettajat,
vaadimme lapsiltamme että heidän pitää läksynsä osata,
liikaako sitten lienee, että saman ensin vaadimme itsel-
tämme? Näistä ja vielä muistakin syistä ovatkin jo, aina-
kin tämän kirjoittajan tieten, kaikki kristillismieliset peda-
googit meidän aikoinamme yhtä mieltä siinä että ainakin
kaikille varsinaisille lasten opettajille on asetettava se vaa-
timus, että he vapaasti, käyttämättä kirjaa, voivat kertoa
lapsille piplialliset kertomukset.

Eikä ole tämä neljännessä kohdassa mainitsemamme
opetustapa enää meillä Suomessakaan mikään uusi tai
tuntematon asia. Sitä olen kuullut oppimattomien naisten
ja miesten pyhä- ja kiertokouluissa hyvällä menestyksellä
noudattavan, sitä olen itse opettajana Kymölässä yhdeksänä
lukuvuonna joka päivä käyttänyt, sitä vieläkin useissa
kumma kyllä ei kaikissa kansakouluissa noudatetaan,
sitä m. m. suosi kansakoulujen perustaja maassamme ja
ilolla kuulin vasta äskettäin nykyisen kansakoulujen arvoi-
san ylitarkastajan myöntävän, että pipliallisten kertomusten
vapaa, elävä kertominen, semminkin nuoremmille lapsille
on ainoa avain, jolla aukenee sekä lapsen sydän Jumalan
sanalle että Jumalan sana lapsen sydämmelle. Kun mo-
nelta taholta väitetään:, tämä opetustapa tulee opettajalle
liian vaikeaksi, niin vastataan: se kyllä opettajalta kysyy
sydämmen työtä, vaan sydämmemmepä meidän onkin tälle
työlle annettava, ja sen jos teemme, ei tule meille työ sen
vaikeammaksi kuin että sen monasti voimme paremmin
oppia oppimattomalta, hurskaalta äidiltä, joka jotakin ker-
too lapselleen, kuin korkeimmastikin oppineiden teoreetik-



kojen järjestelemistä. Elämän ja kokemuksen koulusta ovat
otetut nekin mietelmät piplian historian opettamisesta, jotka
tässä kaikille lasten opetuksen kallista asiaa harrastaville
tarjotaan. Aineeseen perehtynyt lukija on pian huomaava,
etfei niissä tekijä suinkaan tuo esiin mitään erinomaista
uutta tai koettelemattomia kokeita, vaan parhaasta päästä
ainoastaan semmoisia havaintoja ja käytännöllisiä neuvoja,
joita jo ennen häntä mitä luotettavimmat ja etevimmät
kristillismieliset opettajat Palmer, Bormann, Schuren,
Hanke, Graefe ja monet muut ovat muidenkin hyväksi Ju-
malan sanan ja oman opettajakokemuksensa rikkaasta aarre-
aitasta ammentaneet. Oli kyllä ensin aikomuksemme kir-
joittaa laveampi, koko seurakunnallisen kristillisyyden ope-
tuksen ja kaikkia sen eri aineita käsittelevä kirja, jatkoksi
tekijän v. 1884 ilmestyneeseen kirjaseen: »Rippikouluun
valmistava kristillisyyden opetus Suomen seurakunnissa«.*)

Monestakin syystä olen tästä rohkeasta aikeesta luopunut.
Sen sijaan tässä vaan muutamia mietelmiä ja neuvoja al-
kavasta kristillisyyden opetuksesta, siitä opetuksesta, jonka
kaikki kyllä myöntävät tärkeäksi, vaan jonka eteen meidän
aikanamme ja meillä, ei ylhäisissä eikä alhaisissa tehdä
juuri mitään. Kaikkea mitä aineeseen kuuluu, älköön lu-
kija kirjasta odottako; ainoastaan muutamia näkökohtia, ne
mitkä tekijästä ovat tuntuneet tärkeimmiltä. Kauttaaltaan
perustuu kirja siihen olettamiseen, että piplian historia
myönnetään kristillisyyden opetuksen pääaineeksi lapsuuden
iässä; ja koska opettaminen muodostuu jonkun verran
erilaiseksi pienemmille lapsille, jotka eivät vielä osaa lukea
sisältä, ja suuremmille, jotka vaikeudetta jo lukevat, eläkööt
sitten nuo lapset missä kodissa tai käykööt missä koulussa
tahansa, tulee kirjamme sisältö luontevimmin tämän mu-
kaan jakaantumaan.

*) Sama kuin jo 1870 ruotsinkielisenä ilmestynyt: „Huru
bör religionsundervisningen i församlingarna anordnas och med-
delas“? joka on jo kirjakaupassa loppuun myyty.
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I.
Piplian historian opettaminen lapsille, ennenkuin

ovat oppineet sisältä lukemaan.
Koska minä olin lapsi, niin
minä puhuin niinkuin lapsi ja
ajattelin niinkuin lapsi.

I Kor. 13: n.

Ensimmäisen uskonnonopetuksen tärkeydestä. Lu-
therus on lausunut: »Ihana on kyllä se näky, kun kau-
nis nainen kuninkaalliseen vaippaan verhottuna astuu esiin;
mutta verrattuna äitiin, Joka kasvattaa lapsensa Herran
pelvossa, päärlyt, jalokivet ja kalleudet eivät ole muuta
kuin parsittu kerjäläisnuttu«. Koti on kristillisen elämän
kehto ja syvälle vaikuttaa koko elämään, jos koti ei enää
ole mitä sen Jumalan määräyksen mukaan oleman pitää.
Mutta niitä koteja on harvassa, joissa enää, kuten ennen
oli tavallisempaa, vanhemmat kokoovat lapsensa ympäril-
leen puhellakseen heidän kanssansa Jumalan sanaa. Hyvin
monta vanhempaa, semmoisiakin, jotka pitävät itseänsä us-
kovaisina kristittyinä, eivät valitettavasti pidä sanottavaa
lukua lastensa kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta;
pienempiä lapsia varsinkin melkein kokonaan laiminlyö-
dään, korkeintaan opetetaan heille joku lyhytrukous aamuin,
illoin ja ruoalle luettavaksi. Syynä tähän pienten lasten
laiminlyömiseen ei ole siinä, että meillä ylipäätänsä arvel-
taisiin pienempien lasten ei voivan uskonnollisia asioita
käsittää; vaan luullaan paremmin lapsilla tuosta ensimmäi-
sestä opetuksesta ei vielä olevan mitään sanottavampaa
hyötyä. Ja kuitenkin ovat ne vaikutukset, jotka Jumalan
sana tekee pienen lapsen sydämmeen, tavallisesti haihtu-
mattomat; niinpä, vaikka elämä myöhemmin onkin eletty

2
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uskottomuudessa, synneissä ja rikoksissakin, sittenkään
nämät vaikutukset hyvin usein eivät ole kokonaan hävin-
neet. Ne sävelet, jotka pienen lapsen sielussa viritetään,':
ne kaikuvat kautta koko elämän. Paatuneemmaksi tekey-
tynyttä miestä, kuin esim. Carnofin julkeaa murhaajaa
Caseriota tuskin voinee ajatella; vaan tiesivätpä äsken sa-
nomalehdet kertoa, miten tämäkin yhteiskunnan kauhu,
jolta olisi luullut viimmeisetkin siveelliset siteet katken-
neen, äkkiarvaamatta purskahtaa, vasten tahtoansa, oikeuden
edessä itkuun kun kuulee mainittavan äitinsä nimeä. -
Kerrotaan meille, mitenkä kerran Amerikassa 100 usko-
vaista pappia oli koolla. Kun rupesivat toisilleen kerto-
maan, miten Jumala oli heidät elämän tielle saattanut, oli
heidän joukossaan ainoastaan kaksi, jotka eivät, itsestään
tunnustaneet: »hurskaita äitejämme on meidän siitä kiit-
täminen, että olemme oikean tien löytäneet; ne vaikutuk-
set, jotka meihin teki heidän antamat ensimmäiset opetuk-
set, ne rukoukset, jotka he meidän kanssamme rukoilivat,
ovat meitä seuranneet kautta koko elämämme«. Ja jos
tarkemmin katselemme niiden miesten elämää, jotka Ju-
malan valtakunnan historiassa loistavat kirkaimpina tähtinä,,
niin havaitsemme, että perustus heidän pyhitettyyn, Juma-
lalle otolliseen elämään sangen usein on laskettu jo heidän
aikaisimmassa lapsuudessaan. Niin oli Pyhän Raamatun
miehistä laita ainakin Mooseksen, Samuelin, Timotheuksen,-
niin vanhan kirkon aikana Basilius suuren (f 379), Na-
zianzialaisen Gregoriuksen (f 391), Johannes Ghrysos-
tomuksen (f 407), Augustinuksen (f 430), niin lukemat-
tomien hurskasten miesten ja naisten vuosisatojen kuluessa
hamaan meidän päiviimme asti.

Mutta milloin on sitten ensimmäinen uskonnonope-
tus ulotettava? Herramme Jeesus sanoo: sallikaat lasten
tulla minun tyköni ja älkäät kieltäkö heitä

,
sillä senkaltais-

ten on Jumalan valtakunta (Mark. 10: 14). Ei ole meistä
kaukana se aika, jolloin jotenkin yleisesti opetettiin päin-
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vastoin kuin tässä sanotaan. Yasta sittenkun lapsien ym-
märrys on kyllin kehkeytynyt, niin arveltiin silloin, pitäisi
heidän saada jumalisista asioista kuulla. Mitä se heitä
muka hyödyttäisi, että heille jo pieninä ruvettaisiin jotakin
puhumaan Jumalasta, hänen olennostaan, hänen ominai-
suuksistaan, ijankaikkisuudesta, taivaasta ja helvetistä?
Eihän ne vielä voi näistä mitään ymmärtää; töintuskinhan
ymmärtävät, minkä silmillään näkevät, mitenkä sitten voi-
sivat ymmärtää semmoista, mikä vielä kypsyneimmällekin
ajatukselle käypi ylen vaikeaksi? Eivätkö he siten tule
saamaan jumalisista asioista aivan vääriä käsityksiä? Eikö
se heitä enemmän vahingoita kuin hyödytä, jos heidän näin
pitää ymmärtämättömiä uskonnollisia totuuksia oppia? Eikö
heille siten kaikki uskonto käy vastenmieliseksi? (Rous-
seau y. m.) Mäillä ja vielä muillakin perusteilla tahdottiin
saada uskonnonopetus lapsuuden iässä kokonaan poistetuksi.

On Jumalaa kiittäminen siitä, että näitä tämmöisiä
järkeisoppisuuden pintapuolisia väitteitä ylimalkaan ei enää
meidän aikanamme kannata juuri muut kuin ne, jotka ei-
vät soisi ollenkaan mitään kristillisyyden opetusta annetta-
van ei pienille, ei suurille. Ainakin useat etevimmät pe-
dagoogit meidän aikanamme vaativat kristillisyyden ope-
tusta pienokaisillemmekin annettavaksi. Ja sen he tekevät
kyllä täydellä syyllä. Sillä eipä olekaan Jumala mikään
pelkän ajatuksemme esine, »josta sitä enemmin hämmen-
nyn, kuta enemmin pyrin saamaan häntä ajatuksilleni sel-
väksk. Ei, vaan hän on Jeesuksessa Kristuksessa meidän
isämme, jossa me elämme, liikumme ja olemme, ja joka
P. Hengellänsä meidän hengellemme todistaa, että olemme
hänen lapsensa. Eikä hän jätä pienokaisiammekaan, jotka
pyhästä kasteesta saakka jo ovat oleellisessa tosi-yhteydessä
kolmiyhteisen Jumalan kanssa, vaille todistuksia itsestään.
Mutta kristinopin totuudet ne omistetaan sydämmen us-
kolla. Yaan uskon voima on jo pienessä lapsessakin; se
voipi uskoa Jumalaansa, joka hänet on luonut, Yapahta-
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jaansa, joka hänet on lunastanut, P. Henkeen, joka häntä
johdattaa ja pyhittää; se voipi rukouksessa lähetä taivaal-
lista isäänsä; se voipi Jumalan sanasta oppia, mikä on oikea,
mikä ei ole oikea; sen omatunto voipi Jumalan sanan
kautta pysyä hereillä sanalla sanoen: lapsikin voi olla
jumalinen.

Niinpä pienellä lapsella on aivan erityinen elokas
uskon voima, hänen sydäntänsä kun ei ole vielä maailma
niin valtaansa saanut kuin on tavallisesti ikäihmisten laita;
vaikkapa synnissä siinneet ja syntyneet, Vapahtajan tykö-
hän heidän pitääkin tuleman ei ole heissä vielä Jumalan
kuva tekosynneillä niin tahraantunut, kuin, Jumala paratkoon,
useimmilla vanhemmaksi tultuaan. »Sen ikäisille, joilla
kaikki on pelkkää salaisuutta, ei löydy enää mitään eri
salaisuuksia. Käsite Jumalasta on sentähden lapselle aivan
yhtä lähellä kuin käsite isästä ja äidistä». s »Se, mikä on
kaikkea ylinnä, on lasta lähempänä kuin se, mikä alinna
on«. (Jean Paul). Lapsia on Jumalan ilmoituksien maailma,
patriarkoineen, profeetoineen, enkeleineen ja ihmeineen
paljoa lähempänä sentähden,'etteivät vielä, kuten me aika-
ihmiset, ole takertuneet tämän maailman hyörimiseen ei-
vätkä vielä joutuneet tuohon kaikkea mestaroivan ihmis-
järjen kylmään ilmanalaan; se, mistä meidän ensin on
luopuminen, se ei ole heihin vielä tarttunutkaan» (Palmer).
»Pyhä Raamattu on semmoinen vesi, jossa kaalaa karitsa
ja norsu ui«. Senkaltaisten on Jumalan valtakunta. .

Tosin ovat ne ajatukset, joilla pieni lapsi itselleen
omistaa jumalallisia totuuksia, lapsen kehityskannan mu-
kaisia: se kuvailee itselleen Jumalaa maallisen isänsä, opet-
tajansa tai jonkun muun arvohenkilön kaltaiseksi, taivasta
suuren, komean salin kaltaiseksi j. n. e. Vaan mitäpä va-
hinkoa siitä on? Ja lieneekö meillä muilla, jos kohta toi-
senlaisia, siltä oikeampia käsityksiä näistä asioista? Voim-
meko me ihmislapset täkäläisessä tilassamme yletä oikein
käsittämään näitä asioita, jotka ovat meidän ajatuksiamme
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paljon korkeammalla? Sillä me vaellamme uskossa eikä
näkemisessä, vaan tiedämme, että koska täydellinen tulee
niin vajaa lakkaa; tiedämme että se kunnia, jonka Jumala
on rakastajillensa valmistanut, on semmoinen, jota ei silmä
ole vielä nähnyt, eikä korva kuullut, eikä yhdenkään ih-
misen sydämmeen ole astunut.

Aikaisin on siis lapsia osotettava Jumalan ja Vapah-
tajan luo. Vaan miten on tämä tehtävä? Miten aloitet-
tava, miten jatkettava? Vaikk’ei tämä kysymys vielä
koske varsinaista piplian historian opettamista, vaan parem-
min siihen valmistavaa opetusta, koetamme kuitenkin ky-
symykseen edes muutamissa pääpiirteissä vastata. Kun on
lapsi noin V/a vuoden vanha ja jo alkaa puhua, silloin
voipi jo äiti illoin maata pannessa ja aamuin noustessa
ääneen rukoilla lapsen kanssa yhdessä ja vieläpä laulella
jonkun virrenvärssyn; ennen pitkää oppii lapsi panemaan
pienet kätensä ristiin ja sokertamaah muutamia sanoja mu-
kaan. Kotihartauden-hetkiä pidettäessä olkoon lapsi, eli’ei
muita lapsia ole häiritsemässä, mielellään läsnä; sillä vaik-
kapa se hyvin vähän ymmärtää siitä, mitä siinä tapahtuu,
voipi siitä kuitenkin vuotaa sille, siunausta koko elinajak-
seen. Sillä välin puhelkoon äiti sopivissa tilaisuuksissa
lapselle Jumalasta, jolta saamme ruo’an ja juoman, vaatteet
ja niin monet riemun aiheet, joka antaa meidän öisin le-
vollisesti nukkua j. n. e; huomauttakoon niin ikään äiti
lapselle, mitä tuo hyvä Jumala meiltä tahtoo ja mitä emme
saa tehdä.

Kolmi-, nelivuotisena on lapsi tavallisesti jo siksi
varttunut, että se mielellään kuuntelee pienempiä kerto-
muksia ja pyytää usein itsekin äitiänsä »kaskuja kerto-
maan«. Silloin on myöskin jo aika jolloin kulloin kertoa
sille joku pienempi pipliallinen kertomus; jos kertominen
jotakuinkin on luonnistunut, tahtoo lapsi pian kuulla enem-
mänkin. Jo tässä valmistavassa uskonnonopetuksessa on
piplian historia siis oleva pääaineena: se yksin lapsukai-
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selle soveltuu. Olisi yhtä paljon vasten kristinopin kuin
lapsenkin luontoa, jos koeteltaisiin kuten muutamat ovat
tahtoneet —■ lapselle todistaa, että Jumala on, että tämä
Jumala on kaikkivaltias, kaikkitietävä j. n. e. Uskonnol-
lisia totuuksia emme voi ensinkään lapsen kautta saada
ilmi, ne ovat hänelle annettavat; ja paras, lapselle sopivin
muoto, jossa se voi tapahtua, on taaskin piplian historia.
Mutta niinkuin raamatussa ylipäätänsä on sekä rieskaa että
vahvaa ruokaa, niin sen kertomuksissakin; eivät kaikki
historiat sovi pienille lapsille. Nekään piplialliset kerto-
mukset, mitkä löytyvät Eanke’n vasta suomeksi ilmesty-
neessä, opettajia varten toimitetussa piplian historia-kirjassa,
eivät kaikki sovellu pienille lapsille. On siis pikku lapsia
varten tarpeen valikoiminen, jossa kokeneiden opettajien
neuvoa ei ole halveksittava. Me otamme sentähden tähän
luettelon niistä piplian kertomuksista, joita useat kristillis-
mieliset opettajat pitävät soveliaimpina ensimmäiseen ope-
tukseen, jättäen opettajan valtaan sulkea pois osan tai ot-
taa toisia sijaan aina lasten kehityskannan mukaan.

Uusi Testamentti: 1. Kristuksen syntyminen; 2.
Tietäjät itäiseltä maalta; 3. Jeesus kahdentoista vuoden
vanhana temppelissä; 4. Häät Kaanaassa; 5. Pietarin
kalan saalis ja opetuslasten kutsuminen; 6. Halvatun
parantaminen; 7. Sairas Bethesdan lammikolla; 8. Jee-
sus asettaa myrskyn; 9. Kymmenen spitalista; 10. Nai-
nin lesken poika; 11. Jairuksen tytär; 12. 5000 mie-
hen ravitseminen; 18. Jesus siimaa lapsia; 14. Getse-
mane; 15. P. Ehtoollisen asettaminen; 16. Pettäminen;
17. Kärsiminen ylimmäisen papin edessä, sekä 18. Pila-
tuksen ja Herodeksen edessä; 19. Tuomio; 20. Ristiin-
naulitseminen; 21. Ylösnouseminen; 22. Opetuslapset
Emauksen tiellä; 23. Jesuksen ilmestyminen rauhaa toi-
vottavana, Tuomas.; 24. Taivaaseen astuminen; 25. Hel-
luntai.
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Vanha Testamentti: 1. Luominen; 2. Syntiin-
lankeemus; 3. Kain ja Abel; 4 Vedenpaisumus; 5.
Abrahamin kutsumus; 6. lisakin syntyminen ja uhraa-
minen; 7,8, 9, 10, 11, 12. Koko Josefin historia; 13.
Mooseksen syntyminen; 14 Mooseksen kutsuminen; 15.
.Kulku punaisen meren poikki ja vaellus korvessa; 16.
Lain antaminen; 17. Akanin varkaus; 18. Eli ja Sa-
muel; 19. David ja Goli’at; 20. Elias ilmoittaa nälän-
hädän; 21. Daniel jalopeurain luolassa.

Mitkä ja kuinka monta näistä ehdotetuista historioista
voidaan yhden vuoden kuluessa kertoa pienille lapsille, ei
voi tarkasti määrätä, koska se riippuu heidän henkisestä
kypsymisestänsä. Eri historiain ajanlaskun mukaisesta
järjestyksestä ei tällä opetusasteella tarvitse pitää väliä.
Lapset eivät kuitenkaan vielä käsitä sitä järjestystä; he
muistelevat vaan yksityisiä, historioita. Paljon tarkoituk-
senmukaisempaa on mielestämme, että kertomuksia vali-
tessa otetaan vaari kirkollisista juhlista sekä, erittäinkin
jos kertominen tapahtuu kotona, semmoisista tapauksista,
jotka sattuvat kotona ja lapsen läheisyydessä. Niiden his-
toriain pitää seurata toisiaan, joissa samanlaatuinen ajatus
on sisällyksenä. Hanke ehdottaa seuraavan järjestyksen:
Kirkon pääjuhlina kerrotaan ne historiat, joihin juhlat
perustuvat; sekä sitä paitse keväällä: Luomishistoria;
kesällä elonkorjun-aikana: Jesus ravitsee 5,000 miestä,
Elias ilmoittaa nälänhädän; taudinkohtauksissa: Halvatun
parantaminen, Sairas Bethesdan lammikolla, Sokea Jeri-
kossa, Kuuromykkä, Kananean vaimo; kuolemantapauk-
sissa, jotka koskevat lapsia: Nainin lesken poika, Jairuk-
sen tytär, Lazaruksen herättäminen; puutteissa, jotka kos-
kevat lapsia: Häät Kaanaassa, Jesus asettaa myrskyn,
Josefin historia, Mooseksen syntyminen, Lähtö Egyptistä,
Vaellus korvessa, Daniel jalopeurain luolassa; uuden oppi-
jaloon alussa: Jesus siunaa lapsia, Jesus 12 vuoden ikäi-
senä, Eli ja Samuel; kehoitukseksi hyviin töihin ja varoi-
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tukseksi synneistä: Kain ja Abel, vedenpaisumus, Abra-
ham tahtoo uhrata lisakkia, Akanin varkaus, Elisa ja pilk-
kaajat lapset, Laupias Samarialainen, Tuhlaajapoika, Rikas
mies ja Läzarus, Lain antaminen. Syntiin lankeemus.

Pienille lapsille saatetaan aluksi esittää ainoastaan
pieni lukumäärä lyhimpiä ja helppotajuisimpia historioita.
Tässä on sääntönä: festina lente (kiiruhda verkkaan)! Ker-
tomuksia ei pidä vielä tällä asteella, niinkuin seuraavalla,
esitellä tarkasti raamatun omilla sanoilla, vaan yksinker-
taisella ja lapsellisella kielellä, jota äiti, pienokaisilleen
kertoessaan, usein parhaiten ymmärtää käyttää. Jos on
hyviä, raamatullisia kuvia, voi kertominen, ainakin pienille
ja vähemmin kehkeytyneille lapsille, hyvin sopivasti tapah-
tua yhdessä kuvan näyttämisen ja selvittämisen kanssa. *)

Mitä tulee niin sanottuihin »hyödyllisiin opetuksiin* ja
laajoihin selityksiin luetun piplianhistorian johdosta, on K.
von Raumer parhaiten viitannut, mitä sekä tällä että seu-
raavillakin asteilla tässä suhteessa on vältettävä; hän sanoo:
»jumalallisen sanan siemenjyviä ei ole jauhoksi jauhettava,
runollista voimakkuutta ei ole laimennettava kuivilla seli-
tyksillä. Kun lapsi, jonka kuvitusvoima vielä on terve ja
vilkas, häiritsemättä lukee (tai kuulee) pyhää raamattua,
niin astuvat esitetyt olennot ja tapaukset elävinä hänen
sielunsa eteen, hän itse kokee kaikki, niinkuin olisi itse
siellä läsnä. Sillä tavalla se- ottaa vastaan syvimmän vai-
kutuksen ja tulee vahvaan historialliseen uskoon. Ei par=
haallakaan tahdolla saa kyllin vältetyksi kaikkea, joka ai-
nakin vähässä määrässä voi häiritä tätä yksinkertaista,

*) Tahtoisimme jokaiseen kotiin ja pienten lasten kouluun
esitellä tässä Suhteessa: „Pliedner, Die Kaiserwerther Bilder-
hibel“. 41 sangen kelvollista kuvaa maksaa ainoastaan 3 taa-
leria. Hyvää johdatusta, kuinka näistä kuvista olisi kerrottava,
saisi kukin äiti ja opettaja pienestä kirjasta: „Joh. Pr. Hanke,
Des Kindes erster Unterricht aus Gottes Wort. Bielefeld 18öl“.
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kuvaustaiteellista raamatun käsittämistä, jopa turmella ky-
vynkin siihen«.*)

Mikä siunaus siitä olisi, jos pienet lapset meilläkin
autettaisiin semmoiseen tuttavuuteen raamatun jalojen hen-
kilöiden ja suurien tapausten kanssa! Ja mikä valmistus
jo tämä olisi rippikoulullekin! Ja jos he useimmissa Suo-
men kodeissa ovat ilman semmoista henkistä ravintoa,
onko heitä , sentähden tuomittava ikänsä ihanimmassa ku-
koistuksessa menettämään semmoisen ravinnon ja odotta-
maan, mitä rippikoulu myöhempinä vuosina kerran on
tarjoova heille? Ja miksi muuttuukaan sitte rippikoulu,
jos siinä vasta aletaan piplian historiaa opettamaan?

Mikäli lapsi henkisesti ja ruumiillisesti varttuu, sikäli
pipliallisten kertomusten lukumääräkin on lisättävä. Kuinka
monta ja mitkä kertomukset lapsen on milläkin ikävuo-
dellansa opittava, on mahdotonta missään kirjassa tarkal-
leen määrätä, lapsien kehityskanta kun on sangen erilai-
nen, ei vaan sen mukaan, minkä ikäisiä ovat, vaan senkin
mukaan, minkälaisissa oloissa ovat kasvanneet. 23:11a
täydellä tai mieluummin 4—6:11a puolella tunnilla viikossa
voitanee noin 5—9-vuotisillakin lapsilla vuodessa saada
opituksi noin 40 helppotajuisinta kertomusta vanhasta ja
yhtä monta uudesta Testamentista. Kummanko Testamen-
tin kertomuksilla oh alotettava, vanhanko vai uuden, siitä
on oltu eri mieltä; useimmat kuitenkin puoltavat ajanlas-
kunmukaista järjestystä, kuitenkaan ei siitä syystä, että
lapset jo tällä ensimmäisellä opetusasteella kykenisivät:
ymmärtämään piplian historian kokonaisuudessaan yhtenä
ainoana Jumalan valtakunnan historiana. Mitä totta ja
kaunista onkin sanottu vanhan ja uuden Testamentin yh-
teydestä, niiden suhteesta toisiinsa j. n. e., nyt puheena
olevalle alkuopetukselle on tämä kaikkea merkitystä vailla,

Pienokaiset pysyvätkuin pysyvätkin vain yksityistapauksissa

’) Kaumer, Geschiehte der Pedagogik, 111. s. 87 ja 3^.
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ja yksityishenkilöissä kiinni. Vaan mitä järjestystä seu-
rattaneekin, on kaikissa tapauksissa oppijärjestelmää suun-
niteltaessa kristillinen kirkkovuosi lukuun otettava ja kris-
tikunnan suurina juhlina otettakoon siis aina käsiteltäviksi
ne kertomukset, joihin silloinen juhla perustuu. Tätä pi-
dän kouluissakin erittäin tarpeellisena sekä sentähden että
lapset kaikissa tapauksissa joka vuosi saisivat niin paljon
kuin mahdollista kuulla uudesta Testamentista ja erittäin
"Vapahtajastansa, että vielä sen yhteydenkin tähden, mikä
kristillisessä maassa tulee olla koulun ja kirkon välillä.

Mitä vieläkin ennätettävien kertomusten lukumäärään
tulee, ei pitäisi, ainakaan pienempien lapsien kanssa, mis-
sään tapauksessa ottaa useampia kertomuksia vuoden ku-
luessa kuin ylempänä on mainittu.

Ennättäminen ei ole tässä pääasiaksi tehtävä, sillä
siitä on seurauksena tuo meillä valitettavasti hyvin yleinen
kertomusten kiireellinen käsittely, josta lapsille ei lähde
hyötyä, ei siunausta. Eautatiejunassa asemalta asemalle
•eteenpäin kiitäessämme aukenee kyllä maisema toisensa
perästä silmäimme eteen, vaan matkan perille päästyämme
lioista monista näkemistämme kuvista ei ole tallella paljon
mitään, sillä ei yksikään niistä ole kerinnyt pysyväisesti
mieleemme painua. Meikein samoin on laita, jos ennätyk-
sen tähden lasten kanssa kiirehdimme historiasta historiaan.
Päinvastoin lienee parempi vieläkin vähentää historioiden
lukumäärä ja tuontastakin ottaa entiset kertomukset uudes-
taan käsille. Ken pelkää tämän ‘käyvän lapsille yksitoik-
koiseksi, hän yhtä vähän oivaltaa piplian histpriain kuin
lastenkaan luontoa ja laatua. Jos kertoessa olemme jon-
kunkaan verran luonnistuneet, niin on kertomus lapsista
joka kerta aivan kuin uusi; vieläpä kuuntelevat kertojaansa
yhä suuremmalla halulla, kun hän heille kertoo historian,
joka jo ennenkin on tuottanut heille iloa. Kuinka eikö
pienokaisensa vaivaa äitiään kertomaan heille jo kymme-
nen, vieläpä kaksikinkymmentäkin kertaa ennen kerrottuja
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ja kuultuja tarinoita! Eipä lasten silmät äidin kertoessa
muualle joudukaan kuin vaan rakkaan kertojan suuhun!
Eipä luulisi heidän tuota koskaan ennen kuulleenkaan!
Jos me opettajat olemme päinvastaisen kokemuksen teh-
neet tulee meidän panna se omaksi syyksemme, eikä, ku-
ten usein tapahtuu, siitä soimata lapsia. Mitä kertomusten
valintaan tulee, on myös mielessä pidettävä, että lapsen
näköpiiri vielä on hyvinkin rajoitettu ja että sentähden
kernaimmin on valittava semmoisia kertomuksia, joissa
tapaukset liikkuvat yksityis- ja perheelämän ahtaammassa
kehässä. Suurempia kansallisia tapauksia ei sen tajunta
kykene vielä seuraamaan. Kerrottakoon vaan, vaikkapa
hyvästikin, pienemmille lapsille Israelin lähtö Egyptistä,
vaellus korvessa, Kaanaan maan valloittaminen, niin jopa
pian tulemme huomanneeksi, että lapset siinä ovat enem-
män huomioonsa ottaneet yksityiskohdat, enemmän kiin-
nittäneet silmänsä Moosekseen ja Mirjamiin, Josuaan ja
Kalebiin, Jerichon hajooviin muureihin ja siunaavaan Ju-
malaan, kuin kansanjoukkoihin ja niiden temmellyksiin.

Koska lapset tällä opetusasteella eivät vielä osaa lu-
kea sisältä, niin on itsestään selvä että, elkeivät lapset
kuulemalla opi pipliallisia kertomuksia, ne eivät opi niitä
ensinkään. Ja kuinka monta tuhatta onkaan vielä tänäkin
päivänä niitä lapsia Suomen avaralla alalla, jotka tuskin
koskaan saavat yhtäkään piplian kertomusta kuullaksensa,
kun ei ole ketään, joka sen heille kertoisi! Nuoret lap-
set anovat leipää eikä ole ketään, joka sitä heille jakaa
(Jer. Yal. 4:4).

Olemme sanoneet: pipliallisten historiani vapaa elävä
kertominen lapsille on ainoa avain, jolla aukenee sekä Ju-
malan sana lapsen sydämmelle että lapsen sydän Jumalan
sanalle. Mutta tämän avaimen on Jumala uskonut meidän,
vanhempien ja opettajien käteen, että me sitä myöskin
käyttäisimme: Kenpä sitten meistä ei mielelläänkin tahtoisi
•oppia tuota avainta käyttämään lapsillemme hyväksi?
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Täten olemmekin jo tulleet siihen tärkeään kysymykseen;
miten on piplian kertomuksia lapsille kerrottava? Siinä
otettakoon semminkin seuraavista seikoista vaarin:

1). Kertomus on sisällylcselleen ja muodolleen sovi-
teltava lapsen käsityksen ja lapsen tarpeen mukaan, jossa
kertoja kuitenkin niin paljon kuin mahdollista ja vieläpä
sanasta sanaankin käyttäköön raamatun omaa'esitystapaa.
Milloin hänen täytyy siitä luopua, ilmoittakoon jo hänen
ääntämistapansakin, onko se, mitä hän puhuu, hänen sa-
naansa vai Jumalan sanaa; samaten hän myöskin kertoes-
saan kertomuksen uudestaan, kun asia jo on lapselle sel-
vennyt, liittyköön vieläkin lähemmin raamatun lausetapaan.
Eikö nämä kaksi vaatimusta ole ristiriidassa keskenään,,
kun • toisaalta neuvotaan pysymään sanasta sanaan raama-
tun lausetavassa, toisaalta taas sallitaan siitä luopuakin ja,
käyttää omia sanojaan? Siltä kenties näyttää. Ja kuiten-
kin kumpikin menettelytapa voipi olla paikallaan. Syys-
täpä tästä asiasta lausuu Schureji: »en tiedä, kumpaako
minun pitää enemmän moittia, sitäkö, että ilman aihetta
luovutaan raamatun lausetavasta (siinäkin, missä tämä on
lapsenkin ymmärrettävissä), vai sitäkö, että siinä pysytään
kiinni silloinkin kun asia on lapselle outo ja
Mitä nyt raamatun esitystapaan tulee, niin ylipäätänsä
pitävät kyllä paikkansa BormamTin sanat: »etfei ole
sen selvempää, yksinkertaisempaa ja elävämpää pyhien
kertomusten esitystapaa kuin raamatussa. Jokainen sana
on käytetty merkityksensä täydessä totuudessa. Lausera-
kennus on yksinkertainen, ajatusjohto selvä«. Totta on
myöskin, että hyvin moni kertomus on niin »lapsentajui-
sesti ja havaannollisesti kerrottu raamatussa, etfemme
suinkaan voi sitä sen selvemmin tehdä. Avattakoon esim.
1 Moos. 23, lisakin uhraaminen, tai 1
myydään, tai Matth. 2, Tietäjät itäiseltä maalta. Kysymme r
voisikohan näitä kertomuksia sen yksinkertaisemmin, lap-
sellisemmin, havaannollisemmin kertoa (Ranke). Ja sitä



29

paitse mikä rikkaus mikä syvyys eikö ole Jumalan omassa
sanassa! Kuinka paljon eikö siinä jo muutamalla harvalla
sanalla ilmoiteta! Miten voisikaan mitään ihmissanaa sii-
näkään suhteessa Jumalan sanaan verrata? Ja tämä sana-
han se on oleva lapsillemme koko heidän elinajakseen
heidän jalkainsa kynttilänä ja valkeutena kaikilla heidän
teillänsä. Kuinka hyvä eikö siis ole, jos lapset jo alusta
alkaen tutustuvat tähän samaan sanaan, ei ainoastaan sen
sisällykseen, vaan sanamuotoonkin nähden? Kuinka ei-
vätkö vielä vanhemmalla iällänsä iloitsisi Jumalan sanasta
samoja sanoja lukiessaan, joita jo lapsina äidin tai opetta-
jan suusta kuulivat? Ja kuinka paljon paremmin lapset
voivat muistissaankin säilyttää pyhät kertomukset, kun ne
on heille annettu muuttumattomina pysyvillä Jumalan
omilla sanoilla eikä meidän usein vaihtelevilla sanoilla.
Käistä ja vielä muistakin syistä ovatkin kaikki oppikirjat
piplianhistoriassa laadittavat niin paljon kuin mahdollista
raamatun omaan esitystapaan. Ke lukemattomat yritykset,
joita on tehty esitelläkseen näitä kertomuksia lastentajui-
semmalla tai lasta miellyttävämmällä tavalla kuin millä
raamattu itse sen tekee, ovatkin tähän asti paljaiksi yri-
tyksiksi jääneet; ei ole vielä kukaan sitä tehdä voinut.
Sittenkun jo 16:11 a sataluvulla Justus Gesenius oli kris-
tillisyyden opetuksen perusteeksi ja semminkin katkismuk-
sen opettamisen helpottamiseksi kirjoittanut ensimmäisen
piplianhistoria-kirjan, alkoi jo Hiibner v. 1714kansakoulua
varten kirjoittamassaan, yleiseen tunnetussa, piplianhistoria-
kirjassa melkoisesti muutella raamatullista lausetapaa. Sit-
temmin yhä enemmin, noudattaen silloisen ajan hengen
vaatimuksia, oppikirjoissa vieraannuttiin pipliallisesta lau-
setavasta, kunneka taaskin noin 60 vuotta takaperin alet-
tiin piplianhistoria-kirjoissa palata mainittuun lausetapaan
takaisin. Kiin ovat meidänkin maassamme viime aikoina
ilmestyneet piplianhistoria-kir jät mitä likeisimmin liittyneet
raamatun omiin sanoihin, josta ei voi muuta kuin iloita
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jo senkin tähden, että ainoastaan siten saavutetaan tarpeel-
linen sopusointu raamatun historian opettamisen ja sen
myöhemmän opetuksen välillä, jolloin raamattu itse on
annettava lasten luettavaksi. Samasta syystä on piplian-
historia-kirjassa kielen suhteen, ainakin pääasiallisesti, nou-
datettava yleisimmin käytettyä raamatunkäännöstä.

Vaan yhtä vähän kuin mikään oppikirja piplian-
historiassa voipi paremmin esittää piplian kertomuksia,
kuin piplia itse, yhtä vähän myöskään mikään semmoinen
oppikirja voipi tehdä opettajan apua ja hänen suullistar
elävää kertomusta tarpeettomaksi. Tätä mahdottomuutta on
kuitenkin pitkin aikoja tavoiteltu. Sillä mikä lieneekään
syvimpänä syynä siihen että, vaikka lukemattomia piplian-
historia-kirjoja painosta toimitetaan toinen toistaan parempi,
toinen taas, tekijän nimeä ja joitakuita vähäpätöisiä muutoksia
lukuun ottamatta, aivan samanlainen kuin toinenkin, sitten-
kään ei ole onnistuttu tuosta suunnattomasta kirjain paljou-
desta saamaan ainoatakaan semmoista, johon vihdoin voitai-
siin edes jotenkin yleisesti tyytyä? Syytä ei tarvitse niin-
kään kaukaa lähteä etsimään. Pidetään näet yleensä lasten
uskonnollista opetusta joka liian vaikeana tai liian ikävänä
työnä. Olisi sentähden saatava joku semmoinen oppikirja
piplianhistoriassa, joka lapsentajuisuudellansa ja muillakin
muinaisuuksillansa korvaisi kaiken suullisen opettamisen,
kertomisen ja selittämisen opettajan puolelta. On kyllä,
tähän suuntaan yrityksiä tehty. Paraiten luonnistunut
semmoinen myöhemmiltä ajoilta lienee Saksassa ilmesty-
nyt kirjanen: Viedemann, »Wie ich meinen kleinen die
hiblischen Geschichten erzähle«. Kaikkine tunnustettaville
etevyyksineen on kuitenkin mainittu kirja vaan uutena
todistuksena siitä, etfei ainakaan piplianhistorian opet-
tamisessa mikään kirja voi tehdä opettajan apua tarpeet-
tomaksi. Eikä kummakaan. Puhumattakaan siitä suuresta,
erilaisuudesta mikä on lapsissa, puhumatta niinikään ope-
tuksen eläväisyydestä, jota kirja kirjana ei voi milloinkaan
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antaa, jääpi kuitenkin aina kertomukseen semmoista, jota.
lapsi ensi aluksi joko ei ollenkaan käsitä tai käsittää
väärin, ell’ei ymmärtämätöntä kohtaa hänelle kukaan
lapsi kun lukiessaan tuontuostakin antaa aihetta tuohon
Ap. T. 8: 30 olevaan Jumalan sanaan nähden niin tär-
keään kysymykseen. Sillä myönnettävä on kaikissa tapa-
uksissa etfeivät kaikki piplialliset kertomukset ole yhtä.
helppoja lasten ymmärtää kuin nuo ylempänä esimerk-
keinä luetellut. On päinvastoin monen monessa kertomuk-
sessa paljon enemmän lapselle käsittämätöntä, kuin mitä.
useimmat, semminkin nuoret, opettajat aluksi voivat aavis-
taakaan. Jos pienempiä lapsia opettaessamme pidämme
heitä kokemattomina, ajattelemattomina ja tietämättöminä,
niin aina paremmin osaamme oikeaan, kuin jos oletamme
heidän tietävän, mitä eivät tiedäkään, jota tosiasiaa kuiten-
kin useimmat opettajat vasta monen monituisen katkeran
kokemuksen tehtyään tulevat älyämään. Monen opettajan
silmät ei tässä suhteessa koskaan aukene, itselleen alitui-
seksi harmiksi, lapsille taas sanomattomaksi vahingoksi.
Kuinka paljon eikö usein ole kertomuksessa semmoista,
jota opettaja ei huomaakaan jääneen lapselta ymmärtämättä.
Milloin on itse asia, josta puhutaan, lapselle vielä aivarr
tuntematon; milloin taas on tuossa käytetty outo sana,

muuten tunnetulle asialle; milloin kuvauksellinen lausetapa,
jota lapsi käsittää sanain mukaan; milloin pitkähkö, mo-
nilla välilauseilla ja määräyksillä varustettu lause, milloin,
tavallisesta poikkeava sanajärjestys j. n. e. Mitä tuleekaan
opetuksesta ja mitä siitä voipi tulla, jos opettaja ei ota
huomatakseen eikä vähiäkään siitä, mikä vielä on lapselle
käsittämätöntä? Lapset siten huonosti oppivat ja, mikä
pahempi on, oppimishalukin heissä kuolee. ■—

Kun sentähden nuoremmille lapsille kerrotaan joku
pipliallinen kertomus, noudattakoon tosin kertoja raama-
tullista lausetapaa, vaan niin usein kuin kertomuksessa.
tulee esiin joku lapsille otaksuttavasti outo sana tai käsite,.
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•käyttäköön hän sen ohessa myöskin lapselle mahdollisesti
tunnettua, samaa käsitettä tarkoittavaa sanaa ja liittäköön
mielellään muutenkin aina tarvittaessa kertomukseensa
lyhyitä selityksiä. Rämät selitykset eivät vaan saa pitkiksi
venyä eivätkä kertomuksen juoksua katkaista. Jos toista-
miseen kerrotaan sama historia, jätettäköön, kun asia jo
•on lapsille selvä, kaikki selitykset ja lisäykset pois ja ker-
rottakoon lyhyemmin ja samaan muotoon kuin historia on
esitetty lasten piplianhistoria-kirjassa jaraamatussa. Hyviä

•esimerkkejä semmoisesta kertomustavasta tarjoaa Ranke’n
■opettajia varten laatima kirja: »Raamatullisia kertomuksia,«
joka meillä äsken on suomeksi painosta ilmestynyt. Tie-
tysti kirja ei ole kuitenkaan orjallisesti noudatettava, vaan
kauttaaltaan meikäläisten olojen ja lapsien tarpeen mukaan
soviteltava.

Oppi-isämme Lutherus sanoi: »Jos Jeesuksen piti
ihmiseksi tuleman voidaksensa ihmisiä opettaa ja puole-
llensa vetää, niin tulee meidän lapsien hyväksi tulla itse
lapsiksi voidaksemme lapsia opettaa*. Koko maailma on-
kin meidän päivinämme yhtä mieltä siitä, että pitää lapsille
puhua lapsen tavoin. "Vaan mikä ja millainen tämä lap-
sellinen puhe on, siitä hyvin harvat ovat itselleen selvän
tehneet, saati sitten osaisivat asiassa saavuttamaansa sel-
vyyttä lasten-opetuksen hyväksi käyttää. Meillä on tosin
edistytty opetustavoissakin, semminkin jos vertaa nykyistä
■opetusta siihen, jota meillä Suomessa pari kolme vuosi-
kymmentä takaperin käytettiin. Sitä enemmän täytyy
ihmetellä sitä aivan epälapsellista, luonnotonta tapaa, jota
meillä siellä täällä käytetään aivan kehittymättömiä lapsia
opetettaessa. En puhu nyt yksinomaan piplian historian
kertomisesta, sitä kun meillä vielä, Jumala paratkoon, ani
harvoin kerrotaankaan. Taan miten muissakin aineissa
menetellään? Tuossa nuori neiti, joka tuskin itse on lap-
senkengistä astunut, pitää puhetta lapsille aivan esitelmän
tapaan konstikkaasti sommiteltuine lauserakennuksineen
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- ja lapsi kuitenkin kaipaa ihan yksinkertaisia lauseita;
tuossa taas nuori opettaja, teeskennellen korkeaoppisuutta,
luennon tapaisellaan keikailee ja lapselle on kuitenkin
kaikki teeskenteleminen vielä vastenmielisempää kuin meille
ikäihmisille. Ylipäätään meillä näkyy luultavan lasten ym-
märtävän jokaisen suomenkielisen lauseen, joka vaan ei
muukalaisia sanoja sisällä. Tämä on suuri erehdys.

Myönnettävä kyllä on, että on vaikea, hyvinkin vai-
kea, lapsellisesti kertoa pienemmille lapsille. Lapsellisella
kertomisella ensiksikin ei suinkaan tarkoiteta minkäänlaista
rupattamista lapsen tavoin. Lapsia opetettaessa kaikkein
vähimmin sopii kuluttaa aikaa pintapuolisiin ajatuksiin ja
tyhjiin sanoihin ja vielä vähemmin on Jumalan pyhän
sanan opettaminen lapsille paljaaksi huvitukseksi tai leikin-
teoksi tehtävä. Lapsellisesti kertominen tietää ennep kaikkea
muuta ymmärrettävää puhetta. Monelta oppimattomalta äi-
diltä voisivat oppineet’ opettajat tuollaista kertomisen-taitoa
oppia. Katselkaamme hetkeksi, miten menettelee äiti lap-
selleen kertoessaan: *)

Äiti ottaa kertomuksessa olevista pikkuseikoista
vaarin (esim. »Abraham kumartui maahan;» »sallikaat
tuoda vähän vettä pestäksenne jalkojanne;» »tässä olen
poikani»).

Äiti ei jätä kertomuksesta mitään pois, ei pidä mi-
tään vähäpätöisenä ja asiaan kuulumattomana (Kertomuk-
sessa »Abraham rukoilee Sodomhn edestä» äiti ei sano:
hän-rukoili useammat kerrat, vaan ne kuusi esirukousta
mainitaan tarkkaan kukin erikseen ■— sitä ei väsy lapsi
kuulemasta, vaan sen halu joka kerralta yhä enemmän
kiihtyy).

Äiti ei käytä puhessaan pitkiä lauseita, välttää sem-
minkin vaikeita liitesanoja eikä myös paloittele lauseitaan.

*) Yrt. Schilren, Tankar om religionsundervisningen. Hel-
sinki 1865 s. 11. .

3
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Äiti ei koskaan anna lapselle yleiskatsahduksia. (Hän
ei sano: »Sitten kun Abraham oli jonkun aikaa asunut
Kaanaan maassa, muutti hän kalliin ajan tähden Egyptiin
ja palattuansa sieltä erosi hän Lotista, joka siirsi majansa
viljavaan Sittimln laaksoon, jossa hän sotarauhattomuuk-
sien kautta joutui suureen hätään;» tässä yhden mi-
nuutin kuluessa esitetyssä historiassa on kolme kertomusta,
jotka voivat antaa lapselle kylliksi tekemistä kolmeksi eri
tunniksi).

Kertomuksissa esiintyvien henkilöiden puhetta antaa
äiti lapselle semmoisena kuin se on puhuttu. (Ei: Jesus
sanoi, että hän menisi rauhaan ja etfei hän tästedes syntiä
tekisi, vaan: »mene rauhaan, äläkä tästedes syntiä tee!»
Ei: Jumala kysyi, missä Aatami oli; vaan: Jumala sanoi:
»Aatami kussas olet«?)

2). Kertominen tapahtukoon vapaasti, kirjaa käyt-
tämättä, kaikillakin opetusasteilla, jossa vaan opettajan on
kerrottava. Olemme tämän asian tärkeydestä jo aikasem-
min puhuneet. Yalittaa täytyy, ett’ ei meillä ole vielä
yleisemmin siihen tultu, vaan siihen on meidänkin tultava,
jos ylipäätään toivomme uskonnollisen alkuopetuksen meillä
paranevan. Jos kohta emme tahdokaan yhtyä erään sak-
salaisen kasvatusoppineen lausuntoon: »Opettajaa, joka ei
osaa kertoa, melkein tähtösin päästä näkemästä» (Kellner,
Aphorismen), on meidän kuitenkin tunnustaminen, että
moiselta opettajalta tehokkain keino oppilaittensa sydäm-
mien jalostuttamiseen puuttuu. Eikä toki lienekään mikään
liika vaatimus, että opettaja sen verran teroittaa kerrotta-
van kertomuksen omaan muistiinsa ja mieleensä, että ei
hänen ensinkään tarvitse kirjaa käteensä ottaa sillä aikaa
kuin hän sen lapsille kertoo. Kuinka usein eikö kuitenkin
tätä vastaan rikota; tapahtuuhan niinkin, että lapsia vaadi-
taan vapaasti kertomaan kertomuksen, ja itse ei voida olla
kirjaan katsomatta! Ett’ ei tämä ole niinkuin olla pitää,
sen, myöntänee toki jokainen. Paitse että opettaja täten
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antaa huonon ahkeruuden esimerkin lapsille, on moisesta
kuolleesta opetustavasta' huono kurinpitokin koulussa luon-
nollisena seurauksena. Jos näet ylipäätään tahdomme
saada opetuksen eläväksi, pitää oppiaineen ensin olla elä-
vänä opettajassa. Tämän lisäksi tulee, että lapsille vapaasti
kerrottaessa heille puhuu ei ainoastaan opettajan ääni, vaan
puhuu heille paljo muutakin, semminkin silmä. Opettajan
silmän tulee olla lasten silmissä kiini, näiden taas hänen
silmissä,. Monestipa suu turhaan hapuilee sitä sanaa, jonka
paljas silmänluonti ilmaisee. Siis; vapaasti, kirjaa käyttä-
mättä, kaikkea semmoista, jota lastenkin tulee tietää ilman
kirjaa! Semmoinen menettelytapa on välttämätön seuraa-
van kolmannenkin vaatimuksen täyttämiseksi:

3). Kertoviinen tapahtukoon havaannollisesti. Opet-
tamisen havaannollisuuteen nähden ei ole siinä kylliksi,
että opettaessamme raamatun historiaa käyttämme Pales-
tinan karttaa, niin tarpeellinen kuin sekin havaannon väli-
kappaleena oikealla paikallaan käytettynä kyllä on. Mutta
mitä, sitten tuolla havaannollisuudella ymmärrettänee, jota
niin yleisesti pidetään hyvän opetuksen parhaimpana tunto-
merkkinä? Kun lapsi sisällisesti silmin näkee sen, mitä se
ruumiillisella korvallaan kuulee; kun kerrottu ulkonainen
tapahtuma uudistuu lapsen mielessä, silloin sanotaan ope-
tusta havainnolliseksi. Havaannollisesti kun kerrotaan
lapselle jotakin, syntyy aina lapsen mieleen kertomuksesta
eläviä kuvia. Käin voipi siis kuvia luoda ei. ainoastaan
pensselillä tai meisselillä, sen voipi tehdä sanoillakin. Sen
tekee opettaja joka kerran kun hän lapsille tuopi kerto-
muksesta esiin ei vaan hämäriä varjokuvia, vaan selviä,
eläviä, käsin käsiteltäviä olentoja. Sellainen jalo kuvaa-
mistaito on usealla ihmisellä synnynnäinen, eikä sitä saa-
vuta kukaan muu kuin se, joka itse on sisällisesti tarkkaan
katsellut, mitä hän tahtoo toiselle kuvata. Sen kyllä voipi
helposti jokainen opettaja huomata, minkälaisella jännityk-
sellä lapset kuuntelevat opetusta, milloin vaan ei ainoastaan
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äänemme kai’u heidän korviinsa, vaan samalla heidän sie-
lussaan syntyy kuva tai kerrottu tapahtuma siinä ikäänkuin
uudistuu. Oppiaksemme näin puhumaan lapsille, on meille
hyödyksi, jos tarkkaamme, miten muut, joilla on puheen
kuvaamislahja, kertovat lapsille ja jos ymmärrämme käyttää
hyväksemme jonkun ystävän neuvoa, joka on kuullut mei-
dän omaa opetustamme. Mutta ennen kaikkea muuta on
meille tarpeen, että itse niin syvennymme kerrottavaan
historiaan, että olemme omassa sydämmessämme kokeneet
siinä asuvan Jumalan voiman. Mitä oma sydän on koke-
nut, mikä sille on tullut rakkaaksi ja kalliiksi, se tulee
ymmärryksellemmekin yhä selvemmäksi ja samaan mää-
rään saavutamme myös tuon ihanan ja kalliin taidon ha-
vaannollisesti kertoa piplian pyhiä kertomuksia lapsillemme.
Kun on opettaja ensin näin itse antautunut Jumalan sanalle
oppilaaksi ja sitä nöyrästi rukoillen tutkistellut, kun hän
on näin pipliallisen kertomuksen sydämmessään omaksensa
omistanut, on Jumala armonsa rikkaudesta antava hänelle
sen lahjan, että hän myös kykenee oman havaantonsa ja
sydämmensä kyllyydestä lapsille iloksi ja siunaukseksi
havaannollisesti ja kuitenkin aivan yksinkertaisesti kerto-
maan pipliassa kerrottuja pyhiä tapahtumia*).

4). Älköön kerraksi liikapaljon kerrottako, älköönkä
mitään paloiteltua, vaan aina jotain itsessään kokonaista.
Kertomisen juoksua älköön myös ■ keskeytettäkö muuten
kuin korkeintain jollakin lasten huomiota kiinnittävällä

*) Yrt. tässä asiassa m. m. L. Tiesmeyer, „Die Praxis der
Sonntagsschule, Barmen 1874.“ Ohimennen tahtoisin tässä mitä
hartaimmin esitellä mainittua teosta kaikkien niiden luettavaksi
ja harkittavaksi, jotka tahtovat kalliiseen pyhäkoulutoimeen
lähemmin tutustua. Olen vakuutettu siitä, että tämä kirjanen
kumoaisi viimmeisetkin ennakkoluulot, mitkä maassamme vielä
tätä tointa vastaan voi olla olemassa, ja päinvastoin hankkisi
sille laveammissa piireissä sitä osanottoa ja kannatusta, jota se
meillä vielä niin kipeästi kaipaa.
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kysymyksellä. Tuolla yllä mainitulla vaatimuksella, että
kerrottava aine on muodostava kokonaisuuden itsessään,
on perustuksensa itse ihmisluonnossa, sillä aivan samoin
menettelemme kukin mitä tahansa luonnon-esinettä katsel-
lessamme. Jokainen katsoja pyrkii aina ensiksi saamaan
jonkun yleisvaikutuksen häntä ympäröivistä luonnon-esi-
neistä ja vasta sen saatuansa kääntää hän huomionsa kat-
sottavan esineen eri osiin ja yksityiskohtiin. Sen teemme
me ihmiset enimmiten vaistomaisesti, se on meidän luon-
tomme mukaista. Ei ole sentähden hyväksyttävä se me-
nettelytapa, jota joskus meillä noudatetaan, että opettaja
ensin ottaa pienemmän palan kertomuksesta käsiteltäväksi
ja kun on saanut sen —■ tavallisesti edellä sanelemalla
lapsiin tyrkytetyksi, siirtyy seuraaväan historiapalaan, joka
joutuu saman menettelyn uhriksi ja niin edelleen, kunnes
koko historia näin on palottain lapsille annettu. Yaan
mahdotonta on lapsien semmoisella menettelytavalla saada
historiasta minkäänlaista kokonaiskuvaa ja vaikutus lapsiin
tämmöisestä uskonnon opetuksesta tulee tietysti olemaan
sen mukaan. Lapsen sydän ja mielenkuvitus ei tuom-
moisesta menettelystä tavallisesti saa mitään, vaan ne jää-
vät kun jäävätkin tyhjiksi.

Sittenkun opettaja on lapsille kertonut historian,
seuraa tavallisesti kertomuksen kyseleminen, aluksi niin,
että sekä kysymykset että vastaukset kertaavat jo kerrottua
eivätkä mene ensinkään siitä ulommaksi. Tämän kysele-
misen tarkoitus ei ole mitään kuulustelua, vaan on se
pidettävä opetuksen jatkona. Silloin selvenee lapselle, mikä
vielä kerrottaessa on voinut jäädä hänelle hämäräksi.

Lapset vastatkoot täysin lausein, kuuluvasti ja luon-
nollisella äänenkorolla. Täysissä lauseissa vastaamiseen
ovat lapset johdonmukaisesti totutettavat; vaan siihen on
heitä harjoitettava muita aineita opetettaessa eikä suin-
kaan uskonnonopetuksessa. Jos he siis uskonnonopetuk-
sessa tekevät tässä suhteessa virheitä, niin älköön niiden
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oikaisemisella häirittäkö sitä hartautta, millä Jumalan sanaa
aina on opetettava.

Kun on kertomus näin läpikysytty, voivat varmem-
mat lapset ja ne, jotka ovat saman kertomuksen ennen
kuulleet, koetella itse kertoa sen takaisin. Usein tämä
onnistuu lapselta paremmin kuin voisi toivoakaan. Mutta
heikompiin ja pienempiin lapsiin nähden tyytyköön opettaja
siihen, että osaavat oikein vastata hänen kertomuksesta
tekemiin kysymyksiin. Kuta enemmin lapset edistyvät
sekä kertomusten omistamisessa että ajatus- ja puhekyvyssä,
sitä enemmin jätettäköön kyseleminen pois ja lapsi itse
kertokoon kertomuksen alusta loppuun asti. Mitä ennemmin
niin voi tapahtua, sitä parempi. Sillä kyseltäissä on pää-
tehtävä enemmän vielä opettajan eikä lapsien. Kysymyk-
sessä on tavallisesti jo osa vastauksesta lapsella valmiina.
Täysi ajatteleminen lapsen puolelta syntyy vasta silloin
kun hänen itsensä tulee vapaasti kertomus kertoa.

Jos lapset kuultuansa kertomuksen vastaavat huo-
nosti tai eivät osaa vastata ensinkään, silloin on jokaisen
opettajan, joka tekee tämän masentavan kokemuksen, tun-
nollisesti tutkittava, mikä siihen lienee syynä. Syy voipi
kyllä olla muussakin, mutta useimmiten on hän havaitseva
syyn olevan itsessään. »Hän ehkä ei ollut oikein edel-
täpäin oppitunnillensa valmistautunut, hän ei itse oikein
hallinnut oppiainettansa eikä taiten johdattanut lapsia. Miten
nämä niin ollen voivat pysyä tarkkaavaisina! Taikka hän
kertoi kenties liika paljon kerrassaan, liika hätäisesti tai
liika verkkaan ja epähavaannollisesti. Tai oli hän maltta-
maton tai oli hän veltto puheessaan ja koko esiintymises-
sään. Kerrottava kertomus ei elänyt hänessä eikä hän
kertomuksessa. Sentähden lapset pysyivat niin halutto-
mina, niin kylminä ja vastaamaan vastahakoisina».

Lopuksi opettaja tavallisesti tekee muutamia kysy-
myksiä johdattaakseen niillä lapsia kertomuksessa olevan
pääajatuksen löytämiseen ja omistamiseen; missä kertomus
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siihen aivan luonnollisesti antaa aihetta, tehköön myös
opettaja siitä siveellisiä sovituksia lapsiin, kuitenkin mitä
suurimmalla varovaisuudella. Useimmissa tapauksissa on-
kin parasta kokonaan jättää pois nämät n. k. »hyödylliset
opetukset», ne kun monasti eivät ole muuta kuin »veden
kaatamista hehkuville hiilille». Jos näet kertomus ei ole
ollut lapsille hyvänä saarnana, niin eivät opettajan antamat
hyödylliset opetukset ole sitä.ensinkään; ja jos nämä sen
lisäksi vielä muuttuvat noiksi hyvin tunnetuiksi pitkiksi
ja »ponteviksi» puheiksi, jotka tuontuostakin katkasevat
kertomuksen juoksun tahi jättävät koko kertomuksen var-
joon, siinä ne ovat suorastaan turmiolliset ja, ryöstämällä
lapsilta kaiken ilon kerrotusta historiasta, vahingoittavat
vaan opetusta. Ei voi kyllin ankarasti varottaa semmoi-
sesta asiaan kuulumattomasta saarnaamisesta lapsille.

Min siitä on kyllä varoitettava,; vaan varoitettava on
toisaalta tuosta semminkin meillä yleisestä kammosta pu-
hua itse asiasta, itse tekstistä, kun näet tyydytään siihen,
että vaanpiplian kertomukset saadaan sanasta sanaan lap-
sien muistiin tyrkytetyksi. Ei vaan kodeissa, vaan kan-
sakouluissakin on tämän kirjoittaja kylliksi kuullut lapsien
lukevan piplian kertomukset ulkoa. Vaan heiltä kyselles-
säni olen haikeaksi surukseni havainnut monenkin lapsiparan
ei tietävän vähintäkään siitä, mitä vastikään itse omalla
suullaan lausui.. Nain meillä opitaan paljasta sanojen kaikua,
sanojen sisällystä vähääkään ajattelematta. Mitä hyödyttää
tämä tämmöinen lukeminen? Eihän tuo edes lapsen ym-
märrystäkään kehitä; sydämmen herättämisestä, tahdon py-
hittämisestä ei puhettakaan. Se mikä oikein käsiteltynä on
lapsen suurin ilo, se nurjalla menettelyllä tehdään hänelle
tuskaksi. Lakkaamatta tähän väitetään: kyllä Jumalan henki
sanan myöhemmällä iällä eläväksi tekee! Yoipi kyllä niin ta-
pahtua; mutta eikö lapsien nyt jo pidä Jumalan sanasta
mitään saada? Eikö tämä sana erittäin vaikuta juuri lasten
sydämmiin? Jos siis liialla selittämisellä on vaaransa, niin
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on paljaalla koneellisella läksyjen tyrkyttämiselläkin, javie-
läpä suuremmat. Ja miten opettajakaan näin ikävystyttävään
opetukseen voipi tyytyä? Jos niin raskaassa ja painavassa
virassa kuin on esim. kansakoulun-opettajan, jonka on raa-
matun historiaa opetettava miltei jokapäivä, tämä opetus teh-
däänkin vaan muodon asiaksi ja paljaaksi läksyjen tyrkyttä-
miseksi, niin toden totta en ymmärrä, miten semmoisessa
virassa kukaah ihminen voisi kestää vuoden ajankaan. Sy-
dämmen kyllyydestä puhuu suu; ja jos on sydän Jumalan
sanassa, niin saapi Ja pitää tätä sanaa lapsille puhuakin.
Puheemme vaan silloin ei muutu pitkiksi saarnoiksi pois
kertomuksen tekstistä, vaan se on puhetta, joka koko ajan
tekstistä lähtee ja tekstiin palajaa jälleen. Ja kussa niin on
laita, siinä muuttuvat uskonnon tunnit kouluissa niinkuin
kodissakin pyhiksi riemun ja virvoituksen hetkiksi, niin
opettajalle kuin lapsillekin.

Jokaisessa kertomuksessa on aina joku vissi päätotuus
tai pääoppi. Hyvä on, jos niin olemme osanneet lapsille
kertomuksen kertoa, että nämä sen itse löytävät ja itse
sydämmessään sen tuntevat. Taan muistettava on toi-
saalta, että jokainen raamatun kertomus sisältää enemmän
kuin vaan yhden totuuden. Kuten valon säteet tahotusta
timantista monivärisinä taittuvat, samoin iankaikkiset totuu-
det yhdestä Jumalan sanasta erilaisina ilmi tulevat, niin
että samasta kertomuksesta toinen lapsi on voinut saada
toisen vaikutuksen, toinen toisen. Mitä lapsi näin on löy-
tänyt ja sydämmessään tuntee, sitä sen usein tekee mieli
tuoda ilmikin. Tämä ilo lapsille mielellään suotakoonkin.
Tullaan silloin kokemaan, että lapsen sydämmeen usein on
tehnyt syvimmän vaikutuksen joku kertomuksessa oleva
pienempi seikka tai syrjäkohta, joka on voinut jäädä opet-
tajaltakin huomaamatta. Valaiskaamme tämä vaan yhdellä
esimerkillä. Lämminsydämminen, uskova opettaja Schiiren
kertoo omasta kokemuksestaan: »Kerroin paraillaan keski-
luokalla kertomusta »Jesus ruokkii 5000 miestä ja käy



4

merellä». Tullessani siilien paikkaan: »mutta haalisi oli
jo keskellä merta ja ahdistettiin aalloilta, sillä vastatuuli
oli», alkoi yhdeksänvuotias tyttö haastella kumppaninsa
kanssa. Siinä luulossa, että lapsi ei ollut minua ymmär-
tänyt, sanoin: mitä tahdoit, lapseni, tietää? Tyttö tuijotteli
kainostellen eteensä mitään vastaamatta; mutta vierus-
kumppani vastasi: hän sanoi minulle, että tekivätpä tuh-
masti, kun eivät ottaneet häntä (Jesusta) mukaansa. Sitä
en ollut minä ajatellut. Vaistomaisesti laskin käteni ristiin:
Minä kiitän sinua Isä, taivaan ja maan Herra

,
ettäs nä-

mät salasit viisailta ja toimellisilta, ja olet ne ilmoittanut
pienille; tosin, Isä, niin oli sinun hyvä tahtos. Tartuin
lapsen sanaan kiini ja puhelin hetkisen luokan kanssa,
kuinka tuhmaa on lähteä ilman Jesusta elämän matkalle.
Vieläpä laulettiin siihen pari virren-värssyä. Kaiken tämän
kestäessä ei löytynyt yhtäkään tarkkaamatonta lapsen sil-
mää. Eiköhän liene ollut siitä lapsille siunaustakin? oma
sydämmeni oli sulaa kiitosta täynnä». *)

Mitä siis on tehtävä, mitä vältettävä? Ensin kaikesta
on lapsi saatettava kertomusta oikein ymmärtämään. Sitä
lähinnä on lapsen sydän ja tämän yhteydessä sen mielen-
kuvitus tyydytettävä. Viimemainittua seikkaa pidetään
yleensä liian vähän silmällä. Pyhä raamattu tulee meille
kuitenkin siinä suhteessa avuksi, se kun kauttaaltaan ha-
vaannollisella esitystavallaan tahtoo tyydyttää mielikuvi-
tustakin, joka on lapsella niin elävänä. Opettaja, joka ei
kokonaan ole mielenkuvitusta vailla, joka tuntee oman
sydämmensä eikä ole käynyt suljetuin silmin elämänsä
läpi, voipi helposti itselleen kuvailla historiassa esiintyvien

*) Olemme tähän ottaneet yllä olevan esimerkin valaistak-
semme sillä puheena olevaa asiaa; tahdomme kuitenkin huoma-
uttaa, ett’ ei tämmöiset poikkeukset kertomuksen pääajatuksesta
sovellu kaikille opettajille, jos ne soveltuvatkin Schiirenhlle.
Tämä riippuu siitä, kuka on opettajana, josta asiasta viejä aiom-
me sanasen lausua.

41
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henkilöiden ulkonaisia olosuhteita ja sisällistä sielun tilaa
ja näistä puhua lapsille ja siten kehittää heidän ymmär-
rystään ja sydäntään. Semmoinen opettaja, semminkin
ylemmillä luokilla, käyttäköön mielellään esim. Abrahamin
matkustuksesta Kaanaan maahan kerrottaessa tilaisuutta
kuvaillakseen lapsille karavaani-kulkuetta, Josefista kerrot-
taessa, orjuutta, Israelin korvessa vaeltamista esitettäessä,
korpea j. n. e. Hän antaa kaarneitten syöttämän Eliaan
ja jalopeurain luolassa olevan DaniePin lausua ilmi, mitä
heidän siinä tilassa arvaamme ajatelleen ja tunteneen j. n. e.

Moni opettaja on tullut siihen kokemukseen, että, kun
alkaa kerrotun kyseleminen lapset eivättahdo ruveta vastaa-
maan, semminkin joskyseleminen tapahtuu heti kertomuk-
sen kerrottua. Miten voisi toisin ollakaan? »Lapsi tahtoo
mieluummin syödä kuin ravasta puhua». Useimmissa
tapauksissa onkin sentähden parasta jättää tänäpäivänä
kerrotun historian kyseleminen seuraavaksi lukutunniksi,
siten että silloin ensin edellisen tunnin kertomus kysellään
ja sitten siirrytään siksi tunniksi määrätyn historian ker-
tomiseen.

Lukutunnin lopulla annetaan lapsille ulkoa luetta-
vaksi helpotajuinen, lyhyt raamatun-lause tai virren-värssy.
Näiden tulee mitä likeisimmin sisällykseltään liittyä ker-
rottuun kertomukseen. Raamatunlauseet ovat usein otteita
itse historiasta ja kaikissa tapauksissa ovat ne niin valit-
tavat, että ne jo itse historiasta ovat saaneet pääasiallisen
selityksensä. Älköön niitä siis opettaja milloinkaan histo-
riaan liittäkö esim. näin: nyt pitää teidän, lapset, vielä
oppia yksi kaunis raamatun-lause! Mitä onkin tällaista
raamatunlauseiden oppimista vastaan väitetty, pidämme
sitä erittäin tärkeänä. Jos vaan lauseet ovat oikein valitut,
niin ne ikäänkuin sitovat yhteen kertomuksen lapsiin teke-
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män vaikutuksen ja ovat, muistiin talletettuina, kalliina
aarteena lapselle koko elinajaksi; ja kun on muisti lapsella
elävänä, on tätä lahjaa niin paljon kuin mahdollista hyväksi
käytettävä Jumalan sanan oppimiseen. Pääasia kuitenkin
on, että lauseet ovat todellakin oikein valitut; *) muussa
tapauksessa, sen myönnämme mielellämme, on parempi
jättää ne kokonaan pois. Melkein sama on myöskin laita
raamatun kertomuksiin liitettyjen virren värssyjen. Runol-
lisen muotonsa tähden ne lapsia viehättävät ja ovat, sem-
minkin jos lapset oppivat niitä laulamaan, tehokkaina väli-
kappaleina tutustuttamaan kansaa uusiin virsikirjoihimme.
Tietysti tuottaa sekä raamatun lauseiden että virrenvärs-
syjenkin ulkoaopettaminen lapsille hiukan vaikeuksia, kun
nämä eivät vielä osaa lukea. Kaikki alku on vaikea.
Kouluissa tapahtuu tämä niin, että opettaja selvästi ään-
täen lausuu ne edellä ja lapset ensin yksitellen ja sitten
useammat yhtaikaa lausuvat ne verkalleen ja hyvällä ään-
tämisellä opettajan jälestä. Jos valittu raamatunlause todel-
lakin sisältää kertomuksessa olevan pääajatuksen, oppivat
sen lapset helpommin kuin luullaankaan.

Jos raamatullisia kuvia on opettajalla tarjona, en voi,
kuten jo mainittiin, muuta kuin puoltaa niiden käyttämistä.
Sillä se mitä on sitä vastaan väitetty, ei sovi kuvien
käyttämiseen, yleensä, vaan niiden väärin käyttämiseen.
Mutta kuvien tulee olla hyvät. Ne eivät saa loukata via-
tonta lapsen mieltä, eikä sotia totuutta vastaan; toisaalta
pitää niiden oikealla tavalla, tyydyttää lapsen mielen kuvi-
tusta. Pidämme tarpeettomana tässä antaa tarkempia oh-

*) Tahdomme siinä suhteessa puoltaa Ranken piplianhisto-
riakirjaan sekä Lasten Raamatun viimeiseen painokseen liitettyjä
raamatun-lauseitai Tietysti voipi niissä olevia raamatun lau-
seita sovittaa muihinkin pipliahistoriakirjoihin.
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jeita siitä, miten raamatullisia kuvia on opetuksessa käy-
tettävä. Mainitsemme ainoastaan, että kuvan näyttäminen
parhaiten tapahtuu kertomisen jälkeen. Jos taas äitien
tavoin suorastaan kuvista tahdomme kertoa, antaa siinä
hyvää opastusta m. m. Eanke’n ylempänä mainitsemamme
kirjanen: »Des Kindes erster Unterricht aus Gottes Wort«.
Lisäämme vielä, että kaikki vanhemmat tekisivät lapsilleen
sangen hyvän työn, jos he hyvien kuvien hankkimiseksi
käyttäisivät ne rahat, mitkä usein makeisiin ja muuhun
joutavaan tuhlataan.

il.
Piplian historian opettaminen lapsille, jotka

jo osaavat lukea.
Ettäs jo lapsuudesta olet pyhän

Raamatun tainnut, joka sinua taitaa
autuuteen neuvoa, sen uskon kautta,
joka on Kristuksessa Jeesuksessa

2 Tim. 3, 15.

Lapsille, jotka ylempänä mainitulla tavalla jo ovat
piplian historiaan tutustuneet ja jotka jo kutakuinkin osaa-
vat lukea sisältä, opetettakoon piplia historiaa vähintäin 3
tuntia viikossa. Mitä on sanottu alemmalla asteella an-
nettavasta piplian historian opetuksesta, sitä noudatetta-
koon kaikissa pääkohdissa tälläkin asteella. Eroitus on
etupäässä seuraava:

1) Opittavien kertomusten luku on melkoisesti suu-
rempi kuin alemmalla asteella, niin että vuosien kuluessa
ennen rippikouluaikaa on opittu ainakin kaikki ne kerto-
mukset, mitkä löytyvät meillä käytännössä olevissa pip-
lian'historia-kirjoissa. Edellisellä asteella opittuja kerto-
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muksia ei jätetä nytkään lukematta. Niitä käsitellään
laveammin tai lyhyemmin aina sen mukaan, miten ne
ovat lapsille ennestään tunnetut. Enin osa lienee opet-
tajan uudestaan kerrottava.

2) Kertomukset järjestetään ajanlaskun mukaisesti ja
lapsille opetetaan tärkeimmät vuosiluvut (Aatami 4000,
"Vedenpaisumus 2300, Abraham 2000, Mooses 1500, David
1000 j. n. e. vuotta e. Kr.). Nämä ajanmääräykset tosin
eivät ole tarkat, vaan ne ovat helpot lapsien muistaa ja
sopivat muuten lasten kehityskannalle.

3) Tälläkin opetusasteella on lapsien ainakin aluksi
opittava kertomukset kuulemalla. Menettelytapa on seu-
raa va: Opettaja kertoo kertomuksen lapsille ennen pu-
heena olleella tavalla*) ja kyselee sitten, kuten, ennen on
sanottu, lyhyesti samaa, mitä on kertonut. Nyt käykööt
lapset historiaa kirjastakin lukemaan. Kun on koulussa
opetettava, otettakoon esille piplian historia-kirjat. Parhaat
lukijat luokalla lukevat vuoroin kertomuksen kirjasta kuulu-
vasti ja hyvällä äänenkorolla. Toiset kuuntelevat, kirjat
Mini, lukijaa. Kertomusten sovittamisen ja raamatunlau-
seiden ynnä munn opettamisen suhteen noudatettakoon
pääasiallisesti ennen mainittuja periaatteita. Lopuksi an-

*) Ennen kaikkea syventyköön ensin opettaja kerrottavaan
historiaan, voidakseen sitä lapsille kertoa. Hyvin hyvää apua
siinä työssä tarjoaa Waarasen (Lehtori Hougherghn) tekemä:
„Johdatus Vanhan testamentin Biblian Historian kertomuksiin",
ensimmäinen vihko, 152 siv. Sortavalassa 1885. Sen runsasai-
neisuus voi kuitenkin helposti semminkin nuorempia opettajia
vietellä liikaan laveuteen lapsiakin opettaessaan. Kaikkea, mikä
on hyvä opettajan tietää, ei sentähden sovellu lapsillekin annet-
tavaksi. Pidettäköön siis kohtuutta (ne qvid nimis)! Kun meillä
tavallisesti ei selitetä mitään, niin pian langetaan päinvastaiseen
yksipuolisuuten selitetään liiaksi! Soveltuupa meikinkin, mitä
aikanaan Lutherus sanoi omasta kansastaan; Saksalainen on kuin
juopunut talonpoika, auta häntä toiselta puolelta hevosen sel-
kään, niin jo toiselta puolen maahan romahti.
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jaettakoon näin kerrottu ja luettu historia lapsille kotiläk-
synä tulevaksi tunniksi kirjoistaan opittavaksi. Silloin on
ainakin varmempien lapsien osattava vapaasti kertoa läk-
syksi annettu kertomus, heikommat taas oikein vastata
opettajan tekemiin kysymyksiin. Mitä ennemmin kaikki
lapset oppivat vapaasti kertomaan, sitä parempi. Lapsilta
älköön vaadittako, että heidän välttämättömästi pitää kertoa
historia omilla sanoillaan, kuten muutamat vaativat, vaan
käyttäkööt päinvastoin mielellään kirjan sanoja. Vaan sitä
ankarammin on vaadittava, että he niin lausuvat kerto-
muksen sanat, jotta selvästi jo heidän ääntämistävastaankin
kuulee heidän käsittävän, mitä suullaan lausuvat. Elfeivät
sitä tee, on tämä useimmiten todistuksena siitä, etfei läk-
syä ole lapsille tarpeen mukaan valmistettu. Millään eh-
dolla älköön enää sallittako tuota meillä tavallista, aivan
ajattelematonta , piplian historian ulkoa lukemista. Kun
lapset jo ovat tuliset noin 13—14 vuoden ikäisiksi, on
sopivampi, että saavat lukea pipliallisefkertomukset ei enää
mistään piplian historia-kirjasta, vaan itse raamatusta, jo-
hon lapset jo ennen rippikouluaikaansa ovat tutustettavat.
Raamattuja on jo meidän aikanamme niin huokeasta saata-
vissa, etfei niiden hintakaan ole enää siinä suhteessa mi-
nään esteenä.

4) Kuten lapsen pipliasta ja piplian historiasta yhä
enemmän on opittava tuntemaan se maanlaatu, josta on
kasvanut kristillinen kirkko ja johon tämä perustuu, niin
on sen vähitellen opittava myös tuntemaan Kristuksen
kirkossa kehittyneitä oppikäsitteitä ja kirkon tunnustusta.
Senpä tähden onkin lapsien ei ainoastaan opittava piplian
historiaa, vaan katkismustakin, jos kohta kristillisyyden
opetus ei olekaan tällä oppiaineella alotettava. Itsestään
nousee tässä se kysymys: missä suhteessa ovat toisiinsa
opetus näissä eri oppiaineissa, piplian historiassa, pipliassa
ja katkismuksessa? Pidän välttämättömänä, että lapset jo
ennen rippikoulua saavat katkismustakin oppia. Mutta
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kuinka? Vaikk’ei kysymys katkismuksen opettamisesta
kuulu varsinaiseen aineeseemme, on minun kuitenkin lau-
suttava se vakaumukseni, että tämäkin opetus on mitä
luonnollisimmasti ensi aluksi liitettävä piplian historian
opetukseen. Eikä se mielipide suinkaan ole yksinomaan
minun. Jo Justus Gesenius lausui: »parempaa Lutheruk-
sen pienen katkismuksen selitystä eivät lapset kalpaa eikä
ole olemassa kuin piplian historia*. Spener sanoo: »san-
gen mukavaa on totuttaa lapsia sopivissa tiloissa kirjoit-
tamaan raamatun paikkoja katkismukseensa, esim. Luomi-
sen historia kuuluu ensimmäiseen uskonkappaleeseen.**)
Näiden opetusaineiden yhdistämistä, mikäli mahdollista,
toisiinsa puoltavat, tietääkseni, kaikki kristillismieliset peda-
googit. En myöskään voi otaksua, että meillä uusien kat-
kismuksien arvoisat tekijät olisivat tarkoittaneet, kuten
kuitenkin on otaksuttu, että ensiksi olisi lapsille opetettava
koko piplian historia loppuun asti ja sitten vasta olisi
Lutheruksen pienen katkismuksen opetus alkava ja tämän
loppuun saatua alkaisi taas kristinopin oppikirjan opetta-
minen. Päinvastoin myönnettänee lapsille ja opetukselle
hyödylliseksi, jos lapset piplian historiaa oppiessaan ja jo
ennen varsinaisen katkismusopetuksen alkamista sopivissa
kohden tutustuvat katkismuskappaleisiinkin, vaikkapa vaan
yksityiskohtiinkin. Vaan koska tietysti ei joka historia sovi
katkismuksen opinkappaleita selvittämään, lienee"niille, jotka
tällaista yhdistävää opetustapaa hyväksyvät, edes jonkun-
lainen viittaus siinä kohden tervetullut. Mainitussa suh-
teessa pyydän saada parempien puutteessa viitata ennen
mainittuun kirjaseeni: »Rippikouluun valmistava kristilli-
syyden opetus* siv. 58 ja 59 sekä vielä pienempään kirja-
seeni : »Toht. M. Lutheruksen pieni katkismus, Pyhän raa-
matun esimerkeillä ja lauseilla varustettu*, Porvoossa 1886.

*) Teoksessaan: Erziehung der Jugend zur Gottseligkeit
und Klugheit.
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5) Ne raamatun lauseet, virrenvärssyt tai katkismus-
kappaleet, mitkä annetaan lapsille ulkoa opittaviksi, eivät
ylimalkaan enää, kuten edellisellä asteella, ole opittavat
opettajan edellä sanelemalla, vaan itse raamatusta, virsi-
kirjasta tai katkismuksesta lukemalla. Älköön kuitenkaan
annettako mitään ulkoa luettavaksi, jota ei ensin ole lap-
sen käsityskyvyn mukaan selitetty ja jota lapset eivät voi
oikealla äänenpainolla ja selvään lukea ja lausua. Seli-
tettäköön mikä todellakin kaipaa selitystä ja muistettakoon
aina että selittämisellä on rajansa ja etfei kaikkea tarvitse
eikä edes voikaan selittää. Pääasiana on, että lapselle
käy selväksi ensiksikin raamatunlauseen, virrenvärssyn tai
katkismuskappaleen sanasisällys ja sitä lähinnä opittavan
kappaleen yhteys kerrotun piplian historian kanssa. Tulee
näet lapsia opettaessa aina mielessä pitää, että monenkin
totuuden täydellinen ymmärtäminen edellyttää kokemuksia,
joita vasta myöhempi ikä tuopi mukanaan.

6) Kerrottujen kertomusten johdosta annettavat si-
veelliset opetukset ja sovitukset lapsiin käyvät syvemmälle
kuin mikä alkuopetuksessa, lapsien pienempinä ollessa, oli
mahdollista. Yleensä niitä annettakoon säästäväisesti, eikä
niitä milloinkaan saa ikäänkuin vetää sisään kertomukseen,
vaan ovat ne paremmin lapsien itsensä opettajan johdolla
kertomuksesta etsittävät ja löydettävät. Joko jääkööt ne
kokonaan pois, tai annettakoon niitä silloin kun todellakin
sopii, s. o. kun kertomus itsestään antaa siihen aihetta.
Jos lapsi, kuultuaan kertomusta elävästi ja hävaannollisesti
kerrotun, on sydämmellään siihen kiintynyt ja opettaja
puolestaan tuntee lapsien kehityskannan ja mielialan ja
mikä heidän sieluissaan paraikaa liikkuu, silloin on oikea
aika tehdä kertomuksesta sovitus lapsiin. Silloinpa opet-
taja ei tee muuta kuin lausuu vaan sanoiksi tunteita, joille
lapsilla itsellään ei vielä ole sanoja. Tärkeän ja suuren
rakkaudentyön voipi todellakin kokenut opettaja täten tehdä
lapsille. Sovituksen vaan ei pidä olla noin yltyleinen, joka
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ei keneenkään koske. Päinvastoin ovat löydetyt totuudet
sovitettavat suorastaan todelliseen elämään, »lapsen omiin
suhteisiin isään ja äitiin, veljeen ja sisareen, palvelijoihin,
opettajiin jakumppaneihin, ystäviin ja naapureihin, muuka-
laisiin, köyhiin ja sairaisiin, esivaltaan, Jumalaan taivaassa,
samoinkuin myöskin lapsen käytökseen ja oloihin koulussa,
kirkossa, työssä, sairaana jamuissa kärsimyksissä ollessaan,
yksinäisyydessä j. n. e.«

. 7) Mitä tässä sekä ylempänä on sanottu menettely-
tavasta piplian historiaa opetettaessa, se ei suinkaan ole
pidettävä yksinomaisena ja ainoana mallina, jonka mukaan
joka opetustunti aina olisi muodostettava. Yoipi sekä
oppiaine että moni muukin seikka monestikin vaatia siitä
poikkeuksia tekemään; puhumattakaan sellaisesta eroituk-
sesta menettelytavassa, joka riippuu siitä, ovatko lapset
vielä nuorempia vai lähenevätkö jo rippikouluikää, voipi
monesti muutenkin olla syitä poikkeamaan 'tässä annetuista
ohjeista. Niin voipi tapahtua, että esim., opettajan kerrottua
kertomuksen, siihen ei lisätä mitään, ei kysymyksiä eikä
selityksiä, vaan että sen sijaan kertomuksen johdosta lau-
letaan joku virrenvärssy, joka on lapsillekin nuotiltaan tuttu
tai rukoillaan lyhyt rukous, joka kaikki myöskin voi, ta-
pahtua keskellä opetustuntia. Tässä jos missään oppiaineessa
on opettajalle suotava täysi vapaus. Kuitenkin olkoon tällä
vapaudella rajansa tunnollisessa valmistaumisessa opet-
tajan puolelta, älköönkä opettaja milloinkaan ilman sem-
moista valmistaumista lähtekö opetusta antamaan. Tälläkin
alalla toteutuu, että täydellinen vapaus on ainoastaan siinä,
missä täydellinen rajoituskin. Herettäköön toki kerran
ajattelemasta: kyllähän lapsille kelpaa vaikka millainen
opetus. Päinvastoin on »ainoastaan paras lapsille kylliksi
hyvä». Etevä pedagoogi (Diesterweg) on sanonut: taita-
vimman opettajan pitäisi aina opettaa alimmalla luokalla.
Tärkeämpi on kuitenkin mitä Jeesus sanoo : katsokaat,
ett’ette katso ylön yhtäkään näistä pienimmistä!

4
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8). Niinkuin jo ylempänä mainittiin, on lapsien jo
ennen rippikouluaikaa tutustuttava itse raamattuun, luke-
malla sitä, erittäin myös piplian historian opetustunneilla.
Yhä enemmän lapselle nyt jo rupeaa selviämään nuo raa-
matun eri historiat yhdeksi ainoaksi Jumalan pelastusarmon
historiaksiKristuksessa Jeesuksessa. Piplian historian opetta-
minen semmoisena yhtenäisenä Jumalan valtakunnan his-
toriana kuitenkaan ei kuulu meidän tässä käsiteltäväksi
ottamaamme kristillisyyden alkuopetukseen. Varsinainen
opetus tässä aineessa, kuten katkismuksessakin, annetaan
täydellisenä vasta rippikoulussa.

9). Lapsia on valmistettava oikein viettämään ei ai-
noastaan kristillisen kirkon pääjuhlia, vaan kutakin eri
pyhäjMivää, siten että edellisenä lauantaina päivän teksti
luetaan, selitetään ja sovitetaan. Tätä ei pitäisi koskaan
laiminlyödä. ' Yiettääpä lapsi toki aivan toisella mielellä
pyhäpäivänsä, jos päivän merkitys jo on hänelle tuttu ja on
sydäntänsäkin lämmittänyt, kuin jos hän vaan tietää, että
hänen sinä päivänä ei tarvitse mennä kouluun. Hyvä on,
jos lapselle tämän ohessa voidaan antaa joku sopiva tehtävä
pyhäpäiväläksyksi, esim. nuoremmat kirjoittavat vihkoonsa
jonkun kappaleen päivän tekstistä, vanhemmat kirjoittavat
muistiin, mitä opettaja on tekstin johdosta lausunut. Hyvä
on myöskin, jos lapset sunnuntaina seuraavat vanhempiansa
kirkkoon tai, muussa tapauksessa, rientävät pyhäkouluun;
mutta kaiken tämän, suhteen on meneteltävä niin, että lap-
set sen tekevät halusta ja rakkaudesta. Siis: ei mitään
pakkoa eikä pelkoa, vaan halua ja rakkautta! Lapsi ol-
koon iloisena pijhäpäivänsä! Näiden pyhäpäivävalmistuk-
sien ohessa tehtäköön myös Herran huoneen sisustus sekä
jumalan palveluksen järjestys lapsille tutuksi, niin että
ymmärtävät, mitä jumalanpalveluksessa tapahtuu; harjoi-
tettakoon heitä myöskin vuoroveisujen ja tavallisimpien
virsien veisaamiseen, niin että kaiken elinaikansa ■ osaavat
ne aivan virheettömästi laulaa.
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Piplian historian opettamisesta puhuessamme johtuu
mieleemme seikka, siksi tärkeä, että emme voi sitä jättää
puheeksi ottamatta:

10). On opettajia, meidän maassa kuitenkin, Juma-
lan kiitos, vielä harvassa, joille piplian historiassa, kuten
pipliassakin, kerrotut ihmeet synnyttävät tuskaa ja epävar-
muutta. Kieltää niitä ei voida jaihmeiksi tunnustaa ei, tah-
dota; niin ei jää jälelle muuta kuin ruveta niitä selittele-
mään, se tahtoo tässä sanoa, näyttämään, etfei asia muka
olekaan niin ymmärrettävä kuin se raamatussa on esitetty.
Itse ihmeitä ihmeellisempiä ovat ne selitykset, joilla usein
silloin koetellaan selittää pois jumalalliset ihmetyöt, tehden
niistä vaan kuvauksellisia puheenparsia ja jos jotakin.
Moni korkeasti oppinut on,tämän konstikkaan työn ensin
alulle pannut, usein hyvässäkin mielessä ja mitään pahaa
tarkoittamatta, ja yksi ja toinen keskenkertaisesti oppinut
on tuota korkeaa esimerkkiä ottanut lapsiakin opettaessaan
noudattaakseen, usein aavistamattakaan sillä tekevänsä lap-
sille sanomattoman vahingon. Sanotaan lapsille; se, mitä
tässä seisoo, ei olekaan sanojen mukaan ymmärrettävä; ja
lapset puolestansa tekevät siitä tuon johtopäätöksen: ei ole
kaikki se totta, mitä seisoo raamatussa. Muuhun päätök-
seen he eivät voi tulla. Vaan mikä tästä on seurauksena?
Jos ei ole totta, mikä seisoo raamatussa, niin se ei voikaan
olla Jumalan sanaa. Jos tuontuostakin pakotetaan lapsia
ajattelemaan: tuo ei ole totta, niin olemme samalla, sitä sano-
mattakin, sanoneet lapsille: raamattu onkin ihmissanaa.
Yaan sillä olenkin hakannut aukon sen saman haaksen
pohjaan, jonka piti minut vesien yli kantaa. Lasken sen
menemään; se vaipuu kun vaipuukin syvyyteen. Ei ole
vähääkään epäilemistä että, jos emme anna Jumalan ihmei-
den ihmeinä pysyä, jos käymme niitä joko kuvauksellisina
puheina tai tavallisina luonnollisina ilmiöinä selittämään,
niin voimme sillä tehdä kaikenkin Jumalan sanan lapsille
epäillyksen alaiseksi ja siten, kenties tietämättämme, tah-
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tomattammekin tuottaa lapsille sanomattoman vahingon.
Pitävätpä lapset itsekin raamatussa kerrottuja ihmeitä erit-
täin rakkaina; nepä juuri heille ovat todistuksena siitä,
että heillä on elävä Jumala, Jumala, joka on yli luoma-
kuntansa eikä sen alla. Ihmetöihinsä osottaa Herra Jeesus
Kristus tukeena uskollemme (Joh. 14: 11); ja näitä tu-
ketta ei muka pitäisikään annettaman lapsille, vaan vieläpä
pois riistettämän. Opettajan oma suhde Jumalaan ja
Jumalan sanaan useimmissa tapauksissa määrää lapsienkin
suhdetta.

Mutta tämä opettajan sisällinen suhde se ilmenee
koko hänen käytöksessään, se ilmenee siinä, mitä hän lap-
sille puhuu sekä siinä tavassa, millä hän heille puhuu.
Tästä vielä muutamia sanoja:

11). Opettajan ulkonainen esiintyminenkin vastat-
koon oppiaineen korkeaa arvoa. Jos on opettaja tosi kris-
titty, niin hän semmoisena esiintyykin kaikissa elämän
olosuhteissa; ja kuitenkin on aivan epäilemättä- ole-
massa eroitus hänen ulkonaisessa käytöksessäänkin milloin
hän lapsille puhuu -Jumalan sanaa ja milloin hän heille
muita koulun oppiaineita opettaa. Jos opettaja tästä eroi-
tuksesta ei mitään tiedä, jos hän aivan samalla äänellä ja sa-
malla esiintymistavalla opettaa lapsille Jumalasta,

kuin millä
hän heille opettaa luvunlaskua, luonnon- ja maantiedettä
y. m., niin hänen ei koskaan olisi pitänyt uskonnon opet-
tajaksi ruveta. Jos sitä vastoin opettaja, Jumalan sanaa
lapsille puhuessaan, sydämmessään jonkunkaan verran tun-
tee samaa, mitä tunsi Jakob rukoillessaan: kuinka peljät-
tävä on tämä paikka; ei tässä muu ole kuin Jumalan
huone ja taivaan ovi, taikka sitä, mitä tunsi Mooses kun
hän peitti kasvojansa Jumalan hänelle huutaessa; Mooses,
Mooses älä lähesty tänne, riisu kenkäs jaloistas; sillä
paikka jossas seisot, on pyhä maa, silloin on opettajalla
jo itsestään ulkonainen esiintyminenkin oikea; se on
opettajalla, hän ei tee sitä itselleen. »Hän on yksivakainen
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ja kuitenkin vielä suuremmassa määrässä ystävällinen; hän
on tyyni ja kuitenkin elävyyttä täynnä. Lapset hänestä
huomaavat, että hän seisoo Jumalan kasvojen edessä, että
hän puhuu heille asioita, jotka eivät ole tästä maailmasta,
jotka ratkasevat hänen sekä lapsien iankaikkista onnea«.
Ei nähdä silloin opettajan levottomana hätäilevän edesta-
kasin luokalla, ei toisaalta myöskään jäykkänä vaan yh-
dessä kohden istuvan tai seisovan; ei kuulla silloin sopi-
matonta sanaa, ei haukkumista, ei peuhaamista, ei lyömistä.
Jos kristillisyyden opetuksessakaan tämmöistä ei voida
välttää, niin oltakoon ennemmin koko opetusta antamatta.

Mutta kuinka onkaan mahdollista ylläpitää oikeaa mie-
lialaa ja hartautta usein vallattomassa, huomaamattomassa,
raakamaisessa, vieläpä joskus häijyssäkin lapsijoukossa?
Yaikea se on, usein hyvinkin vaikea; mutta jos vaan opetta-
jalta ei puutu Kristuksen laupiasta mieltä lapsia kohtaan
ja jos hän itse rakastaa sitä Jumalan sanaa, jota hän tah-
too tehdä lapsillekin rakkaaksi, niin silloin tämä ei ole
mahdotonta. Kuinka paljon eikö tässä niinkuin muissakin
suhteissa riipu opettajasta!

Olemme tässä esiintuoneet muutamia ohjeita ja näkö-
kohtia kristillisyyden ensimmäisestä opettamisesta lapsil-
lemme. Sitä tehdessämme emme suinkaan ole yksinomaan
luottaneet vaan omaan, vaikkapa pitkäänkin kokemuk-
seemme tässä asiassa; olemme päinvastoin uskollisesti
koettanut hyväksemme käyttää, mitä parasta tällä alalla on
ollut saatavissa. Siitä, mitä tekijä käsiteltävänä olleessa
aineessa on lukenut, on häneen, tosikristillisen henkensä,
pedagoogillisen älynsä ja elävän esitystapansa tähden,
tehnyt syvimmän ja pysyväisen vaikutuksen Schiirenhn
kirja: »Gedanken tiber den Relionsunterricht in der
Cbristlichen Yolksschule«. Sen käänsin ruotsiksi jo v. 1865
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(vrt. »Skrifter för hemmet och skolan utgifna af Pedago-
gista Föreningen i Finland I«). Siinä lausutut »ajatukset*
ovat tekijälle opettajana ollessaan olleet suureksi iloksi ja
hyödyksi ja parhaassa iässä omistettuina, ovat ne kolmen-
kymmenen vuoden kuluessa ikäänkuin jo syöpyneet sie-
luuni. Monessa kohden kirjaani olenkin antanut SchtirenJn
itse, paikka paikoin sanasta sanaankin, kanttani puhua Suo-
men vanhemmille ja opettajille suomeksi. Jos kirjasen!
muuten johonkin kelpaa, niin ainakaan ei tämä seikka
voine sen arvoa vähentää. Min paljon kuin yllä oleviin
ohjeihin vielä olisikin lisättävää, on varma vakaumukseni
se, että niissä tärkeässä piplian historian opettamisessa näi-
den ohjeiden mukaan menetellään, siinä lapset eivät heille
aiotusta Jumalan sanasta tietämättömiksi, osattomiksi jää,
ja että siten opettamisen lähin tarkoitus saavutetaan.

Mitä suurimmassa määrässä puheena ollut uskonnol-
linen alkuopetus meillä kalpaa korjausta japarannusta niin
hyvin kodeissamme kuin kouluissammekin. Jos siis yllä-
olevat ohjeet monessa suhteessa poikkeavatkin meillä vielä
yleisestä opetustavasta, älköön niitä ainoastaan sentähden
kelpaamattomiksi tuomittako, vaan koetettakoon kerran pa-
rempaakin, elävämpää opetustapaa. Mitään semmoista ei
ehdota kirja, mitä ei meillä yhtä hyvin kuin muuallakin
voitaisi toteuttaa, jos vaan rakkautta asiaan löytyy; erit-
täinkin jos arv. papisto ottaa asian rakkaudella huostaansa
ja kylänluvuissa, pyhäkouluopettajien kanssa pidettävissä
harjoituskokouksissa ja muissa' sopivissa tiloissa ahkerasti
antaa asianomaisille tarpeellisia kehoituksia ja neuvoja.
Siten on myöskin tuo kansamme lukutaitoa vaivaava kuol-
lut koneellisuus, josta täydestä syystä yhä enemmin vali-
tuksia kuullaan, vähitellen häviävä sekin. Jokainenkristillis-
mielinen äiti, tai isä tai opettaja koetelkoon toki kerran vaan
tuota yhtä: että kertoo jonkun pipliallisen historian vapaasti
lapsille; en usko hänen sitten enää piplian historian ajat-
telemattomaan ulkoa luottamiseen palaavan takaisin. Ja
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ulkoakin lukemista ei suinkaan ehdotuksemme kiellä lap-
silta; päinvastoin sitä vaatimalla vaadimme, jos kohta toi-
sella tavalla kuin se, millä meillä, vaikkapa hyvässäkin tar-
koituksessa, on näihin asti Jumalan kallista sanaa halven-
nettu ja usein ilman vastaavaa hyötyä muistia rääkätty.

Tiedämme kyllä, että kristillisyys ei ole vaan pelkkää
tietoa; että päinvastoin tieto, vaikkapa kyllä hyvä ja tar-
peellinen, on ainoastaan keino, eikä itsessään mikään tar-
koitus; että päätarkoitus kaikella opettamisellamme on se,
että opittu tulee elämässäkin harjoitetuksi, vieläpä, että
paljas kristillisyyden tieto helposti voi tulla ihmiselle ki-
roukseksi, eikä siunaukseksi. Tiedämme senkin, että elä-
vään opettamiseen ei auta parhaimmatkaan ohjeet ja neuvot
yksistään, vaan että siihen ennen kaikkea tarvitaan elävää,
Kristuksen uskossa elävää opettajaa. Minkälainen opettaja
on, semmoisiksi tulevat enimmiten lapsetkin. Niinpä opet-
tajasta, lähinnä Jumalan armoa, kaikki riippuu.

Ensimmäinen, mikä vanhemmalta ja opettajalta vaa-
ditaan, on, että hän itse Jumalan sanaa yli kaiken muun
rakkaana pitää, sitä uskoo ja omassa sydämmessään ja
omassa elämässään on kokenut,-sen voimaa. Syystä sanoo
usein mainitsemamme Schuren: »Ken ei geometriaa ym-
märrä, hän ei voi yhtäkään geometrista väitettä lapsille
todistaa, olkoon vaikka kuinka jumalinen; ja kellä ei mi-
tään kristillisyyttä ole sydämmessään, hän ei voi kristilli-
syyttä tehdä ainoallekaan lapselle rakkaaksi, olkoonpa vaikka
kuinka oppinut«. Ken ei ole Yapahtajaa nähnyt, hän ei voi
häntä toisellekaan näyttää. Ken ei ole Kristuksen tykö
tullut tai ainakin on valmis yhdessä lapsien kanssa tule-
maan hänen tykönsä, hän ei mitenkään voi lapsia Kristuk-
sen tykö saattaa. Tämä on selvä itsestään. Opettajaa,
joka puhuu sentähden että hän uskoo, joka itse on koke-
nut, mitä hän opettaa, joka sydämrnensä rikkaasta aarreai-
tasta voipi Jumalan sanasta tuoda esiin uutta ja vanhaa,
joka lapsellisella mielellä taitaa kertoa lapsille Jumalan
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suuria tekoja, semmoista opettajaa jokainen kristitty lapsi
kaipaa. Ja semmoinen opettaja on ensimmäinen tunnus-
tamaan, etfei hän kaikella työllänsä, viisaudellansa, rak-
kaudellansa, uskollisuudellansa voi mitään, vaan että Ju-
malan henki yksinään on se, joka antaa kylvetyn sieme-
nen juurtua, orastaa, kasvaa ja kantaa hedelmän kärsiväl-
lisyydessä. Senpä tähden hän rukouksillaan kastaa kyl-
vöänsä ja Herralta yksinään odottaa kasvun ajallansa.

Että semmoisia opettajia yhä enemmän olisi kouluis-
samme, semmoisia vanhempia kodeissamme, sitä pitäisi
meidän kaikkien, semminkin vanhempien ja opettajien,
niinpä koko Kristuksen seurakunnan alituisesti rukoilla!

Hiinpä on Herra Jeesus itse kaikille niille, jotka hän
on säätänyt hänen karitsojaan kaitsemaan, luvannutkin: mitä
ikänä te anotte minun nimeeni, sen minä teen (Joh. 14:
13, 14). Vieläpä hän on sanonut: Jos nyt te jotka pa-
hat olette, voitte lapsillenne hyviä lahjoja antaa, kuinka
paljon enemmin Isä, joka on taivaissa, on antava Pyhän
Henkensä niille, jotka häntä rukoilevat. Tätä lahjaa, Py-
hää Henkeä, on meidän, vanhempien ja opettajien, ennen
kaikkea rukoiltava, sillä hän johdattaa kaikkeen totuuteen
(Joh. 16: 13.), hän auttaa meidän heikkouttamme (Rom.
8, 26), hän avaa opettajan suun ja lapsien sydämmet Ju-
malan sanalle (Äp. T. 16, 24), hän vuodattaa Jumalan rak-
kauden heidän sydämmiinsä (Rom. 5,5), hän pyhittää
heidät kokonansa (1 Thess. 5, 23), hän antaa heille todis-
tuksen, että he ovat Jumalan lapsia ja saattaa niin heidän
sieluihinsa Jumalan rauhan, sen rauhan, joka kaiken ym-
märryksen ylitse käy ja joka varjelee heidän sydämmensä
ja heidän taitonsa Kristuksessa Jeesuksessa. (Filipp. 4,7).

O Pyhä Henki, vahvista,
Heikot sydämemme taivuta
Uskohon ja taitoon ja ymmärrykseen,
Jumalan kalliin nimen pyhitykseen!

O Herra armahda!
(Suom. Y. K. 87, v. 1. Lutherus).
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jtcrfo«ttt(l|k fcöfamcitftsfa.

1. Suominen,

1 SKoof. 1, 2.

DlleSjamme ulfona teholla, näemme jäämme
jäällä ihanan, finifen taitoaan. Saimaalla taas juomaamme päi=
toäHä auringon, ja iltaifin ujeimmiten fuun, fauniisti fiilteletoien
tähtien fanSja. ympärillämme on faitfiaa.lla puita ja pcnjaita,
nurmea, ruohoa ja monenlaifia faunitta tuffafia. 9Jie tuulemme
lintujen lauleleman ja näemme failenlaifio elämiä olennotta jofo
lenteletoän ilmasja juoffenteletoan ja mateletoan maan
pinnalla, herran ei ollut mielä mitään noista olemaSja, ei
itymijiä; eipä ebeS fofo maatafaan. ytfin jumala on aina
ollut olemaSja. £än on ollut ianfaiffijesti. Uus ja, fun paitfi
jumalaa ei toielä mitään muuta olemaSja ollut, loi jumala

taitoaan ja maan. jumala laujui, että taitoaan ja maan pi=
täifi ilmaantua, ja jefä taitoas, että maa ilmaantuitoatfin.
9Kitä jumala tahtoi ja fäSfi, je tapajituitin. 3a ntaa oli autio
ja tpl;jä. ©iinä ei ollut toielä mitään; ei puita, ei eläimiä, ei
pljtään ifymistäfään; ja jptoppbeSjä mefiflä, jotta jota puolelta
peittitoät maan, oli pimeä pimeämpi, tuin npt on poHäfään.

3umala janoi [illoin: tulfoon toalfeus! 3a toalfeuS tuli.
Suti niin toaloijaffi, tuin meillä npt on päitoällä. 3« Sumata
näti toalteuben Ijptoätfi 3umala futjui toalfeuben päitoäffi ja
pimepben futjui ,öän pofji. 9iiin tuli eljtooSta ja aamusta
enjimmäinen päitoä. 3a 3umata janoi: tulfoon toaljtouuS

i
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mefien mäliHe. Oliin tapaptuitin. SDlaan päällä olemien mefien
pläpuoleHe muoboStui faunia, fininen taimaS. ©iHoin tuli
eptooSta ja aamusta toinen päimä, SDtaan päällä ei fuiten=
taan mielä ollut mitään elämiä olentoja; taiftiaaHa maan oli:
mettä niin, että maalla ei moinut mitään taSioaa, eitä ptfitään
eläin fiHä taitanut elää. 3a Snmala fanoi: fotoontufoot mebet.
taimaan alla eritpifiin paiftoipin niin, että tuima näfpp! Oliin
tapaptuitin. SHlaapan fpntpi fpmennptfiä ja mebet juotfimat nupin.
SoifiSfa paifoin ei ollut npt enää pptään mettä, ja olimat ne
topbat tuimat. 3a Snmala Eutfui tuiman maaffi, ja mefien
folouffct £>än tutjui mereffi. Olpt oli olemaSfa tuimaa maata
niin, että fiHä moi jotatin faStoaa. Sn Snmala fanoi: mipoit=
tatoon maa ja faSioatoon ruopon ja pebelmäHifet puut! Oliin,
tapaptuitin. OJlaa mipoitti ja [itiä tasmoi ruopoa, tuttia, pen»
faita ja puita. ©iHoin tuli eptooSta ja aamusta f olmaS päimä.
Suo ipana, fininen taimaS oli npt olemaSfa fe oli luotu
jo toijena päimänä mutta filtä ei mielä paistanut maan
pääHe aurinfo, ei tuu, eimättä täpbettään. Sa Snmala fanoi:.
tultoon malteubet taitoaan amaruuteen paistamaan maan pääHe!
3a 3umala teti fatfi juurta malteutta; fuuremman malteuben
päimää paHitfemaan, päiroäHä paistamaan, eli auringon; ja
pienemmän malteuben eli tuun pötä paHitfemaan; ja mielä
lifätfi paljo fauniita täpliä, joita ei futaan lufea taiba. Oliin
tuli eptooSta ja aamusta neljäs päimä. 3“ Snmala fanoi:
fuoputtafoon mebet pltätpHin liiftumaifia eläimiä ja linnut len*
tätoöt maan pääHä taimaan amaruubeSfa! 3a Snmala loi.
juuret malaSfalat ja faiffinaifet liiffumaifet eläimet, jotta mebeSfä
omat, elämät ja liitfumat, niintuin taiat, äpriäifet ja muut
pnnä faiffinaifet linnut. Sn Snmala fiunafi eläimiä ja fanoi:
olfaat pebelmäHifet ja lifääntpfäät! Oliin tuli eptooSta ja
aamulta miibeS päimä.

OBebeSfä ja ilmaSfa oli upt eläimiä, mutta ei mielä oHut
maaeläimiä ottentaan olemaSfa. 3n Snmala fanoi: tuottafoon
maa eläimiä, farjan, mahot ja maan pebot, itfetunfin lainfa
mutaan. Oliin tapaptuitin. OflaaHe fpntpi pernoilta, lepmiä,.



3

lampaita, loiria, jalopeuroja ja paljo muita netijalfaifia eläimiä;
jefä fäärmeitä, fotoafuoriaifia, perpjia, muurapiiia,
pttpfiä että monettlaifia muita pittu eläimiä, jotta tooitoat len=
tää, mutta joilla ei ole ppeniä.

3a Suutala janot: lepäämme ihminen meibän tumat»
fentme, meibän muotomme mutaan, ja maflitfoon pn taiat
mereSjä ja taitoaan linnut ja farjan ja foto maan ja toiffi,
jotta maalla matelctoat. Sa Suutala loi ipnifcu omaffi
futoaffenfa; Suutalan fumatfi .§ätt puct loi. Suutala loi
iptijen aina olemaan autuaana ja pUitjemaan maata, uiintuin
Sumala faitfea pHitfee. Raittien eläinten oli ihmistä tote(=
totoa, eitä mpstään ipnijen tartoinnut testaan jairaStua tatti
tuolla. Igänen piti aina jaaba elää ja olla onnellijena, jamoiu
tuin ei Sumalafaan tosiaan fuole. 3a Öerra Suntala tefi
ipmijen ruumiin maan tomusta ja puplfi jeu fieramiin etätoän
pngen. £)än antoi omasta elämästään elämän iptijeEefin;
ja niin tuli ipminen eläroäffi jielufji. <SiHå tatooin tuli ipmi»
nen Sumalan falttaijetfi.

3a Igerra Suntala istutti puutarhan ©ebeuiSfä. tau=
niijeen, fuloifeeu jeutuuu istutti Sumala puutarhan, jota me
janomme pantbiififji. 3a Sumala otti iptijen ja pani
puen ajumaan puutarpan, [tipu ©ebenin parabiifiin, toiljele»
mään jo toarjelemaan jitä, että pn tefiji tpotä puutarpsja,
jotta je tulifi pp fauniimmafjt ja että ei mitään jaifi jitä
toapingoittaa. 3)lutta tpo oli fiUoin ipmijeHe peittää iloa, eitä
laifintaan toaifeata, mintuin je jittemmin pneHe raSfaaffi fätoi;
fuu pn oli ollut tottelematon Suutalalle.

Jtun igerra Sumala oli tepnpt faiffinaijet eläimet teholle
ja faiffinaijet taitoaan linnut, toi pn ne ipmijen eteen, että
iptinen näftfi, fuinfa pn ne nimittäifi; että pn antaifi niille
faifiHe nimet. Sa ihminen antoi jotaijeHe, tarjolle ja taitoaan
linnuille ja tehon eläimille pibän uimenjä. Säti ei tuitenfaan
eläinten jeaSja loptänpt ppään luontofappaletta, jota olifi ollut
pnen falttaijenja, jonta fanSia pn olifi tooinut puplla ja jota
pnen tanSjanja olifi taitanut Suutalaa liittää ja pliStää. Sa
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£crra jumala janDt : e i ole ppmä ipmifen oHa, minä
teen Janelle amun, jota on Janelle fopima; jonfa fanlfa pän
moi felfulteEa, puhella ja minua liittää ja jolle pän moipi
ilmoittaa faiffi, mitä pän ajattelee ja toilnoo. ©itte tgerra
jumala antoi ipmifen maipua ralfaafeen uneen ja ihminen
nuftui. 3a fgerra Suutala otti ipmifeltä ppben tplliluun, ojan
ipmifen ruumiilta ja täptti fen paifan lidalla, eli autoi faimaa
lipoa fen fijaan niin, että ei moitu laifinfaan puomata mitään
ipmifeltä otetuffi poil. 3a tQenn Sumata rafenft mainion fiitä
fpltiiuulta, jonfa pän ipmifeltä oli ottanut ja toi mainion ip*
mifen eteen. (Silloin, unelta perättpään ja toaimon näptpään,
fanoi ipminen: tämä on npt luu minun luiltani ja liiga minun
lipaltani; je on fellainen, jofa on minun falttaifeni, jonfa fanlfa
minä teoin pupeEa ja iloita. 3a ipminen futfui maimonfa
nimen ©etoa, mutta päneu oma nimenfä oli Stnbam.

3« Suutala fatfoi faiffia, jotta ,(gän tepnpt oli ja fatfo,
ne olitoat fangen ppmät. Gi pffifään eläin tepnpt ipmifeHe
mitään papaa, maan ne faiffi tottelimat päntä; eifä pffifään
falmi oEut ipmifeUe mapingoEinen, ei mitään niiltä oflut pä=
neEe mprfpEinen. Gimätpä eläimettään toifiEeen mitään papaa
tepneet. laitti oli ipanaa ja ppmää. 9iiin tuli eptoolta ja
aamulta fuubel päimä.

3iäin oli Suutala päättäupt feitfemänteen päimään äiti
tpönfä, taimaan ja maan jouftoinenfa, jotta pän tefi; ja lepäfi
feitfemäntenä päimänä faifilta teoiltanfa, jotta pän tepnpt
oli, eifä enää mitään luonut. 3a Sumala fiunafi feitfemännen
päimän ja pppitti fen niin, ettei ipmiltenfään pitänpt feitfemäm
tenä päimänä tepbä tpötä, mintuin muina päiminä. SiEä tamoin
omat fpntpneet taimal ja maa ja faiffi, mitä niilfä on.

tpf. 33: 9. Soäta §än fanco, niin fe tapahtuu; jos .pän täötee,
niin fe on te^ty.

§ebt. 11: 3. Uäfon famta me ymmärrämme, että maailma on
Santalan fanalta malmiätettu, ja että taitfi, tuin me näemme, omat tyl)=
jäätä te^byt.

Stina uäton Sfään Sumataan, taittiwaltiaafeen, taimaan ja maan
Suojaan.
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■TOä ylistän fnn nimeää, ©nur’ olet, tjliätettäwä,
O §erra 3umalani, iWun taiwaaflinen herran’,
3a ilmi faatan ihmeitä*, • 3a »cimaHinen »äfetoä,
Äcrtea Suutalaani! ©e närään jota letran
©no fiiljen mutlc taitoa, Sun fatteä töitä totfellaan.
‘Krmogtoä’ aina apua, SBaitf’ tainta tarloin tutfitoan,
©ä armon, annin olfu! Sen lufca ne tooift?

(ffiirfi 346: I—2 »).

2. ©pntiinlanfecuiug.

i aitoof. 3.

©ebenin ipanagja puutarhagja, jonta oli igtuttos
nut, eli parnbtifiöfa elitoät labam ja ©etoa autuaina, £e
olitoat jpnnittömiä; eitoät fogfaan ajatelleet, eitcätfä tehneet
mitään papaa; ja igerra jumala tuli ujein tjeibän luotjeen
puhelemaan heidän fangjanja, niintuin ijä puhelee ratfaiben
lagtenja fangja ja ihmijet olitoat jangen onneUifet, tun jumala
puhutteli heitä.

©ebenin puutarhagja oli faitenlaifia puita, jotta olitoat
juloijet ja fauniit nähbä ja joiben hebelmät olitoat hptoät jpöbä.
9)fft puu, jota tutjuttiin elämän pttuffi, oli tegfcHä puutarhaa;
ja olipa fieHä toielä toineutin puu, jotta oli nimenä hpurnu ja
pahan tiebou puu. 3a .‘Qerra jumala fägti ihmigtä ja janot:
jpo toapaagti faiffinaifigta puigta parabiifigja, mutta ja
pahan tiebou puugta älä jpö, fittä jona päitoänä finä fiitä jpot
pitää finun fuolematta fuoleman. aiabam ja ©etoa olitoat au=
tuaat, mutta oli tultatoa toielä onnettijemmitji, toielä
enämmän Suutalan falttaififfi. oli opittatoa toapaagta
tahbogtaan tottelemaan jumalaa; jitte tahtoi Ruumia heibän
tartoitjematta tuotta ottaa heibät ihanagta parabiifigta tptönfä
toielä ihanampaan taitoaajeen. .

Sltutta perfete ei tooinut jutoaita fitä, että ihmijet para=
biifigfa niin onnettifina olitoat ja elitoät. stje fydn on perin
onneton, hän tun on jumalan toihottinen ja ainoagtaan pahaa
jetä ajattelee, että tetee. 3tpt hän tahtoi jaattaa ihmijettin
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papoitfi ja fiUä tatuoin onnettomiffi ja foctteli fäärmeen fautta
toteteHä liettä tottelemattomuuteen jumalaa toetaan. Sa käärme
oli taimiin, miettain faitiSta eläimistä maan päällä, jotta
igerra jumala tepnpt oli. Qfräänä päimänä fanoi fäärme mai=
tuolle jaattaatjeen päntä epäilemään, että pän ei enää ottein
uSfoifi jumalan janoja: „janoifo jumala: älfäåt jpofo faif=
tinaifiSta puista parabiifiSfa? 9tiin maimo janot täärmeelle:
me juomme niiben puiben pebelmistä, jotta omat parabiifisja,
mutta jen puun pebetmäStä, jota on teSfetlä parabiifia, on Su=
mala janonut: ältäät fpötö fiitä, ältäät rumetto fiipen, että ette
tuoliji. ©illoin janoi täärme mainiolle: ei juintaan pibä tei=
bän tuolemaHa tuoleman, maitta föifitte fenfin puun pebelmästä,
maan jumala tietää, että jona päimänä te jiitä jpotte, tulette
te 3w ma^art falttaififfi ja opitte tietämään ppmän ja papan.
SRutta fäärme ei puhunut mitään fiitä, että pe tulifimat jangen
onnettomiffi, joS olifimat tottelemattomat Suutalalle, ftllä pän»
pän taittoi mieteHä Gfemaa tottelemattomuuteen. Sitä mainio
mielätään läptenpt pois tuon miettelemän fäärmeen luota, maan
tatjeli puuta ja päneStä näptti je puu ihanalta ja ppmältä
jpöbä. <gän uStoi fäärmettä, että tuo puu olifi juloinen, foSfa
je antaifi pmmärrpstä. igän unhotti Sumalan laujuman tietien
ja uStoi täärmettä enämmän, tuin Suutalaa. @i pän ajatellut

fitä, että Suutala rafaSti peitä ja ainoastaan raffaubeSta piltin
oli fieltänpt fiitä puusta jpömäStä; ja maimo otti jen
pebelmästä ja joi, miettelipä mielä miepenjäfin, mintuin täärme
oli pänet itjenjä mieteUpt; antoi miepeEenjätin fiitä ja pän=
fin joi.

sun pe olimat tiedetyn puun pebelmästä jpöneet, niin
puomafimat pe olemanja alasti. «SiEoin pe päpefimät, jafitoimat
ppteen miitunapuun leptiä ja tefimät itjedenjä peitteitä. Sa pe
fuulimat herran Suutalan äänen, jota futjeSteli parabiijisja,
fun päimä miileäfft tuli. Dipt pe eimät tuitentaan, niintuin
aina ennen, iloinneet fiitä, että igerra Suutala tuli peibän
tpfonjä, fidä pe olimat npt tepneet jpntiä, olleet tottelematta»
mat Suutalalle, ja jentäpben täptpi peibän npt pelätä Suutalaa.



"3a Slabam tympi, fätteptyi emäntinenfä herran 3umalan EaS=
»ojen ebestä puutarhan puiben fetaan. 3<* .öerra jumala
ttefi faifti, mitä labam ja ®e»a oli»at tehneet; I;änen ebeS=
tänfä et moi fenfääu 3a £erra 3umala futfui
Slabamin ja fanoi Janelle: fuSfaS olet? 3a Stabam ei tunnus=
tanut fs>ntiänfä. £än fanoi: minä tuulin finun äänefi para=
biifisfa ja pelEäfin, fiUä minä olen alasti, fentäpben minä
■tympin. SOlutta 3umala fanoi: !ufa finulle ilmoitti, että finä
olet alasti? (StfoS fpönpt fiitä puusta, josta minä Eielfin finua

■työmäStä? Oliin tahtoi Slabam itfenfä typttömäffi tepbä ja
fanoi: »aimo, fonfa finä minulle antanut olet, antoi minulle
fiitä puusta ja minä föin. ©illoin fanoi £erra Suoala »ai;
rnoHe: miEft fen teit? SBaimo »aStafi: fäärme petti minun ja
minä föin.

©illoin fanoi igerra 3umala fäärmeelle: EoSfa finä tämän
teit, niin Eirottu ole finä taiteSta farjaSta ja EaiEiSta eläimistä
maalla, ©inun pitää fäpmän »atfallafi ja tyomän maata fai=
len elinaifafi. SBielä pupui 3umala fäärmeelle: minä panen
ttminon finun ja »ainton »älille ja finun fiemencfi ja Ijänen
ficmcnenfä »älille. ©e on rifft polte»a finun pääfi jafinä
olet piStätoä Ijäntä fantapääljän. SlrmoHinen 3umala täSfä
lupaa lähettää SBapaptajan, jota on ottama pois »al=
län perteleeltä, jota täärmeeu fautta oli »ieteltyt tymifet tyntiin.
©en SBapaptajan fautta tymifet »oi»at taas autuaiffi tulla,
©iitäpän älabam ja @e»a faattoiroat näpbä, että Suoala »ies
lätin jangen fuureSti rafaSti. 3«lteen päin pc »armaan*
fin oppitoat tuntemaan tyntinfä ja rutoilitoat niitä anteeffi.

SOiutta @e»an ja 2tabamin piti ntyöSfin faaba rangaistus
tottelemattomuubeStanfa. SBaimoHe fanoi 3umala: minä olen
faattatoa finuUe paljon tuSfaa, ja finun taptofi pitää miepefi
taptoa totteleman ja pän on finua toallitfema. älabamille fanoi
3umala: foSfa et totellut minun, »aan toaimofi ääntä ja föit
-fiitä puusta, josta minä Eielfin finua fanoen: ei finun pibä fiitä
fpömän, niin firottu oltoon maa finun täptefi. ©urulla on
finun elätettämä fiitä itfefi taiten elinaifafi. Orjantappuroita
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ja otybafEeita on fe tasmama finude. Dtfafi tyieSfä finun
ftyöbä leipääfi fii£;en asti, tuin finä tafaifin tulet maaEft, josta
finä otettu olet. ©idä maa finä olet ja maaEft olet finä jä£=
leen tulema, olet fuolema.

3a .'gerta Santala teti ätabamille ja tyänen emännällenfä
purnut nadoista ja puetti tyeibät niityin. <gän antoi tyeille
eläinten natytoista tetybtyt maatteet. £erra jotybatti fitte itymifet
ulos ©ebenin ityanaSta puutartyaSta ja Slabamin piti rumeta
miljelemään maata fiityen fijaan, luin tyän ennen oli faanut
miljedä puutartyaa ja marjetta fitä. £työ miljelemättömädä
teboda oli äimän toifentaista, luin ttyö parabiifisfa ja fe Eämi
Slabamide raSfaaEfi, oitein maimaloifetfi, fun fiityen fijaan ttyö
parabiifisfa oli tyäneHe edut paljasta iloa ja tyumia. f£työn
raSfauS muistutti tyäneHe aina tyänen ftyntiänfä, tyänen totte!e=
mattomuuttanfa Sumalata fotytaan, fun taas ttyö parabiifisfa oli
main muistuttanut tyänede kamalan raffautta. 3a Suutala ajoi
Stabamin ulos parabiifista ja fijoitti Äerubimin, erään entelin,
paljas, Ityöntiin matmis mieltä fäbesfä marjelemaan tietä elä=
män puude, että Slabam ja (Sema eimät faifi ftyöbä fen puun
tyebelmäStä. 3°3 tye olifimat faaneet ftyöbä elämän puusta,
niin olifimat tye tofin jääneet aina elämään maan päädä, mutta
tye eimät midointaan olifi tudeet tätyfin autuaitfi. 3dS itymisten
mieli päästä totonaan mapaiffi ftynnistä ja tätybedifeSti autuaitfi,
niin tätyttyi tyeibän tuoda.

3toom. 5: 12. 9)ljben lautta on ftjnti maailmaan tuDut
ja finnin tautia tuoleina, niin on tuoleina tullut taiftlen ihmisten jmätle,
että failft omat ftjntiä tehneet.

©äbääjäu’ puuhan ©ertaa
fiaiteäta fpbämeät’.
ffltty auta tätiä Eertaa,
O 3cfuB armoifeät’!
@uu törmää omaa mielä
3a tuule puutoan’,
2lpuaB älä tiettä
Sliutpeiäfa, tuätiäfou’!

308 oiteuben mutaan
@ä tapbot tuomita,
@i roaäfata moi tutaau,
Söaan täptpp puttuo;
3?ut olet ovmoritaä
3a pibaB toätamaan
@iDe, teu tuntee mifani’
3a rientää tammaan.

(iffiitfi 23 m. 1, 2.)
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3. Soin ja Stafiel.
1 'TOccf. 4.

jumala antoi 3(abamiHe ja Seinälle fatfi pottaa, jotta
Seinä fpnnptti. Snfimmäifen nimi oli Sain, toifen nimi taas
oli 2takl. Aabelista tuli lammasten paimen. <gän faitfi
lampaita, eli niistä ja tnalmisti itfeHenfä maatteita niiben tnil=
loista. Mainista taas tuli peltomies, tgän teti tpötä mainiolla,
tplmi ja forjafi mitjaa. Sun pojat otimat tasmaneet aifuifitfi
tapahtui, että .Sain uprafi, tarjofi herralle lapjatfi maan l;ebet-
miä ja Slabel mpoS u£)rafi parhaita eläimiä laumanfa efitoi=
fista. UprattaeSfa tehtiin timistä poptä, alttari ja fillä polteb
tiin pebelmät ja eläimet. XXpriHa tallottiin näet ofoittaa
Suutalalle, että päntä pibettiin rattaana ja oltiin päneHe fiitol=
lifet; että mielellään tapbottiin antaa päneHe jotafin. XXpraa=
mijeHa tapettiin tunnustaa fpntinfä jarutoilla Suutalalta niitä
anteeffi. Sa §erra fatfoi lepppifeSti, armoHifeSti, Aabelin ja
Itänen uprinfa puoleen, mutta Sainin ja pänen uprinfa puoleen
ei pän lepppifeSti tatjonut. Slabel oli nimittäin purStaS ja
uprateSfaan rutoili fpbämellifen hartaasti, että Sumala antaifi
hänelle päiten fpntinfä anteeffi. Jgän tobedafin rataSti Suma =

laa ja tahtoi fiittää päntä, mutta Sain ei ollut purStaS. Sain
ei rafaStanut Sumataa, ei rutoillut fpntiänfä anteetfi, maan
uprafi ainoastaan fitfi, että Snmala antaifi taSmaa ppmin pat=
jon miljaa pänen mainioillaan.

SWeille ei mainita fitä, millä tamoin Snmala ofoitti, että
pän fatfoi labelin uprin puoleen lepppifeSti, maan ei Sainin..
SBarmaan tunfi Sain fen airaan ppmin, että Itänen uprinfa ei
mieQpttänpt famoin tuin papat lapfetfin tuntemat,
että peibän manttempanfa eimät moi peistä iloita, maitta man=
taemmat eimät peille laufufaan pptään moitteen fanaa. Sainin
olifi pitänpt olla paljoillaan fiitä, että Snmnfa ei moinut
olla tpptpmäinen päneen, eitä lepppifeSti fatfoa pänen up=
rinfa puoleen, fiHä otipan fpp fiipen pffin päneSfä itfeSfään.
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•Jiiin ei faitenfaan ollut afian (aita, maan Sain mihaStui fotoin
ja Itänen huhntonja, pätien muotonja muuttui, £än oli fiuEuis=
jaan ja oli (tirmui)en nätoinen. Sain ci murehtinut fitä, että
hän ei edut IjurStaS, mintuin (Kabet, eifä fitä, että jumala ei
looinut mielistyä häneen, maan hän fabehti (Kahelia ja juuttui
häneen, maitta eihän (Kahelilla ollut mitään fhhtä fiihen, että
Sainin uhri oli SumalaHe maStenmielinen. ©illoin maroitti
jumala Mainia ja fanoi hänelle: miffi olet mihainen ja mitfi
hahmot muuntuu? 6itöS niin ole? SoS hornin teet, jos olet
hurStaS, niin fpntiji antcetfi annetaan, olet minulle otollinen,
mutta jo§ et tee, niin fijntifi möijijl) otoen cbeSfä.
(Ututta älä jalli hänen hallita itjeäS, maan Ejatlitfe fiuä häntä,

tahtoi janoa Mainille, että häneSfå, SainiSja itjeSjääm
hän hffin oli fhh fiihen, että Suutala ei looinut mielistyä hä=
neen, ei iloita hänestä, eifä juofiollijeSti tatjoa hänen uhrianfa.
Sumala tahtoi loaroittaa häntä ja janoa hänelle: jollet finä
muista minua ja jitä, että minä olen jota paifaSfa ja näen
faitfi, maan pahaa ajattelet, niin finä mpoS helposti pahaa teet.
(Utuista fiiS minua ja ajattele, että minä mielelläni tahtoifin
jinut, mintuin (Kabelinfin, onneUijeffi faattaa; muista fitä, äläfä
pahaa ajattele, niin et mpoSfään mitään pahaa tule tefemään.

©itte puheli Sain meljenjä (Kahelin tanSja, ettei 9Xabel
luulifi meljenjä enää oleman mihoisfaan hänelle, mutta hhmätfi
ei Sain filtä tullut, maan fpbämeSjään ppfhi jellaijena, tuin hän
ennenfin oli ollut. Sa tapahtui jitte, tun he, Sain ja Stabel,
»limat teholla, että Sain farfafi meljenjä (Kahelin päälle ja löi
hänen fuoliaffi ©illoin janoi iQerra Sainille: miSjä on meljeft
(Kabel? Sain ei tunnustanut Suutalalle pahaa tpotänjä, maan
maStaji: en minä tiebä? Olento minä meljeni martija? Sain
tahtoi fiHä janoa: pitäätö minun martioiba ja pitää jilmäUä
toeljeäni, että ci futaan jaifi hänelle mitään pahaa tehbä. (pi=
tääfö minun pitää meljeStäni huolta?

(Diutta igerra janoi Sainille; mitäs tehnpt olet? SBeljeS
meren ääni huutaa minun Iptoni maasta. Sa npt firottu ole
finä maan päällä; foSfa finä peltcafi miljelet, niin ei je ole
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finuHe lapjojanfa antatea; fe et ole enää faStoatea niin paljoa
pebelmiä, fuin tät;än asti. Äulfijana ja pafeneteaifena pitää
finun olla maan päällä, finä et ole löptäteä miSfään lepoa,
■että mikään oletoa onnellinen, ©illoin fäifäpti Stain toteasti
ja oli fuuresfa tuSfaSfa rangaistujen täpben, mutta fpntiänjä
ei pän fatunut, maan janoi herralle: minun rangaiStujeni on
juurempi, fuin että jen fantaa teoin, ifatjo, finä ajat minun
tänä päitoänä pois maalta ja minun pitää fätfeptpä finun faS=
teojefi ebeStä ja tulen fultijaffi ja pafeneteaifeffi maan päällä.
Uliin minun fäp; fufa itänänfä minun loptää, fe tappaa minun.
3Jiutta Igerra janoi Mainille: ei, teaan fufa ifänänfä Mainin
tappaa, fe pitää feitfemän fertaifeSti foStettaman, rangaistaman.
3a <gerra pani merfin Mainiin, että ei fufaan, jofa panet löp=
tää, tappaifi päntä.

Uliin läpti Jfain herran faSteojen ebeStä; pän meni pois
fiitä maalta, joSfa jumala oli päntä puputeHut. Igän ei fätu=
nut, pänen fpntinfä ei tuottanut pänelXe murpetta, eifä pän
tufoillut jumalalta anteeffi antamuSta. £än oli ollut tuSfiS=
jaan ainoastaan rangaistujen täpben. ©en täpben olifin pän
npt tpptpteäinen, fun ei fufaan faanut päntä tappaa. Udutta
onnellinen ei sain tooinut enää olla, fun pän ei enää pupeHut
jumalan fanSfa, ei enää rufoiOut päntä.

1 3cp. 3: 15. Sotainen, tuin welieönfä mipao, pan on mnrpaaja
ja te tiebätte, ettei ppbeäfätaän mutpaojasfa ote iantaiffinen elämä ppfpmä.

Sukatta jos fuuvemmatfi,
SRailma eitä’ luotuna.
3a fen fpnnit painamatfi
tpäödeä’ laitti toettuna,
§erran armo, luota maan,
@ult’ et punttniä’ jillointaan
Btattauten§’ fua toptaan.
32iintuin lielti pataa, poptaa.

(SBirfi 253 m. 9).
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4. 2Bcbcttpai[umuS.
1 OToof. 6—9.

Sun Habel oli murhattu, lahjoitti Sumala ©etoade Sam
uin tappaman älabelin fijaan, toielä ppben pojan, jonfa ©etoa
nimitti nimellä: Seet. Olipa igerra enpmmäipde an=
tanut mielä monta muutatin poifaa ja tptärtä, joiben nimiä me
emme tiebä ja fun ne täsmennät aifuipfp, antoi jumala taas
Viiletin paljon lapfia. Hionta touotta luomifen perästä olitin
[entähben jo oifein paljo ismipä a[umaS[a maau päällä. Hiutta
ihmifet olitoat aina pahemmiffi ja pahemmiffi fäpneet. He föi»
toät ja joitoat, mutta eitoät muistaneet jumalaa, eitoät biittä-
nect häntä hänen eimättä enää rutoiHeet häntä,
toaan tetimät [itä, mitä £;eitä itfeään miedptti. (Silloin [anoi
Öerra: ei minun tjenteni pibä nuhteleman ihmistä [anan tantta
iantaitfi[eSti, [idä hän on Shmifet eitoät enää tuule,
mitä minä heide [anon, toaan tefetoät, mitä tahtomat. Hlinä
annan heide toielä aitaa parannutien tefemijeen [ata Eaf[ifpm=
mentä touotta. SHutta, jos he eitoät fiinä ajaS[a tee paran=
nuSta ja muuta mieltänfä, niin [itte minä hnfutan £;eibät maan
päältä.

Shtnifet eitoät parantaneettaan it[eän[ä noina [atana fah=
tenafpmmenenä touotena. ige eiwät toarmaantaan uStoneet,.
että Suutala [mitä ranfaipp. Hfutta fun Igerra npt näti il;=
misten pahuuben [uurefp maan päällä [anoi hän: minä tahbon
ihmijen, jonta minä loin, hufuttaa maan päättä. SHutta Hoa
lopp armon herran bbeSjä. San oli hurStaS ja toafamielinen
mieS ja eli jumati[eSti ajallau[a. £än tuuli Suutalan [aitaa,
muisti Suutalaa, fiitti häntä faifeSta hänen hpn>hhbeStän[ä ja
rufoili häntä. Su Suutala [anoi Hoalle; taiten lihan loppu on
minun eteeni tullut. Hiittä hufutan taitfi ihmifet, [idä he otoat
[angen pahat, eitoätfä tallotaan it[eän[ä parantaa. [Eee itfedeS
alus, arffi, pihfapuuSta ja tee fammiot plään ja tiitoiStä [e
piedä pfä= ja ultopuolelta. Sa tee [e arffi näin: folme [ataa.
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fppnärää *) olioon fen pituus, ttiififpmmentä fppnärää letoepl
ja lolmetpmmentä fppnärää fen forfeul. Äppnärän forEuinen
aEEuna on finun mpol teptätoä pläpuoleHe arffia ja pantatta
otti felfeHe fen fttouun. Sa finun on «tentatta arfliin poifi-
nefi, emäntinefi ja poifaifi emäntäin tanlfa. Sinun on ttietä
faatettatta arECiin faffi EaiEfinaifiSta eläimiltä, linnuilta, far=
jalta ja mahoilta. 3a finun on otettatta muEaafi faifentailta
ruofaa elatutfeffi itfellefi ja eläimille, fiHä Eatfo, minä annan
tuHa toebenpaifumuEfen, fuuren tulttan maan päälle. Äaiffien
■ipmilten ja EaiEEien eläimien, jotta eittät toebelfä ttoi elää,
pitää tuolla. Hioa ulfoi taifti, mitä jumala fanoi ja f eittää
ien pän mpöl teti faitfi, mitä Suutala Itänen fälti tepbä.

•Kuut ipmifet eittät tehneet parannulta fitteEään, ttaitta
näfittät 9toan arttia rafentattan ja fuulitoat häneltä, mitä
Suutala oli telettä ja miten ranfaifetta peitä. <Qe eittät ulfo=
neet Htoaafaan, tun pän fanoi, että Suutala on ranfaifetta
peitä, niinfuin pän oli uponnut, niin pe ttielä luultatoalti itta=
fittat ja pilttafittattin 9loaa, tun pän tuittaHe maalle arffia
rafenfi. Siipen äiti ei ollut miHointaan ttielä ollut maan
päällä niin fuurta ttefitulttaa ja ipmifet toarmaanfin ajatteli-
ttat, että mintuin fiipen äiti oli fäpnpt, niin oli läppä eteen=
fin päin.

3« fanoi HtoaHe: mene artfiin finä ja fofo finun
perpeefi, fiHä feitfemän päitoän perältä annan minä fataa maan
päälle neljäfpmmentä päitoää ja neljätpmmentä potä. 9loa oli
ftHoin fuuben faban ttuoben ttanpa. Su 3toa meni artfiin
loimen poifanfa ®em’itt, painin ja Suufefitt, fefä emäntänfä
ja poifainfa emäntien fanlfa. Siipen lifätfi meni 9ioan tpfö
rtrffiin faifenlaifia eläimiä, niinfuin Sumata oli päneHe fälfenpt.
■eläimet tulitoat ttarmaan läpeUe 9ioaa. Suutala toaifutti fen,
että niin tapaptui ja fiHä tattoin oli HloaHe peippo ottaa fai=
filta eläimiltä pari, loiral ja naaral, luotfenfa artfiin. 3a
Suutala fulfi fitte artin 3toan jälfecn niin, että finne ei ttoinut

*) Siunata on anuattamaäti noin ‘/s metriä.
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tunfeutua reettä, ©itte fuopuitoat fatfEi fptoppben lähteet ja
taitoaan aftunat autenitoat ja tuli toettä maan päälle fefä maan.
fifäStä, että taitoaaSta tanttana fateena neljäfpmmentä päitoää:
ja neljäfpmmentä piitä. SBebet enänitoät ja jaitoat jangen
juuren toallan ja atffi ajelepti, niinfuin taitoa toefiHä. 3<*
toebet lifääntpitoät niin fuureSti, että taiffi forfeat touoret foto
taitoaan alla peittpitoät toebeUä; toiifitoista fppnärää fortealla
olitoat toebet touorientin päättä, ©illoin puftui laitti lipa:
linnut, tarja ja taiffi eläimet, jotta eitoät tooi toebeSfä elää.
Raittien ipmistenfin täptpi putfua; ainoaStanfa 3toa jäi penfiitt
ja ne, jotta pänen fanSfanfa olitoat arfiSfa.

Sun toebenpaijumufjen tultoa tuli, maptoitoat ipmijet tpttä
puntaa jumalalle, että pän ei toti antaifi peibän putfua ja
toarmaan pe, ujeiben eläinten faneja, foettitoat pelastua muorille.,
©e ei fuitenfaan peitä pptään auttanut, fittä armon aita oli
peiltä jo opitfe, eitoättä pe toielä fittointaan fatuneet jpntejänjä,.
eitoät taptoneet niitä anteeffi jaaba, »aan ainoastaan toitooitoat
päästä rangaiStuffeSta. ©en touotfi ei jumala tooinut peibän
rufouStanja tuulla.

©ata toiifitpmmentä päitoää ppjpitoät toebet maan päättä,
©illoin muisti jumalaa 9toaa, faiftia eläimiä ja faiffea tarjoa,
jota fttoan fanSja oli arfisja. jQerra näptti peitte npt, »aitta
ei ennen ollut fitä ojoittanut, että pän ei ollut peitä unpotta=
nut. jumala nosti tuulen maan päälle ja »ebet laSfeufitoat,.
toäpenitoät »äpenemistään. ©ptoppben läpteet tufettiin, ei tip-
punut enää pptään toettä maasta ja jateet taitoaaSta ajetettiin,
eli latfafi latomasta. 3a toebet juoffitoat pois maan päättä.
3a artfi laSfeutui Strarotin touorette ja jäi fiipen jeijomaan
patioilleen. 3)pä toielä toäpenitoät toebet niin, että fopta rupe*
fitoat touorien fuffulat näfpmään toebeStä. iMjäntpmmenen
päitoän perästä atoaji 3ioa arfin affunan ja antoi faarneen eli
torpin lentää ulos. ipän palufi tietää, joto maa taas olifi
fuitoa, mutta ei tooinut fitä artista näpbä, fun oltuna oli fa=
toSfa. Saame lenteli ebeStafaifin fiipen asti, tuin toebet maan
päältä tuitouitoat; fe lenteli täpläänne päin, mutta et palannut
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tafaifin artfiin, fiHä fe lopfi itfetleen fpKiffi ruofaa ja elätti
itjeään maalle jääneistä tuotteista eläimistä, ©itte antoi 3iba
fppptpfen lentää ulos tpföänfä. sun fppptpnen ei loptänpt
paiftaa, misfä olift jalfojanfa lemäpbpttänpt, niin tuli fe tafah
fin. 355ebet peittimät näet mielä maan pinnan, eitä maa ollut
mielä tuima. 3ioa ojenfi fätenfä ulos ja otti tppptpfen tptonfä
artfiin. ©itte obotti pän mielä feitfemän päimää ja antoi fitte
taas fppptpfen lentää ulos. <Se palafi pänen tptonfä eptoo=
puolella, iltapuoletla päimää, ja fatfo, fe toi fuuSfanfa 3loan
tpto, murtamanfa oljppuun lepben. 9?iin 9coa pmmärfi mebet
maan päättä juoSfeitfi pois. Öljypuun lepbeStä moi 9ioa näpbä,
että maan päällä taas fasmoi puita, ja iloitfi öljppuun
lepbeStä, jota oli Janelle merllinä fiitä, että jumala tahtoi
armahtaa päntä. 3a 9loa obotti imelä feitfemän päimää ja
antoi fppptpfen lentää ulos, jota ei enää palannut, foSfa maa
npt jo oli fofonanfa tuima. 3tiin amaft 9toa artin faton ja
näfi, että maa oli fofonanfa fuima, mutta 3toa ei mielä läpte*
npt arfista ulos, fun jumala ei mielä ollut päntä lähtemään
fäsfenpt, maiffa marmaan pän muutoin olifi jo mielettäänfin
artin jättänpt. SlrmattamaSti ajatteli pän: jumala on minulle
fanonut miHoin minun pitää arffiin mennä, pän on npt mpöS
fanoma, foSfa minun pitää arfista läpteäfin.

3Jiin Suoala pupui 9toaHe fanoen; läpbe arfista finä
ja finun emäntäfi, finun poifafi ja poifaifi emännät ja taiten*
laifet eläimet, jotta finun tptonäfi omat. 9iiin 9toa meni ulos
oltuanfa atfiSfa fofonaifen muoben; ja rafenfi herralle alttarin
ja uprafi fiHä alttarilla; ja fiitti jumalaa pelaStutfeStanfa.
£än tunfi näet mailan ppmin, että pänfään ei ollut anfainnut
tulla pelaStetuffi, maan Suutala oli pänelle antanut armon ja
pelastanut pänet armosta. 3toan upri oli herralle otollinen ja
pän fanoi: en minä tästä ebeS enää maata liroa ipmifen täp*
ben, fiHä ipmifen fpbänten aimoituS on pnpa pomaSta lap=
funbcSta. 9Jiin tauon, fnin maa on ofcntaSfa, ei pibä f 1)1=
mämifen ja niittämifen, mihin ja peltcen, fumcn eli fefän
ja taimen, puiman ja pön laffaoman. Äatfo, minä teen teibän



länsiänne Uiton, minä lupaan teille, että ei enää ole tuteina
pleistä mebenpaijumuSta, jota maan pämittäifi. kaareni olen
minä pannut piimiin, fe on olema Uiton mertfi minun ja maan
mäliHä, että minä en tästä ebeS anna tulla mebenpaijumuSta
maata turmelemaan. 3a latjo jateenlaari nälpi taimaaHa liiton
merflinä, josta ihmisten piti nä£;bä, että jumala ei enää anna
tulla mitään niin juurta mebenpaijumuSta maan päälle. Sa
jumala fiunaji Dioaa ja pänen poifianja.

0?oom. .2: 4. Satfottoä plört pätien
ja bitfämielifbbtenfä rittauben, etteS tiebä, että Sumalan bb®W wefaä
ftnua barannuEfcen?

Veräjä, ficluni, nonfe uneätafi, ai’ anna maailman [ua [bittiin metää
Slutuubeät’ ota määri ajallafi! setEuman tilpetjben mieltää jättää,

riennä, Eatumuä tee oiEia, ®tt’ei bö ijaifbbben lankea
3?iin fauan, tuin on armo tarjona. 3jäife!f’ itEutf’ bääUeä lanEea!

(SEBirfi 522: B—lo m.)

5. Slbrapamin lutfumuS. 3t6rapam obottaa ja uSfoo.
1 Moof. 12-15: 17—18.

SUlonta muotta mebenpaijumufjen perästä eli taas paljo
ipmifiä maan päällä. SJ3ian olimat pe fuitenEin unpottaneet
mebenpaijumuljen, unpottaneet, luinla Jomala ranfaijee juma=
lattomia ja olimat jälleen muuntuneet papoilfi. <pe eimät enää
pelänneet jumalaa, maan rufoilimat aurinfoa, luuta ja täptiä,
niinfuin ne olifimat olleet Somalia. Piimätpä pe itjelleen
fumiafin joto puusta tapi limestä, tallia rauhasta ja palmelimat
noita lumia, juurifuin ne olifimat jumalia olleet. SflpoS 31arap,
aifirapamin ijä, palmeli jeUaijia epäjumalia, pänlin palmeli
muita lappalcita, paitfi Santalaa. SDlutta älPrapam, päneu
poilanja, pelläfi ainoastaan totista jumalaa ja palmeli plfin
päntä. ,Rubeniin oli päneHäfiu tarjona juuri maara joutua
mieteHplfi epäjumalan palmelulfeen.

Rjerra janoi SlbrapamiUe: läpbe maaltafi ja jumuStafi
ja ijäfi puoneeSta, je on ijäfi perpeeStä, jtUe maalle, jonla minä
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finuHe ajoitan; ja minä teen finun juurefft fanfafft ja itunaan
finun ja teen finulle juuren nimen ja ftnä olet olema fiunauS.
SJlinä fiuuaan niitä, jotta finun filmaamat ja tiroan niitä,
jotta finna firoamat ja finnejä omat faiffi fufutnnnat maan
päällä fiunatniffi tulemat. Hiillä janoilla teti jumala Abra»
Aarnin faneja liiton, jumala tahtoi olla Abrahamin faneja/
mitä lähetfimmäsjä phtepbeSjä niin, että Suoala oli fatjoma
juuri tuin itjeUenjä tehbpffi jitä, mitä ifymifet Abrahamille teti=
mät; niinfuin manl;emmatfin pitämät heille itjeUenjä tehtynä
jitä, mitä tymijet tiethän lapfitlenja tetemät. jumala lupafi
Abrahamille, että hffi hänen jälfeläifistään oli olema jo ennen
lumottu maailman SBapahtaja, jota oli moima ja tahtoma faiffi
ihmijet taas autuaiffi jaottaa. Abraham uSfoi jumalan ja
jentähben oli hän herralle fuuliainen. Abraham ja hänen
maimonja Saara ja hänen meljenjä poifa £oot läh=
timät, niinfuin §erra oli Abrahamille janonut, matfuStamaan
Saanaan maalle, jitlä je oli je maa, jonfa jumala heille ojoit=
tanut oli. Abraham oli lähtieSjään jeitjemänfhmmenen miiben
muoben manhn, eitä hänellä ollut hhtään lasta.

Sun lm olimat tulleet Jaanaan maalle, nätyi <gerra
Abrahamille ja janoi: finun jiemenetleji, finun lapfiUefi ja la§-

tefi lapfille, annan minä tämän maan. 3ia Abraham rafenfi
fiinä <gerraHe alttarin ja jaarnafi herran nimeltä, hän uhrafi
herralle ja uhraamijellanja tobisti muille ihmifiUe totijeSta
jumalalta taimaaSja ja ojoitti heille, että heibän epäjumalanja
olimat turhat.

Abraham oli rifaS mies. igänellä oli paljo fameelia,
lampaita, muohia ja nautoja eli farjaa, paljo renfiä ja piiloja,
paljo ja fultaa. ijMmelijoinenja ajui hän telteisjä,
jetlaifisja ImoneiSja, jotfa olimat tehbpt ppStytettytyin puuriu=
luihin fiinnitetyistä maatteista ja eläinten naljloista. He jem=-
moifet teltit mottiin nopeasti panna fofoon ja nopeasti taas
ajettaa tafaifin hnoneiffifin. Sun ruoho pltyeSjä paifaSja oli
eläimillä jpctetty, niin otettiin teltit pois ja faiffi, niin ihmifet,
tuin eläimetfin, fulfimat toijeen pailfaan, joSfa farjaHe oli ruo=

2
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laa. SootiHatin, jota Abrahamin Janeja oli omalta maaStanfa
lähtenpt, oli tarjoa, nautoja ja majoja. ©itä maan luonto
faHinut Abrahamin ja Cootin, phbeSfä ajua; ei näet
ollut EplliEfi ruofaa h«bän farjalaumoitlenfa. ©entätjben olilitt
aina riitaa laitumista Abrahamin ja Sootin farjanpaimenten
feSten. ©illoin fanoi Abraham SootiUe: aitoon olto riita mi=
nun ja finun mäliHäft, minun paimenteni ja finun paimentefi
mäliHä, fillä me olemme toeljetfet. Ennemmin eroa finä mi=
nuSta ja mene laumoinefi toifeen paittaan. 3oS finä menet
mafemmaHe, niin menen minä oifeaHe; jos finä menet oiteaHe,
niin menen minä mafemmaHe. ©illoin ioalitfi Soot itfeHeen
Eoto Urbaanin alangon ja afetti majanfa ©ohuinaan päin, fiHä
fe feutu oli laitumista rifaSta paiftafuntaa. Soot, jonta olifi
pitänpt antaa fetänfä haalita, ei fuitentaan ollut onnistunut
malitfemifeSfaan, fiHä ©oboman Eanfa oli paha, ja pahojen
ihmisten feaSfa ei ole hptoä afua, fillä hurStaSfin tulee helposti
mieteHptfi fputiin jumalattomain tantta.

3a Igerra nätpi taas AbrahamiHe, fittetuin Soot oli
eronnut Abrahamista, ja fanoi hänelle; älä pettää Abraham,
minä olen finun tilpefi ja fangen juuri palttafi. Siinä olen
finua fuojetema ja fiunaatoa enämpi, tuin muita ihmifiå. Abra=
ham fanoi: <Qerta, Igerra mitäs minulle annat? Siinä läpben
tapfettomana täältä, tuolen ilman periHifittä. jumala ei näet
ollut antanut Abrahamille mielä Yhtään lasta, tperra tästi
fiHoin Abrahamin menemään ulos ja fanoi: tatfo taimaaHe ja
lue tähbet, jos finä ne taibat lutea. 9iiin on finun fiemenefi
olema, niin tulemattoman monta, tuin taitoaan tähbet, niin
monta lasta, lasten lasta ja perillistä on finuHa olema. A6ra=
haut nSfoi fferran, hän uStoi mahmaSti fcn, mitä jumala oli
turnannut, ja ftcn-a liiti hänelle fcn manhnrStoubeffi, fe oli
SumataHe otollista ja hän mietistpi fiihen.

Abraham oli phbetjäntpmmenen phbetfän muoben
manpa, nätpi Iperra taas hänelle ja fanoi: niinä olen puntain
EaiffimaltiaS, mäellä minun ebeSfäni ja ole mataa, ole hurS-
taS. tgerra fanoi fiHä: minä moin taitti, mitä tahbon, minä



19

luotit ja tat;bon fuojcHa finua fatfeSfa ja tefibä finuHe
paljo lipmää; utuista finä aitta, mitä itinä teet, että minä olen
lataamatta finua lälnä.

3a £erra näfpi uuhelleen Abrahamille Alamren tammia
tolfa, tun Abraham istui majanfa omella, folta päimä oli fum
mimmiUanfa. ton t;än fitmänfä nosti, ja fatfoi pmpäriHenfä,
tatfo, folme mieltä feifoi hänen ebeljänfä, et taufana häneltä.
91e olimat <Qerra 3 u>nala ia felfi enteitä, mutta Abraham ei
tuitentaan filloin tuntenut fieitä, maan luuli tiettä tolmeffi
muutalaifetfi. ton Abraham Ijeibät näfi, juotfi hän mal=
taan majanfa omelta ja tumarfi maahan äiti, ofoittaatfeen fun=
motoltaan mieraiHe ja fattoi: £erra, joi minä olen armon
löptänpt ftnun filmilfäfi, niin älä mene palmelijafi ofjiitfe.
©aUitaa, että tuobaan mätään mettä jattainne pefemiltä marteu
ja lemäfitäfää puun alla. 3a minä tuon teille palan leipää
mirmoittaatfennc fpbäntänne, fitte jattafaa mattaanne. 3a tie
fanoimat: tee, niinfuin finä olet puhunut. Abraham tiiretiti
©aaran tpfo majaan ja fanoi: riennä ja tuo totme mittaa
fämppläjaul;oja, alulta ja leimo leimoffta, fattiaifia. Abraham
itfe taal juotfi farjan tpfo ja toi nuoren, fauniin mafifan ja
antoi fen nuorutaifeHe, palmelijallenfa, jota fiiruhti malmilta;
maan fitä, teuralti mafifan ja malmilti fen rnoaffi. 3<* Abra=
ham otti moita ja maitoa ja palan mafifalta, jonta palmelija
malmiltanut oli ja pani fen heibän eteenfä. igän feifoi mielten
ebelfä puun alla ja fie foimät. Aiin fanoimat mieraat hänelle,
milfä on puolifofi ©aara? Abraham maltafi: tatfo, fifäHä
majalfa. ©illoin pulini ptfi miehiltä, Igerra 3umala, jonta
Abraham oli miehiltä etemimmäffi huomannut; muoben perältä,
noin tähän aitaan, palaan minä luoffefi ja tatfo, ©aaraHa
emännälläfi on poifa fiHoin. ©en tuuli ©aara majan ometle,
jota oli hänen tatananfa ja hän imuroi itfetfenfä, fiUä hän ei
moinut ulfoa, että £erra mielä hänelle antaift pojan, tun hän
oli jo manlia. ©illoin fanoi tgerra Abrahamille: mintätäliben
©aara nauroi? Dnfo herralle mitään malibotonta?
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_C> 3efu!fen’ Sarjete (ä
@uo maiwaifcn älfua finnistä,
3Kun usfo roaljroa (aaba; fe mua taaba!

(SSirfi 228 to. 5).

6. ©obouta ja ©omorva.
1 SRoof. 18; 16 19; I—2B.

©illoin noufttoat miehet, ne, jotfa Slarapamin luona oli=
mat olleet ja fääntpimät ©obomaan päin ja meni
peibän fanSfanja jaottamaan peitä. 3iiin pupui <gerra: tainta
minä jataifin Slbrapamilta, mitä minä teen? ©obomaSta ja
©omorraSta on juuri puuto, ja peibän jpntinjä omat fangen
rastaat. 3ja miehet, ne fatfi enteitä, fääntpimät ©obomaan
päin ja rnenimät finne, mutta Ibrapam jäi jeifomaan herran
eteen. 3l6rapam tiefi, että pppa jumala oli rantaijema ©obo;
man pahoja ajultaita ja pän astuu herran tpfö janoen: jmtu=
tatfoS manpurStaantin jumalattoman tanSja? ©oboman
taupungisja olifi miijitpmmentä manpurSfaSta, jotta finua pel=
täämät ja fanojafi tuulemat, niin pututtaijitfo netin, että jää§=
täiji fitä paitfaa jtiuä olemien miibenfpmmenen manpurStaan
täpben? Ottoon je lautana finuSta, että jen tetifit ja fuotet-
taifit manpurStaan jumalattoman tanSja ja että manpurStaaHe
fämifi, niinfuin jumalattomaUefin. Ottoon je lautana finuSta,
jota olet foto maailman tuomari; jinä et juintaan niin tuo=
mitje. iQerra janoi: jos minä lopbän miififpmmentä manpurS=
faSta ©oboman taupungisja, niin minä peibän täptenjä annan
anteetfi toto fiHe paifaHe ja jääStän jen. 2l6rapam maStafi ja
janoi: fatfo, minä olen rumennut puljuinaan, olen ropennut
ja tohtinut rumeta puhumaan, herrani fanSfa, maitta minä

tomu ja tupla, ainoastaan turja ipmiSrautta, olen. GsntäpäS,
joS olifi miitta maille miifitprnmentä manpurSfaSta fieHä, pufut=
taijitfo puuttumain miiben täpben toto faupungin? <Qerra
janoi; en pututa, jos minä lopbän fieHä miifi miibettä mam
purSfaSta. SlPrapam jattoi pupelemistanja herralle ja
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fanot: mutta, jospa [teliä olifi neljäfpmmentä? <Qerra [anoi;
minä en tee peiUe mitään neljänfpmmenen täpben, en ranfaife

l&rapam [anoi: älfoon minun herrani mipaStufo, että
minä toielä pupun. Äentiefi on fieHä olemaSfa folmetpmmentä?
igän, tgerra, [anoi: joS minä lopbän fieHä folmetpmmentä, niin
en minä tee [itä. 3a Slbrapam [anoi taas: tatfo, minä olen
rumennut puhumaan herrani fanSfa, jospa [teliä lopbettäifiin
fatfifpmmentä. <gerta maStafi: en tabota peitä fapbentpmme=
nen 3a Slbrapom [anoi ppä: älföön minun herrani
mipaStufo, että minä mielä tervan puljun. (Spfä olifi [teliä
fpmmenen? tgerra [anoi; en tabota Heitä fpmmenen täpben
3a iperra meni pois Slbrapamin fanS[a puputtuanfa, ja 9lbra=
pani pala[i tataifin totiinfa.

9te Eaffi enteliä tulimat iltafeHa ©obomaan, mutta Soot
istui ©oboman portin luona, jopon faupungin micpct u[ein
iltafeHa fofoontuimat. Äun pän enfelit puomafi, noufi pän
meni peitä maStaan ja fumartui faSmoiHeen maapan enfelien
cbeSfä, joita pän piti mieraina matfuStajoina, ja [anoi: fat[o=
faat, perrat, poitetfaa teibän palmelijanne puoneefeen pöffi ja
[alittaa pestä teibän jalfanne, niin aamulla, noustuanne, jatfatte
mattaanne, ©iipen aitaan pibettiin näet tornin jumalattomana [itä,
jos ei olifi mieraSta otettu taloonfa, eitä Soot ollut jumalaton,
tututta pe [anoiroat: ei, maan me olemme petä tabulla, ©illoin
Soot maati peitä ppmin partaaSti luoffeen tulemaan ja pe
poittefimattin pänen tpfönjä ja tulimat pänen taloonfa. 3a
Soot malmisti peiHe aterian ja leipoi pappamattomia leipiä, ja
pe [öimät.

3a miepet [ancimat Sodille: onfo [imiHa täällä jofu
märap, pottia tapi tpttäriä eli mitä [inuHe fuuluu, jofu muita
[ufulaifia täsfä taupungiSfa, mie ne pois tästä paitasta. ©iHä
me pufutamme tämän paitan [entäpben, että peistä on [uuri
puute «perran ebeSfä; £erra låpetti meibät peitä pututtamaan.
9tiin Soot meni ulos ja puputteli mämpjänfä, joiben piti [aaba
pänen tpttärenfä puolifoitfeen ja [anoi: noustaa ja läptefää
tästä paitasta, [iHä tgerra pufuttaa tämän faupungin. 9JJutta
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tuo pup oli mäntyistä naurettomaa; p eimät uSfoneet, että
igerra ranfaiftfi faupungin afuEEaita. ilun fitte aamurusto
loitti, !un aamu tuli, liirepimät cnEelit Sootia joutumaan ja
janoimat: nouje, ota emäntafi ja fatfi tptärtäfi, jotfa jaapumiHa
omat, että et finäEin pttuiji tämän faupungin papubeSfa.
soSfa pn fuitenfiu miippi, armottomasti fiEfi, että pn aitoi
taitenloista taioaraa ottaa talosta mufaanja, tarttuimat miehetpuen fäteenjä, puen maimouja ja fapen puen tpttärenjä
fäteen ja taluttimat pnet pois ja jättimät ultopuoleHe faupum
fia. jaatettuaan pibät ulos, fanoimat enfelit Sodille:
pelasta [teinit, pufefi, äläfä taljapa taaffefi, äläfä mips pp=
[äpp toto täSjä jeubuSja; älä miimpttele foto tällä paiEEa=
tunnolla. fun aurinto oli uouSjut maan päälle, tuli Soot
fifäUe 3oariin, pieneen taupnntiin. Sodille oli nimittäin
annettu tupa paeta pieneen goarin taupuntiin.

©itte Igerra antoi taimaaSta jataa tulitiioeä ja tulta ©o=
boman ja ©omorran päälle ja tulisti ne faupungit ja foto
paittatunnan ja failfi niiben faupunfien ajutfaat ja maan taS=
mit, faitti ja eläimet tuolimat ja laitti faSloit pmitet=
tiin. Sodin emäntä tatjoi taatfenja; jäi pitemmätfi aitaa
jeijomaan, fun pn ei enlelien janaa oifeiu uSfonut ja tapoi
näpä, fämijito tobeda mintuin p oliioat [anoneet, £>än muun=
tui juolapatjaaffi. SRutta Ibrapm nouji marpin aamulla ja
meni jiipn paiffaan, joSja pn oli jeijonut herran ebeSjä ja
rufoiHut ©oboman puolesta, <Qän fääntpi ©obomaan ja @o=
morraan päin ja fatjeli foto [en puolista jeutua. <Qän oli epä
toimonut, että tpmmenen manprSfaSta olifi ©obomaSja ollut
ja [illoin otiji jumala, lupautjenja mutaan, noiben tpmmenen
täpen antanut faupungille anteetji ja jääStänpt jen plfumaSta.
3lbrapm näft [illoin, tainta fauni nouji maasta, tuin uunin
fatou ja pn pomaji, että ©oboma oli pmitettp. ©iinä [eu=
buS[a,' joSfa ©oboman ja ©omorran faupungit olimat olleet,
oli npt mettä, juuri järmi, ja [itä järmeä, jota mielätin on ole=
maSja, nimitettiin fuoHeeffi merefji.
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2 2: 6. Suutala on ne faupungit ©obomon ja ©omorran
tcjimjt, tulistanut ja fabottanut ia tefi ne jumalattomille peljä«=

tpEfetfi, jotta fitte tulemat olimat.

3o peräja ihminen finnistä,
308 palajat autuutta taitoaan!
©un tuomaria tuleeni cittiä,
3a maailma puttuupi aitoau.
©e Ijetfi ja aita on tuntematon,
®iiS rutolle armoa §errau,
@tt’ei juo päima fe Earttamaton
e>aia fonuiafä tobbata terran.

(SEBirfi 518: 1.)

7. 3ifaoftn ftjiiitjntä ja uhraaminen.
1 äfioof. 21: I—s; 22 lufu.

3a <perra et)et Saaraa, mintuin pan janonut oli ja tefi
l;äneHe, mintuin pän pupunut oli, ofteljaan 3lbrapamin luona
aftamren tammiltoåja. Saara jpnnptti SlbrapamiUe pojan,
igerra antoi Saaralle pojan fiipen aitaan, tuin pän ebeltä oli
janonut. 3** 2lbrapam futjui poifanja nimen 2lbra=
pam oli jaban touoben manpa 3ijaatin jpntpeåjä ja Saara oli
fittoin ppbefjäntpmmenen itäinen.

Näitten jälteen ja tuin 3ii aflt di jo jotenfafin juuri,
foetteli Suniala 2lbrapamia ja janoi päneHe: Slbrapam! 3lbra=
l)am maåtaji: tä§jä minä olen. 3a Suutala janoi: ota npt
3ijaaf finun ainoa poifafi, jota jinä rafastat ja mene äßorijan
maalle ja upraa Itänet jieUä polttoupritji ppbeUä niiltä muo=
rista, jonta minä finuHe janoma olen. Uprateåjaan oli jiis
3lbrapamin tapettaloa ratag poifanja Qifaat ja jitte poltettatoa
pänet alttarilla. 2lbrapamiiåta oli loarmaan ppmin toaiteata
tepbä jitä, jota pänen oli teptämä, jiHä pän ratani poifaanja
jnureäti ja Sumalafin oli janonut: 3tjflatiu tantta pitää faifti
ipmijet fiunatuitfi tuleman, akutta 3lbrapam matoi fuitenfin
herran, pän ajatteli: Suutala on aitoan loarmaan pitämä, mitä
bän on lumonnut, £>änpän taitaa Sijattu fuolleiiåtafin
tää, täpttäätjeen, mitä päu lumonnut on. 3TOn 2lbrapam nouji
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marhain aamulla ja fatuloitfi, aafinfa ja otti lanSfanfa lalfi
nuoraloista, lalfi palmelijaanfa ja poilanfa iQän
palloili puita polttouhriin, malmisti itfenfa ja lätfi matfuSta=
maan ftHe pailalle, josta jumala oli hänelle puhunut, uhra=
talfeufa fieHä poilaanfa Stjaalfia. kolmantena päitoänä nosti
Abraham filmänfä ja näti lauempana fen paifan, joSfa hänen
oli poilanfa uhrattava, ©illoin fanoi Abraham palmelijoiHenfa:
olfaa te täsfä aafin faneja, minä ja Sifaaf fäpmme tuonne ja
rufoiltuamme palaamme me taas teibän tuplfemme. 3a Abra=
ham otti polttouhrin ja pani ne poilanfa StfaaEin lan=
nettahrilfi, mutta itfe hän otti tulen, toabin eli jen famiaStian,
jjoSfa tuli paloi ja toeitjen fäteenjä. <§e molemmat, Abraham
ja hänen poilanfa lämelimät fitte phbeSfä eteenpäin,
©illoin fanoi Sifaal Abrahamille: minun ijäni! Slbraham maS=
tafi: taSfä minä olen, poifani. 3a Stfaal fanoi: latfo, täSfä
on tuli ja halot, mutta misfä on lammas polttouhritfi? Abra=
ham oli ujein ennenEin uhrannut Santalalle ja QifaaE oli [illoin
nähnpt ifänfä uhraaman eläimiä. Apt ei hänellä fuitenEaan
ollut mitään eläintä ja aifoi fuitenEin uhrata, [entähben Ipfpi
potta, misfä on lammas polttouhritfi? Abraham maStafi: poi=
fani, Santala on fatfoma itfelleeu lampaan polttouhriEfi. Sa
I;e fämimät molemmat kun lm tulimat fiHe paifalle,
josta Santala oli Abrahamille puhunut, niin rafenfi Abraham
fiihen alttarin ja pani fiHe halot ja [anoi fitte pojaHenfa: 3 U=

mala tahtoo, että minun on uhrattama finut hänelle. Sa SifaaE
taipui Santalan tahtoon, <gän oli hiljaa ja fuuliainen ja tahtoi
färfiä faiffi, mitä hänen ifänfä oli hänelle tefemä. Sa Abra=
ham fitoi poifanfa Sifaafin, pani hänet alttarille hallojen päälle,
ja ojenfi fätenfä ja tarttui meitfeen teuraStaaEfeeu poilaaufa.

©illoin huuft herran enfeli taimaaSta Abrahamille ja
[anoi: Abraham, Abraham! £äu maStafi: täSfa minä olen.
©nieli fanoi: älä fatuta lättäfi poilaan, älälä hänelle mpoS mi=
tään tee; fiHä npt minä tiehän, npt minä olen uähnpt jafinä olet
npt fen uäpttänpt, että finä pelläät Santalaa, etfä ole fäästänpt
ainoaa poilaafi minun tähteni, ©illoin Abraham nosti filmänfä,



fatfoi ja ljuomafi oinaan, jäärän eli päSfin tafa=
nanja janoistaan irtaantuneen penjaStoon. 3liin 3lbraliam meni,
otti fen oinaan ja ul;rafi jen poittoujniffi poitanja fijaan. Sa
Slbrajiam nimitti jen paifan nimellä: Salome: jirefi, je on: Su*
mala on fatjoma. Tsa Igerran enfeli l;uufi 2lbrai;amiHe toijen
terran taimaaSta ja janoi: minä olen mannouut itfc fonttcni,
fanoo §erra, että jinä tämän teit, että fääStänpt ainoaa
poifaaji, niin minä fnnreSti finnaan finun ja runfaaSti
lifään finnit fiemenefi, niintnin tuimaan tätjbct ja jännän
meren rannalta, $a finun fiemettcSfäji omat taifti fanfat
maan päättä jiunatnifji tulemat, fentät)ben että jinä mintut
öänetteni tnutiainen otit. ftiiillä janoitta lupaa Igerra taas
marmaSti ja jangen juljlallijeSti, että E)än on lähettämä SBapajy
tajan iljmifiä autuaiffi jaottamaan. £>än fanoo Slbraljamille,
että pffi l;änen jätte(äijistään on otetoa taitfien ihmisten 9Ba=
polttaja. 3iiin palafi 3tbrat;am fitte iloijena ja onneltijena tatai=
[in pattoelijoibenja tptö.

Ultrallani tahtoi ja aitoi ul;rata poitanja, fun Suutala,
jota oli l;änen pstämänjä ja oli hänelle niin paljo Ijpmää tel? =

nlit, jitä maati. Sumala jäänti tuitentin Sifaatfia, mutta jjän ei
omaa poifaanja armahtanut, maan antoi hänen tuolemaan jpn--
tisten ja Suutalalle mihamieliSten ihmisten puolesta; §erra
antoi hänet meibän puolestamme ristiin naulita.

3ofy- 3: 16. 9fiin en Sumeita maailmaa rafastanut, että l;än antoi
ainoan i)3oitanfa, että jotainen, jota uBtoc häneen, ei ole (tuttuina, maan
iantaittiien elämän faaina.

S
Shitnaä fen [t;bämcn|ä

Slntaa pernan Eäteben,
©noätnin Itänen mieleljcnfä,
.panen tt;i;ti;en.
Slo, onni, tovteuä,
3)lnrbe, (ötylmtjä, abbiätnä.
Soitti IjäUe (njlnäEf’ (ääntyy,
(glämäfj’ nn;öB tuot o fäänfyy.

©itä, o perra, mtjtijTOäineii,
Dtoijrä (ijbän mitOe (no,
Uliin ei maailma pettämäineit
S)li moiman tuätaa tuo;
SBiimdn roie maa fuojaöfaS
Slutuaafen majabaä,
Suäfa murheen päiroät päättyy,
oJiemu itäinen on fäätty!

(3Birfi 290: I—6),
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8. Sipuliin tuumitte».
1 aftoof. 24.

v Sitranani oli martoa ja joutunut iäHifefp ja serra oli
filmannut fyäntä faitisfa. Siitin fanoi 2l6ral;am toanpimmaHe
polttelijalle taloSfanfa, jota lailista piti puolta, jonla oli läs=
lettäroä toipa polttelijoita ja piiloja ja jonla nimi ttarmaanfin
oli ©liefer liemelle fanoi 3lbralwm: toanno minulle £er=
ran laittaan ja maan Suutalan lautta, että finä et ota minun
pojalleni emäntää HananeataiSten tpttäristä; niistä ipmipStä,
jolla afutoat täSfä maaSfa, ttaan mene minun ifänmaalfani,
piilen maalian, joSfa minä ja minun fuluni ennen afuimme, ja
ota minun pojalleni emäntä peitä minun fufttlaips*
tani. ei tahtonut, että liänen poilanfa Sifauf olip
ottanut itfeOenfä toaimon että Äana=
nealaifet palttelitoat epäjumalia ja olitoat Ijpttin jumalattomia,
jolla eitoät totelleet Suutalaa; ja I;än petläfi, että tooifi
helposti feHaifen, Äananealaifen, ttaimon lautta joutua fpntiin
toieteUplfi. Slbraljam toarmaanliu luuli luoletoanfa, ennenluin
Itänen poilanfa ottaiP ttaimon ja fen ttuolfi ttannotti pän pal=
loelijanfa. SERutta polttelija fanoi: jospa niin tapal;tuifi, että
ttaimo ei talitoifi feurata minua täljän maalian, pitäälo minun
pHoin ttiebä puun poilafi fiitien maahan, josta finä lälpenpt
olet? Stbrafyam fanoi Janelle: ttaro, että et toie minun poi=
lääni finne talaifin. <Qerta lähettää enleliufä finun ebclläfi,
että finä jaat pojalle ttaimon peitä. Suutala on autiotta finua,
että finä lopbät pojalleni fen ttaimon, ionia hierrä on fiänelle
ailonut. SRutta, jos ttaimo ei tafitoip finua feurata, niin olet
finä ttapaa ttalaStafi, ttaan älä ttie minun poilaani talaifin
finne. Suutala oli nimittäin läSlenpt 3l£>ralfamin lähteä ifän=
maastaan, ja fitä paitfi 3lbrat)amin fululaifetlin palttelittat epä=
jumalia, ©illoin ttannoi polttelija Stbrafiainille ttatan, fyän
lupafi teljbä lailli, mitä Slbralfam tahtoi.

3liin otti polttelija Ipmmenen lamelia fierranfa lameleista
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ja läpti mattaan ja pän otti mufaanja faitenlaista perranja
tahmaa ja mattuSti 3Jtefopotamiaan, ijäntänjä, Abtapamin,
toeljeu 3iaporin faupunfiin. Sinne perille jaatouttuanja, antoi
pattoelija fameiien laStentua letoode faupungin ulfopuoleda
erään toefifaitoon tptönä fiipen aifaan iltajeda, jona toaimo=
toäfi tatoadijeSti tuli taitooSta mettä noutamaan. 3a pän ru=
foili jumalaa ja fanoi: <gerra, minun herrani Abrapamin 3u=
mala, jaHi minun armoStaji tänä päitoänä topbata herrani
pojan morjtan. Die laupias {jännälleni Abrapamide ja ofoita
minulle, miniä neitjpen olet määrännpt puoiijoffi.
ftatjo, minä jeijon täsjä taitoon luona ja taupunfilaisten tpttä=
ret tuletoat ulos toettä ammentamaan, entä minä tiebä, onfo
jotu niiltä tuletoa herrani pojan toaimotji. npt jotu tpttö
tulee, jolle minä janon: tallista tänne toejiaStiaji, että jaifin
juoba, ja pän janoo: juo, minä juotan mpoS jinun famelifi,
niin anna minun ftllä tatooin huomata, että pän on je, jonfa
olet määrännpt paltoelijaHeji SijaaftHe, ja anna minun pmmärs
tää, että olet ojoittanut laupeuben minun {jännälleni. SDZutta
enneutuin pattoelija laffaji pupumaSta, fatjo, Dkbcffa Söetpues
lin tptär tuli nloS taupungiSta. Setpuel taas oli 3Jliltan ja
Abrapamin toeljen DJaporin poifa, joten 3tebetfa oli Abrapa=
raide läpeistä jufua. 3a Dtebefada oli toefiaStia oladanja ja
pän oli jangen fanuiSmutotoinen tptto. *Qän meni alas taitoon
tpto, täptti aStianja ja tuli taas plöS päin. Sidoin Abrapamin
pattoelija juotfi päntä toaStann ja janoi: anna minun juoba
toäpän toettä aStiaStaji. <gän janoi: juo pptoä perra; ja pän
fiireeSti lasti alas toejiaStian fäbedenjä ja antoi pänen juoba.
Annettuaan paltoelijan juoba, janoi Uiebetfa; minä ammennan
toettä tameleidejifin, funneS ne laitti otoat juoneet, Iqöu faafi
fopta toeben aStiaStanja ruupeen, juotto=altaajeen, josta eläimiä
juotettiin ja juotfi taas faitoode pätemään toettä ja ammenfi
faifide faraeleide. SJlieS ipmetteli päntä ja oli ääneti tnnneS
pän nätifi otifo Igerra antanut panen raatfanja onnistua tapi
eito; pän toaifeni funneS jäi tietää olifo tpttö Abrapamin jufu=
lainen ja olijifo päneStå emännäffi. 3°s ei 3'iebetfa
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olift ollut Stbrapamin futua, niin ei polttelija olifi faanut piitä
Spottia ttarten tofia, eitä Suutala olift fiHoin puen rutouS=
tanfa tuullut. ÄoSta taifti fantelit olittat juoneet, otti paltte=
lija tuttaifen otfaforisteen ja tatfi rannerengasta, jommoifia
fiipn aitaan toristuffina täytettiin, antoi ne tytölle ja tyfyi:
tenenfä tytär finä olet? ©anoS minulle, onto ifäfi taloSfa meille
fijaa oHatfemme yötä? Syttä toaStafi polttelijalle; minä olen
Sfetpuelin tytär, 9Jlilfan pojan, jonta pän fynnytti fßaporiHe.
Sa pän ttielä fanoi polttelijalle: on meillä myös paljo oltia ja
tarjan ruotaa ja tyllin tilaa olla teibän yötä. s!un palttelija
tuuti, että hetettä oli Slbrapamin jufua, tumartui pän ja ru=
fotli herraa ja fanoi: liitetty olioon igerra, minun yerrani
Dlbrapamin Sumata, jota ei ole ottanut pois laupeuttansa ja
totuuttansa minun yerraltani, maan on jolkottanut minua per=
rani tteljen taloon.

Sliiin tyttö juotji ja ilmoitti laitti nämä äitinfä puoneesfa.
Dii myös StebetaUa tteli, jonta nimi oli SnaOan; ja SaaPn
juotji miepen tytö taittoHe ja fanoi päuelle: tule fijäHe finä
•gerran fiunattu; mitäs jeijot ultona? -Kina olen puoneen
ttalmistanut ja tepnyt fameleiHe fijaa. Uliin toei pan miepen
taloon, riifui tamelit ja antoi niille oltia ja ruotaa. 2)liepeHe
ttfeUeen antoi taas Saatan, niinfuin taioaHiSta oli, ttettä jal=
tain pefemifetfi ja niille miepifle, jotta pänen tanSfanja olittat,
fiP ipmifet tättitoät fiipen aitaan tengittä, ainoastaan {aitojen
alle oli fibottu popjat, joten jalat matfaHa lifaantuittat. £aa=
Pan pani fitte ruotaa miesten eteen, mutta Stbrapamin paltte=
lija fanoi; en minä fyö, ennentuin olen toimittanut afiani,
ennentuin olen fanonut, mitä ttarten minä olen tullut, ige
ttaStafitoat: pupu. <Qän tertoi nyt, miniä täpben oli mattalle
läptenyt ja mitä pänetle taittoHa rufoiHeSfaan oli tapaptunut
ja fanoi: ja nyt, jos te olette ne, jotta ajoitatte minun perral=
[eni laupeutta ja ystäroyyttä ja fuoStutte antamaan fßebefan
puolifotfi perrani pojalle SifaafiHe, niin fanotaa minulle; ja joS
ette, niin fanotaa myös minulle, että minä fäännyn jofo oitealle
tapi ttafemmalle ja menen muiben Slörapamin fufulaiSten tytö.
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Min maltafimat Saahan ja Sethuel ja fanoimat: tämä afta on
tullut herralta, tgerca on finun lähettämät meibän totomme,
fentähben emme taiba finua maataan mitään paijaa taitta hh:

mää pupua. ©iinä on Stehetta ebeljäfi, ota hänet ja matfulta
ja hän ottoon finun herrafi pojan emäntä, mintuin tgerra on
fanonnt. Äolta Sthrahamin palmelija tuuti heibän fananfa,
fumartui hän maahan herran eteen; ja toi fitte popeaifia ja
fultaifia tamaroita, torilteita ja maatteita, jotta tjän antoi 9te=
helalle, mutta hänen meljeUenfä ja äibtllenfä antoi pän faUeut=
fia. ©itte pan föi ja joi niiben mielten tanlfa, jotta häneltä
oli mutanaan ja oli fieflä pötä.

SlamuHa noufi hän ioathain plol ja fanoi: fallifaa minun
mattultaa petoani tptö; mutta Slehetan ioeti ja äiti fanoitoat:
anna toti tpton olla meibän fanlfamme ehei fpmmencn päiwää,
fitte finä faat mennä, &än maltafi peiHe: ätfää minua mii=
mpttäfö, fiHä iperra on antanut minun mattani onniltua, lal=
fetaa minua menemään herrani tptö. tgän ajatteli, fuinta
hartaasti Sthrapam ja 3ifnat obottimat hänen palajamiltanfa.
©itte tutfuttiin Eteheffa fifään ja hänelle mannaan ferrottiin
taiffi, mitä tapahtunut oli ja fitte pe fpjpimät häneltä; tapbotfol
mennä tämän miehen tanlfa? Mhetta pmmärfi, että jumalan
tapbon mutaan, oli hänen (ultaloa maimotfi ja maltafi:
tpttä, minä menen. Min fufulaifet fiunafimat Mheffaa.

Min 9tehetfa noufi piitoinenfa, palmelijoinenfa, jotta pä=
nen ifänfä antoi hänelle mutaan, ja he iltuimat famelien fet=
tään ja feurafiroat fitä mieltä. 3a palmelija otti Mhefan ja
meni mottaanfa.

3ifaat oli lähtenet teholle rutoilemaan iltapuoleHa ja
nosti filmänfä, fatfeli pmpätilleen ja näti tamelien läpeltpmän.
3a Stehetfa nolti filmänfä ja näti Saatin, jota tuli heitä
maltaan, ©illoin pubottihe Mhetfa nopealti alal famelin
felältä ja fpfpi palmelijalta: tuta on tuo miel, jota teholla
tulee meitä maltaan? palmelija maltafi: fe on minun herrani.
Min Mheffa otti maatteen ja peitti fittä itfcnfä ja palmelija
tertoi 3ifaatiEe foto afian, jouta hän toimittanut oli; hän jutteli
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ja gifaafttte, fuinfa Janelle mailalla oli täpnpt
ja Euinta f)än Dtebetan oli löptänpt. Siitä hnomafirnat 3lbra=
ham ja Sifaal, että jumala oli jßebefan Sitaatille maimoffi
määrännet ja mei Stebetan äitinfä Saaran majaan, otti
t;änet emännäfjenjä ja rafaSti häntä.

Sun!. 12: 42. Sula on ustoöinen ja tcimettinen pcrljeenljaltija,
jonta §evra afettaa Ijattijatfi.

@ä fatffi toimog perusta,
Söaan herraan 3umafa§an
2ee luurin, itnrfaä toimita,
3of (ulle ugfotafyan,
SBaeUa tietää loafaaäti,
Dtiin mit 1 on fnlle
21in’ armoät 1 anncfafjatt.

(SBirfi 277 to. 2).

9. fiuuaa Santoina, Saatoöin pnltueluS ja
totiin polajautiuen.

1 SSficof. 25, 27, 28, 32, 33.

Sijaaf oli neljäntpmmenen muoben itäinen, toSfa hän
otti SJtebefan emännät) een, mutta Santala ei antanut SiebefaHe
phtään lagia. Sidoin rufoili herraa, että hän antaifi
3tebefatte lapfta. tgerra tuuli fen rutoutjen ja Dtebefta jpn=

tatfi pottaa. ©nfimmäijeHe pantiin nimetfi @fau ja toi=
feHe Sa Suutala fanoi: fuurempi, toanpempi, [US
©jau, on palrnelema pienempää, nuorempaa eli Scmfobia. 9tuo=
rempi on perimä jen lupaufjen, jonta minä Abrahamille annoin,
nimittäin että pt;ben hänen jätteläifenfä tantta tulemat Eaiffi
tanfat fiunatuitfi. ©jauSta tuli metfägtäjä ja peltomies, fellainen
mies, jota mieleltään metsästäjänä futetji pitfin peltoja ja fetoja,
mutta Saafob oli hursfaS mies ja ppjpi äitinfä luona majoisja;
hänestä tuli paimen. Sifaaf rafaSti ©jauta, fillä t;än föi mie=
lellänfä hänen metfäjaalistanja, niitä eläimiä, joita ©jau jout=
feHanja ampui, mutta jßebeffa rafaSti Saatotta. Sumala fiunafi
Sijaatia ja hän oli jalo ja rifaS mies; hänellä oli paljo farjaa
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ja mäfeä, palmelijoita ja Riitoja. 3a §erra ilmestyi
ja janot; minä enännäu finun fiemenefi, mintuin taxinaan täfibet
ja annan finun fiemenettefi Eaiffi nämä maat jafinmt ficmeucfi
tantta omat taiffi fanfat maan päällä fiunotuitfi tulemat,
ppben finun jälfeläifefx fautta tulemat faiffi ilmxifet fiunatuiffi,
pääfemät taa§ autuaiffi.

3a tapahtui, foSfa 3ifaaf tuli manpatfi ja pänen filmänfä
pämätiffi, että l;än ei nätmi;t, niin futfui pän ©faun, manl;ern=
man poifanfa, tpfönfä ja fanoi pänetle: minun poifani. ©fan
maStafi: täSfä minä olen. 3lf fanoi: fatfo minä olen man=
Ontunut, enfä tiebä fuolemapäirnääni. Dta fiis nl)t miinefi,
fotelofi, joSfa nuolia pibät, ja joutfefi, mene feboHe ja pppbä
minulle metfän otus ja malmista fiitä minulle mielialoinani;
tuo fitte fe minulle fpotämäffi, että minun fieluni fiunaifi finua,
ennenfuin minä fuolen. <gän fiis tahtoi fiunata ©fauta, maiffa
3umala oli jo ennemmin fanonut, että 3^a?o£» on olema tu=
pauffen perillinen. 3Rutta Stebefta tuuli nuo 3if<mtm janat,
©fan menifin metfälle, mutta fiHoin 9tebeffa, jota ei aimau
mapmaSti usfonut 3utnalan paneman taptoanfa toimeen, tal;toi
itfe estää 3ifaafia toimimasta 3umalan tahtoa maStaan. tgän
ei tuitenfaan itfe mennpt luo, muistuttamaan hänelle
Sumalan tahtoa, niinfuin oifein olifi ollut, maan pan fanoi
3aafof)iHe: minä tuulin finun ifäfi puhuman meljefi ©faun
tanSfa ja fanoman: malmista minulle mieliruofaani metfän
otuffeSta, että minä foifin ja fiunaifin finua herran ebeSfä,
ennenfuin minä fuolen. Diiin fuule npt, poifani, minun janani,
mitä minä finulle fäsfeu: mene lauman luo ja ota fieltä mi=
nnlle faffi ppmää moplaa, pientä tiliä, että minä teen niistä
ifällefi mieliruofaa jemmoista, fuin l;än tahtoo, ©e on finun
mietämä ifällefi fpotämäffi, että pän fiunaifi finua, ennenfuin
pän fuolee. 3aafob ei ajatellut fitä, että oli fpnti pettää ifäänfä,
maan meni, pafi faffi mollaa ja toi ne äibillenfä. (gitte mal=
misti äiti niistä feHaiSta ruofaa, jota ifä mieleHänfä föi.

3a 3«alob meni ifäufä tpfö ja fanoi; minun ifäni! 3if<mi
mastafi: täsfä minä olen. JtufaS olet poifani? 3 fanoi:
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minä olen ©fan, finun efifoifefi, manein poifafi; minä olen
niinfuin finä minulle fäsfit. -Jioufe fiis, istu ja fpö

minun faaliStani, eitä finun ftelufi fiunaifi minua. fUhitta 3ifaaf
fanoi pojatlenfa: poifani, fuinfa finä olet niin nopeasti fcn
lamannut? Sjaafob loaStafi: tgerra, finun antoi mi=
nun fen 3a laufui hänelle: oletfo finä poifani
©fau? Saafob fcmot oletoanfa, niin fanoi tuo fiis
tänne, poifani, fpöbäffeni faaliistafi, että minun fieluni fiunaifi
finua. ißiin gaafob toi fen hänelle ja pän joi, ia toi mpoS
loiiniä, ja pän joi. 3if pänen ifänfä fanoi pänetle: tuleS
npt lifi, minun poifani, ja fuutele minua! fgän astui lähelle
ja antoi fuuta ifättenfä. ©illoin fiunafi Sifaaf I;äntä Ja fanoi:
jumala antafoon finulle taitoaan faSteeSta ja maan lipattani;

beSta pltäfpHin jptoiä ja toiiniä. Äanfat paltoelfoot finua. Die
finun loeljefi perra. kirottu olfoon fe, jota finua firoaa, ja
filmattu olfoon fe, jota finua fiunaa. ©inä olet oletua fen
lupauffen perillinen, jonfa Ruinata Slbrapamille ja minulle an=
tanut on.

Hun npt 3if oli päättänet fiunauffenfa Saafobitte ja
Saafob tuSfin oli läptenpt ifänfä Sifaafin tpfoä, niin ©fau tuli
metfäStpSretfeltänfä. <Qän mpoS ioalmisti mieliruoan ja toei
ifätlenfä fen ja fanoi: noufc minun ifäni ja fpö poifafi faaliSta,
että finun fielufi fiunaifi minua, ©illoin loaStafi pänen ifänfä
3ifaaf pänetle: fufaS olet? ©fau fanoi: minä olen ©fau, finun
efifoifefi. fßiin pämmäStpi fangen fotoin ja fanoi: fufa?
2RiSfä fiis fe metfästäjä on, jofa minulle fen jo toi ja minä
fiunafin pänet? iQänen pitää mpöS filmatun oleman. ÄoSfa
©fau fuuli ifänfä pupeen, puufi pän fotoaSti, tuli fangen mur»
peellifeffi ja fanoi ifätlenfä: fiunaa minuafin ifäni. fßiin 3ifaaf,
pänen ifänfä loaStafi pänetle; fatfo lipaloa afuinfija on finuHafiit
olema maan päällä ja faStetta taitoaaSta plpäältä ja finä olet
palmeletoa loeljeäfi. SBeljefi on olema jalompi ja tooimalli;
fempi finua.

©fau mipaStui 3aafobiHe fiunauffen täpben ja fanoi fp=
bämeSfänfä, itfeffenfä: minun ifäni murpepäitoät läpeStpmät,
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ftttä minä tapan meljeni Suafobin. ©illoin Dfobefta, jota tiefi,
mitä ©fan aitoi tepbä, fittä pän oli jen muilta tuullut, janot
Saatetulle: malmista itfefi ja pätene minun meljeni Saabanin
tpfö ja ole pänen tpfönänjä joutuu aitaa, jiipen asti, tuin mek
jefi tiuttu ajettuu, eitä pän enää ole jinuHe mipainen. Sifaaf
mielä jiunafi Suafobia ja jauoi: Suutala faiftimaltiaS jiuuattoon
jiuua! <gän teriöt npt ennen Suatobitte antamanja jiunautjen,
jiHä marmaantin oli pän npt ajtaa ajatellut ja huomannut, että
Suutalan tapbon mutaan Suafob oli olema lupautjen perillinen.
9tiin lähetti Sijuuf Suutobin tpföänjä menemään ■Wejopotamiaan
puen enonja Saabanin tpfö.

Saatob läjät ja tuli erääjeen puittaan, josja pän oli potä,
jiHä päimä oli jo laSfenut. ©iinä paifaSja et ollut mitään
taloja, eitä ajunut ipmijiä, maan Suafob oli äimän ptfin. Igän
otti fimen jiitä paitasta, pani jen päänjä alaijefjt, nojafi päänjä
jiHe ja laSfeufi lemotte. 9tiin l;än näti unta „ja fatjo, maan
päällä feijoimat tifapuut, joiben toinen pää ulottui taimaajeen
ja Suutalan enfelit tämiiuät niitä mpöten plöS ja alas. Su
fatjo, <Qerra jeijoi niiben päällä ja janoi: minä olen 2lbrapa=
min jinun ijäfi Suma la, ja Sijuafin Suutala. jCämän maan,
jotta mafaat, annan minä jinuHe ja jinun fiemenellefi ja jinun
jtemenefi on olema, niinfuin tomu maatta ja jimtSfa ja jinun
fienteneSfäfi omat faiffi fufufnnnat maan päättä fiunatuiffi
tulemat. Su fatjo minä olen jinun fanSjaji ja juojelen jinua,
mipin ifänäjt ftnä jonbut ja jaotan jinut tataijin tänne, täpån
maapuu. Ilosta Suafob uneStanja peräji janoi pän; totijeSti
on Iperra täsjä paifaSja, entä minä jitä tietänpt. tttiin pelfäfi
pän ja janoi; fuinfa pppä on tämä paifta! ©i täsjä muu ole,
tuin Suutalan puone ja tuimaan omi. Su Suufob noufi mar=
päin aamulla, otti fimen, jota oli ollut päiten päänjä ataijena,
ja nosti jen ppStppnmuiStopatjaatfi, mnistomertifji, ja muobatti
jen päälle oljpä. £>än nimitti jen paitan nimettä; Setpe l, je
on: Sumalan puone.

Saatob tuli jitte enonja Saabanin tptö, palmeli päntä
fauan aitaa ja otti emännifjeen Saabanin faffi tptärtä Seean

3
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ja 9} a ai) e Un. 3a jumala fiunafi 3aafobia, antoi päneHe
fafjitoilta pottaa ja jangen paljo palmelijoita ja piifoja, paljo
lampaita, raamaleläimiä ja fameleja.

®uu 3aafob oli ollut fatfifpmmentä touotta Saabanin
tpfönä, läpti pän tafaifin tfänfä tpfö. 3fä m näet oHutfaan
tuottut peti 3aafobin jiunaamijen perältä, toaiffa (jän oli luul=
lut fuolemauja, maan pan eli mielä. tapetti jananjaaU
tajoita meljenjä tpfö, jota maataan pan oli ennen rittonut ja
jota pän mieläfin pelfäfi, ja fälfi niitä janoilla: janofaa nain
minun Petralleni ©jauHe: näin janoo palmetijaji Saatob; minä
olen ollut muufalainen Saabanin tpfönä ja miippnpt täpän äiti
ja läpetin ilmoittamaan Petralleni löptäätjeni armon finun ebel=
jäji; älä ole enää mipoiljaji minulle, ©ananjaattajat palafimat
3aafobin tpfö janoen: me tulimme finun meljefi ©jaun tpfö ja
pän tulee finua maltaan ja neljä jataa mieltä pänen fanljanja.
©illoin pelältpi Saafob fomalti; pän muilti taal oifein jpn=
tiänjä, jonfa pän oli tepnpt meljeänjä maltaan, ja jitä, että
oli pettänpt ijänjä, eitä ollut lujasti luottanut Suutalaan ja
marmaan muilti pän mielä monta muutatin jpntiänjä. £>än
rufoili jumalaa filloin ja janoi: Igerra, jofa janoitminuHe,palaja
maallefi ja jutufi tpfö! SOiinä olen mapboton faiftcen jitpen
armoon ja taitteen jiipen totuuteen, joitta finä olet tepnpt
minulle, palmclijalleji. helalta jinä npt minua meljeni ©jaun
fäfiltä. Sa jumala tuuli pänen rufoutjenja, jiUä pän itfi ja
rufoili fofo pön. jumala janoi päneHe: ei jinua enää pibä
futfuttaman maan Slracl on nimefi olema, ©iitä
nimeltä piti puomata, että jumala taptoi olla päneHe
armollinen.

Saafob ei npt enää oHutfaan peloiljaan. Igän näfi mel=
jenjä ©fauu tuleman ja ©jau juotji päntä maltaan, eifä tepnpt
SaafobiQe mitään papaa. <Qän iloitji näpbelfään meljenjä,
tarttui jpleiHen juuteli päntä ja pe ittimät molemmat,
©jau oli antanut SaafobiHe anteeffi jen papan, jonfa Saafob
päneHe ennen oli tepnpt. 3a 3aafob läfji ijänjä tpfö
SRamreen päin. Siebeffa oli fnitenfin fiUä aitaa jo fuoHut.



oli jaban tabbetjantpmmenen vuohen vanha, riutui
ja tuoli »ansana ja elämään tpUäStpneenä ja hänen poifanja
gjau ja Saatob t;autafiwat hänet.

3ef. 30: 15. ÄSätitymifeKä ja te tulette autetuiffi,
riljaifuubcSja ja toiwosfa te aäteroitfi tulette.

SailiSfa imin menoisiani
§atlitfe, o jumalani!
Äaifti on (un toatlaSfaS;
©imin nenroos maan on ripotit;
loimeni, jos meneStpmät,
Siitän fiitä oyraoätaS.

©imin, §erra, letnpeäfi
SaupeuttaS,
fiiitotliäna tunnustan;
Reitilleni et tatybo panna
Suormaa, jot’ ci «soiman fauna
älutat aina tugfaSfan’!

(SCBitfi 291: 1—2.)

10. soofcf mt)l)bään,
1 SWoof. 37.

t)ffi Saatohin tabbeStatoiSta pojasta, oli jeitjemäm
toista touotineu, !un £;än rupefi paimentamaan tarjoa veljeinjä
fanSja. <Qän faitfi eli paimenft ijänjä lampaita, muonia, nam
toja, aajeja ja tameleja. idutta rataSti Soofefia enämpi,
tuin faiffia muita lapfianja ja teetti hänelle fomean, tirjaVan
putoun. sun Soojefin toeljet nätivät, että bribän ijänfä rataSti
bäntä enämpi, tuin taiffia l)änen veljiänjä, toibafitoat pe bäntä,
eimättä iooineet puhutella bäntä pStämäHijeSti. ©iiben lijälfi
näti terran erään unen ja teriöt jen loeljiltenfä, josta
l;e rupejitoat bäntä loielä enämmän vihaamaan. £>än oli jano=
nut Reille: fuulfaa fitä unta, jonta minä näin. 9Jle olimme
[{tovinamme Ipbteitä pellolla ja minun tpbteeni nouji ja feijoi
ja teibän lieteenne jeijoimat pmpäriUä ja fumarfitoat minun
Ipbbettäni. Uriin tuumailivat Veljet tuon unen mertitjevän,
että tulifi bwratjeen ja janoivat hänelle: ftnäfö
tulifit meibän tunintaatjemme bnKitjfcvaan meitä, että meibän
pitäifi tumartaa finua, mintuin meibän toteemme tumarfivat
jinun Ipbbettäfi. jya b e Vibafivat häntä vielä enämmän.
Scvjef näti vielä toijen unen. ©en tertoi l;än mpoS Veljit=
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lenfä ja fanoi: fatfo, minä näin imelä unta, ja minulta oli,
luin aurinfo, fuu ja Ritoista tähteä olifi fumartanut minua.
SBeljet toihafitoat goofefia tuon unen täpben mieläfin enämmän.
tge fertoitoat ifättenfä, mittaifia unia 3oofef oli nääntyi ja fun
ijä fen luuli, nuhteli hän Soofefia ja fanoi hänelle: mifä uni
fe on, jonta finä olet näpnpt? ptääfö minun, finun äitifi ja
meljeifi tulla ja fumartaa finua, niinfuin aurinfo, fuu ja l;ffi=
toista tähteä unisfafi oli finua fumartanut? Soofefin ioeljet
fabehtimat häntä, mutta ifä piti unet mieleSfänfä.

fåoSfa Soofefin toeljet menitoät faitfemaan„paimentamaan
ifänfä farjaa ©iifemin faupungin lähitienoitte, fanoi
SoofefiHe: eimätfö finun ioeljefi faitfe farjaa ©iitemisfä; tule,
minä lähetän finut heibän tpfonfä. Qoofef ioaStafi; täSfä minä
olen. janot: mene ja fatfo, oioatfo ioeljefi ja farja
raupaSfa ja palaja tafaifin minulle fitä fanomaan. %a Saafob
lähetti hänet ©iitemiin. Soofef länttiin mafialle, mutta ioeljet
eiioät enää otteettaan ©iifemin tienoilla, maan he oliloat men=
neet fauemmaffi. etfi heitä, mutta et lohtänpt. ißiin
pffi mies fohtafi hänen etfpffisfä febotta. SttlieS fpfpi häneltä:
mitäs etfit? <Qän ioaStafi: minä etfin ioeljiäni, fanoS minulle,
hpioä mies, miSfä he faitfetoat farjaa. 9RieS fanoi: he lähtiloät
täältä, fittä minä fuulin heibän fanotoan: lähtefäämme täältä ja
täpläämme SDootaniin päin. 3tiin Soofef meni toeljienfä jäleStä
ja lopfi peibät ©ootanin faupungin läheltä.

ifun ioeljet faufaa näfiloät Jyoojefin, fanoitoat he feSfe=
nänfä: latfofaa, tuo unennäfijä tulee! Äatjofaa, tuotta tulee
npt fe, jofa on unisfaan nälmpt, että meibän pitää fumarretta
häntä. Sulfaa, tappafaamme hänet ja heittäfäämme johonfin
luoppaan, fuimuneefen faiiooon ja fanofaamme paha peto on
hänet fponpt, niin faabaan näpbä, mihin hänen unenfa joutu=
ioat; faabaan nähbä tuleefo l;än meibän päämieheffemme. JfoSfa
■Ruuhen, lyaafobin loanhin poita, fen tuuli, tahtoi hän pelastaa
Soofefin heibän fäfiStänfä ja fanoi: älläämme häneltä henfeä
ottafo. ätlfää louobattato merta, maan heittäfää hänet fiipen
fuoppaan, laimoon, jofa on erämaaSfa. Sinuhen taptoi näet
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falaifeSti, meljienjä huomaamatta, pelastaa Soojefin heibän
fäfiStänfä ja jaottaa hänet tafaijin ifänfä tyfö, <gän nimittäin
tiefi, että fe, mitä meljet aifoimat tehbä, oli fangen pahasti,
mutta häntä pelotti janoa meljidenfä, että heibän ei pitäifi olla
niin pahoja. Ruuhen pelfäfi fiiS enämpi meljiänfä, tuin 3n=
malaa. sun fitte 3oofef tuli loetjienjä tyfö, riifuimat he häneltä,
purnun, nimittäin jen firjaman purnun, jofa hänellä oli päällä,
ja heittivät hänet fuoppaan. kuoppa oli fuitenfin tyhjä, eitä
fiinä ollut itytään mettä, niin että 3oofef ei Imffunut fiihen,
maan moi fiettä elää.

©itte he istuutuimat työmään. ©pöbeSfänfä noStimat he
fitmänfä ja fatfelimat pntpäriHeen. 3a he näfimät 33maelilai=
feri fauppiaSjoufon fameleineen lähestymän heitä, ©illoin fanoi
3uuba, eräs 3oofefin meljistä toifilte meljilieen: mitä me fiitä
hpöbpmme, että murhaamme meibän meljemme? Sulfaa, ntyty
fäämme hänet SSmaelilaifiHe ja älläämme fatuttafo läjiämme
häneen, älfäämme tehfo hänelle mitään pahaa eli tappafo häntä,
fiHä hän on meibän meljemme. Sty meljet fuulimat, tottelimat
häntä, ©itte metimät h e 3°ofefin työS fuopaSta ja ntyimät
hänet fahbeStatymmeneStä hopearahasta eli noin folmestatyrm
meneStä fahbeEfaSta marfaSta. Soojef itfi, phhfi jarufoili me=
liänfä, että l;e eimåt toti ntyift häntä, mutte he eimät fuuHeet
häntä.

SRutta Ruuhen ei ollut läsnä [illoin, fnin he ntyimät
3oofefin. ■ Äun hän palafi fuopaHe, armattamaSti ottaaEfeen
3oofefin fiitä pois ja faattaaffeen hänet ifänfä tyfö, ei hän
löptänhtfään 3oofefia. 3a hän repäfi murheistaan maatteenfa,
palafi meljienfä tyfö ja fanoi: moi minua! nuorufainen ei ole=
faan enää fiellä, mihinfäS minä npt menen? SJUtä moirnme
me npt janoa ifäEemme? ©itte he ottimat 3oofefin maatteet,
jotfa he olimat häneltä riifuneet, eimätfä olleet hänelle niitä
tafaifin antaneet, teuraStimat fitte fauriin ja rpmettimät maatteet
fen mereen ja lähettimät niin tuon firjaman purnun ifällenfä ja
fäStimät janoa hänelle: tämän olemme me löytäneet, tunnustele,
onfo fe poifaft pufu, mai eifö ole. 3 fl tunfi purnun ja



fcmoi: )e on poifani putu. i)3apa peto on l;änct jponpt, Soofef
on raabeHen remittp. SCuSfiSjaan repäfi 3aalob maatteenfa ja
murehti poifaanja fauan aitaa, fåän oli Hetoin, letoin juruiS=
jaan fiitä, että et enää ollut eloSfa, eitä panen tpfonänjä.
3a faiffi panen poifanja ja tpttärenjä noufitoat Isäntä lopbut=
tamaan. Dlutta 3aafo6 ei antanut itfeänfä lopbuttaa, maan
fanoi: minä menen murehtien alas poifani tl;Eö Rautaan; minä
fuolen f urusta, entä moi enää olla iloinen.

'JPf, 37: 5. Stnna tiefi ©emu jalluun ja toiwo Janeen, li>tlä fyäu
fen tetee.

2lp fielnn’ toaHita (uo §erran,
3a turinaa 3fäöä’ ratfaafen,
§än taitoaan armotta fuu tetran
Ärmutaapi aitaan ijätfeen;
Sen itfenf nätoo Petralle,
(Si ratenna fe piebatte-

§än tietää oinun ajan parhaan,
Steutßcnj’ on aina roiifaljin,
3Jii)öS (piamemme fjalun partaan
Sijtt’ tuntee 3fä rattaan;
9täin ennättäin työn InHcäfaon
S£uo atnnn, raudan autuaan.

(SBitft 314 m. 1,4).

11. 3°°fcf mnnfcubeSfa.
1 gjtoof. 39—40.

3§maelilail'et fauppiaat meimät ©gpptiin ja ij3o=
tifar, faraon farnaripalmelija ja pominpaltija, rifaS ja plpäi=
nen mies, taintaan luottamusmies, osti pänen 33maelilai[ilta
ja tuli fiHä lamoin palmetijatfi ipotijarin taloon. @gpp=
tiläifet olimat jumalatonta fanfaa; lie eimät palmeHeet, eitä
rufoideet 3umalaa, maan pe rutoilimat eläimiä, anrinfoa, luuta
ja tähtiä, niinfuin ne olifimat jumalia. 3J?utta ppjpi
(ggpptisfäfin, näiben pahain ipmistenfin feaSja, purSfaana ja
palmeli ainoastaan 3untalata. <gerra olifin fentäpben 3oojefin
fanSja fieHäfin niin, että 3oojef oli onnellinen mies, maitta
pan olifin main palmelija. taiten, mitä Elän tefi, antoi jQerra
meneStpä. tun ipotifar jen näfi, löpjt pän armon pänen ebes=
jänfä ja tuli päiten omatfi palmelijaffettfa. Spotifar afetti panet
plimmäifefft palmelijatfi taloSjaan ja uStoi faiffi, mitä pänedä
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oli Soojefin läjiin. Soojefin piti fitte janoa toijtHe talon pal»e=
lijoille ja pii’oiHe, mitä peibän oli tcptätoä, eitä lulaan muu
jaauut päntä fäsfeä, luin pänen ijäntänjä itje. Siitä ajasta
allaen fiunafi Igerra jen ©gpptiläijen talon Soojefin täpben ja
herran jiunauS oli lailisja, mitä hänellä oli jetä totona, että
lebotla. ©entänen jätti ipotifar laiffi läjiin, eilä
pitänpt itje mistään puolta, lun hänellä oli Soojej, paitfi ruo=
aSta ja juomasta, jota pän joi ja joi.

Soojej oli lomea mies ja launis laStooilta ja Ylänen per=
ranja toaimo oli illeä nainen, jola loetti »ietellä Soojefia jpn=
tiin. SRutta 3»ojej muisti jumalaa ja janoi: luutia minä
niin paljo paijaa tefijin ja rillotjin Suutalaa loaStaan?
sotutta tuo jumalaton nainen ei pelännpt Suutalaa. tapap=
tui pptenä päitoänä, että Soojej meni puoneejeeu aSlaroitjemaan,
eilä ollut pptään penleä perheestä läsnä. Se jumalaton nai=
nen tarttui [illoin pänen »aatteipinja ja piti liini niistä, että
Soojei jäiji pänen luoljeen. SDtutta Soojej päästi »aatteen
päältäujä niin, että je jäi naijen läjiin ja paleni; juolji pois
puoneeSta. SoSla »aimo näli, että pän jätti »aatteenja pänen
läfiinjä, paleni ja meni ulos, eilä taptonut jääbä pänen luol=
fenjo, »ipaStui pän ja puufi talontoäleä, renlejä ja piiloja,
©itte janoi je »aimo peille: latjolaa, nuorulainen,
Soojej taptoi minua »ieteUä jpntiin, mutta minä pibin liini
pänen »aatteistaan ja puufin lorleaHa äänellä. pän
luuli minun tele»äu melua ja puuta»an, jätti pän minulle
»aatteenja, paleni ja meni ulos. 3tiin pän piti Soojefin »aat=
teen tplonänjä jiipen asti, luin pänen ijäntänjä tuli lotiin.
Kuu ipotifar tuli lotiin, janoi »aimo päneHe: Soojef taptoi
minua toietellä jpntiin, mutta lun minä tein melun ja puufin,
niin jätti pän minulle »aatteenja ja paleni ulos. Hun ipotijar
luuli emäntänjä janat, toipaStui pän jangen lotoin, tQän ei
Ipjpnpt, olilo je totta, mitä pänen »aimonja oli janonut, »aan
pän otti Soojefin ja peitti pänet »anfeuteen. panitoat
Soojefin jallapuupun, pänen jallanja pantiin lapben pöllpu
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mätiin, pänen ruurniiuja täptpi olla rautafapteipin fiebottuna ja
pänen täyttyi färfiä monta, juurta tipua.

3Jiutta ,'Qerra oti 3oojeftn fanSja manteubeSjatin, ja autot
pänen töptää armon manfipuoneen haltijan, mäntien martijan
ebeSjä uitu, että pän antoi laitti mangit Soojeftn haltuun.
Soojef tuli mäntien tarfaStajaffi ja manginmartija ei pitänpt
mitään puolta niistä, jotta pänen puoStaanja olimat uStotut,
maan antoi Soojefin pitää faitista maaria. piti tuoba
ruotaa roangeiHe ja jefä amata, että jutfea omet ja fiinäfin
toimeSja oli pän uSfoHinen ja mitä pän tefi, jen antoi iQerra
rneneStpä.

@itte tapahtui, että plimmäinen juomanlaStija, ja plim=
mäinen leipoja, miehet, joiben oli pibettämä puolta tunintaan
ruoasta ja juomasta ja jotta otimat ©gpptin tunintaan plpäi=
fimpiä palmetijoita, ritfoimat perraanja,. funingaSta maStaan.
■Jliin garao, funingaS, mipaStui noidin patmelijoipinja ja panetti
peibät manfeuteen jiipen paitfaan, joSja oli mäntinä.
3a manginmartija pani peibän plitjenjä taitjemaau
peitä; ja pe otimat manteubeSja tappaleen aitaa, ©räänä ponä
nätimät plimmäinen juomanlaSfija ja leipoja unta, tumpitin eri
unenja. tuulimat mamman unenja erittäin rnertitjemän
jotatiu ja uSfoimat, että uueSja peiHe näytettiin, miten peiHe
oli läppä, mutta ei futaan moinut peille janoa, mitä nuo unet
merfitfimät ja jen muofjt pe otimat jangen murpeiSjaan. ÄoSfa
3oojej aamujeHa tuli peibän tptonjä ja näti peibät murpeefli=
jiffi, fpjpi päu peittä: miffi te olette tänä päimänä niin juruiS=
jänne? maStajimat: me olemme näpneet unta, eitä ole
tetään, jota jen meille jelittäifi, jota meille janoift, mitä unemme
merfitjemät. Soojej maStafi peiHe: Sumalan on jelitpS, ju-
mala ainoastaan tietää, mitä unet rnertitjemät, tuitentin jutet=
taa, fertotao unenne minulle. Hitin plimmäinen juomanlaSfija
teriöt unenja ja janot: minä näin, että ebeSjäni oli
oleminaan miinipuu, jolla oli folme paaraa eli föpnnoStä. ®e
mipannoi, fasmoi ja fufoisti ja jen rppäleet tppjpimät miini=
marjoitfi. 3a minulla oli faraon juomamStia täbeSjä, niin
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minä otin loiinimarjat, puferfin ne astiaan ja annoin juoma*
astian faraon fäteen. janot: folme paaraa on, nuo
folme föpnnöStä merfitfeloät, folmea päiloää. loimen päitoän
tututtua, teroitan garao finun pääfi ja afettaa fiuut tataifiu
toirfaafi niin, että finä taas annat juoma;astian faraon fäteen
jamoin, fuin ennenfin, foSfa toielä olit panen juomaulaSfija*
uanfa. tututta muista minua, foSfa finulle pptoin fäp ja finä
taas olet funinfaan luona, että muistutat minusta garaolle,
että pän antaifi ottaa minut pois tästä paitasta. Sillä minä
olen falaifeSti »arastettu tgePrealaiSten maalta, ifänmaaStani,
entä [itä paitfi ole mitään tepnpt, jonfa täpben minut olifi
fppstä »anfeuteen pantu.

£un plimmäinen leipoja tuuli felitptfen oleman pptoän,
fanoi pän SoofefiUe: minä mpöS näin unta ja olin lantaloinani
folmea toalfeata toria, toppaa, pääni päällä ja plimmäifeSfä
forisfa oli faifenlaifia leitootuita ruotia garaon tarpeiffi ja
linnut föitoät niitä torista minun pääni päältä. Soofef toaStafi:
tolme toria on tapi merfitfee toimea päiioää. toimen päitoän
perästä plentää garao finun pääfi ja ripustaa finut pirfipuu*
pun ja linnut fpötoät lipafi finun päältäfi. Uliin tapaptuifin,
fuin 3oofef oli fanonut. toimen päitoän perästä afetti faarao
juomanlaStijan tafaifin pätien entifeen toirfaanfa, mutta plim=
mäifen leipojan pän antoi pirttää, niinfuin oli ennusta*
nut. Udutta plimmäinen juomanlaStija ei muistanut fun
pänetle taas ppioin täloi, toaan unpotti pänet ja Soofefin täptpi
toielä jääbä toanteuteen.

tPf. 118: 8. parempi on luottaa, ©erraan tuin ugfaltaa ipmifiin.

@ä laitti toiwos perusta SEieS anna tervan polttnfmn
SBaan ©erraan, 3a päiten tmomapanfa,
£ee pptoin, »irtas toimita, ©an tpttä eptii apupun,
3ot’ täteef’ ustotobon; SBaitt’ toiippp toifinanfa;
SBaefla tietöf’ wataasti, ©aneljen aina luota maan;
iliiin mi on futte ppwatfi, ©än tpflö taifti aitanaan
?tin’ armosi’ annetapan. * Stritaapi armostanfa.

(SBirfi 277).
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12. soofcftn ijlentämincn.
1 OToof. 41.

2lrmattamaSti obotti yhä, että juomanlaStija fer=
totfi hänestä garaotte ja funingaS fitte ottaifi hänet pois man=
feubeSta, mutta mäntein fmomafi hän juomanlaStijan fotonaan
unhottaneen hänet. SBarmaanfin oli hän [tää tornin pahoillaan,
mutta [ai myöhemmin nähbä, minfä tähben Suutala ei ollut
auttanut häntä juomanlaStijan fautta. <oänen täytyi mielä olla
taf[i touotta manfeubeSja. ©itte fahben muoben perältä uäti
garao unta. UniSfaan oli hän [ei[ominaan mirran, [uuren
■Jliilimirran, rannalla ja näfi mirraSta nou[eman [eit[emän liha=
maa, faunista lehmää, jotta fämimät laitumella ruohoStoSfa.
Dtiiben perästä näfi hän niinifään mirraSta noujeman [eitjemän
muuta lehmää. 3ie olimat rumia ja laihoja ja fämelimät ran-
nalla lihomien, faunisten lehmien fanSfa. S« nuo rumat, lai=
£;at lehmät föimät ne [eit[emän lihatoaa ja faunista lehmää,
©illoin garao ja h UDtnafi unta nähneenfä.

Sa hän nuffui uuhestaan ja näfi toifen terran unta.
£än näfi [eitjemän tähtää taSmaman yhbeSjä oljeSja ja ne
olimat täynnä jymiä ja paffut. ©itte näfi hän [eitjemän fyk--
noa, [urtaStunutta tähtää fasmaman, joisfa ei ollut yhtään
jymiä. Sa ne [eitfemän hienoa tähtää nielimät ne [eitjemän
paffua ja täy[inäiStä tähtää, ©itte garao taas ja huo=
ma[i fenfitt, mitä nyt oli nähnyt, otteen myös unta.

sun aamu tuli, oli funingaS murheellinen ja ajatteti
mitähän hänen unenfa rnahtoimat merfitä. £än lähetti tut[u=
maan faiffia Egyptin tietäjiä ja miifaita, faiffia oppineita ja
ymmärtärnäi[iä miehiä, jotta [elittelimät ihmifitte unia. 3a hän
fertoi unen[a ja beibein olifi pitänyt hänelle [anoa, mitä
nuo unet mertitfifimät. SRutta ei ollut heibän [eaSfaan yhtään,
jota oli[i moinut faraon unet felittää. ©illoin puhui ylim=
mäinen juomanlaskija Aarnolle ja [anoi: minä muistan tänä
päimänä rifoffeni. Äun garao mihaStui palmelijoihinja ja pani
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minun ja plimmäijen leipojan manfeutcen, niin me molemmat
näimme phtenä ponä unta, fumpifin eri unenja. Uliin oli jietlä
meibän luonamme heprealainen nuorufainen, tniioinpaltijan
paltoelija, jolle me ferroimme unemme. 3a fyän fetitti ne
meille. 3« niinfuin hän fetitti, niin fämifin, ftHä minut ajelet=
tiin tafaijin toirlaani ja leipoja hirtettiin, ©illoin lähetti garao
futjumaan Soojefia ja h® pääStimät hänet fiireeSti topista,
manfeubeSta. hän antoi leifata tuffanja, pufeutui toifiin maat=
teihin ja tuli faraon tpfö, jtUä funinfaan luofje piti ihmisten
aina tulla juhlapumuSja.

3oojefin tultua funinfaan luo, janoi garao hänelle: minä
olen näl;npt unta, eitä ole fetään, jofa jen moifi felittää, mutta
finuSta olen minä tuullut janottaman, että fun unen tuulet,
niin ojaat finä jen jelittää. UlopräSti maStaji fiil;en: je
ei ole minun moirnisjani, minä en ojaa fitä muutoin, tuin jos
3umala minulle ilmoittaa, mitä unet merfitjemät. Uliin 3arao
tertoi 3oofefiCle unenja. maStaji: garaon unet omat
phtäläifet, ne merfitjemät molemmat jamaa. 3umala ilmoittaa
garaoHe, mitä hän on telemä. ©eitjemän lihomaa lehmää ja
jeitjemän täpjinäiStä tähtää merfitjemät jeitjemää muotia ja
jeitjemän laihaa lehmää, niinfuin jeitjemän jurtaStunutta täh=
täätin merfitjemät mpoS jeitjemää muotta. Äatjo, jeitjemän
miljamaa muotta tulee foto Gsgpptin maahan, joina jangen paljo
miljaa fasmaa mainioilla. Uliiben jälfeen tulee jeitjemän muotta
tallista aitaa; niinä jeitjemånä muotena ei faSma milja=mainioiHa
phtään jpmiä. SRutta je, että uni on fahbeSti näptettp, että
sarao on faffi fertaa jaman unen nähnpt, mertitjee jitä, että
jumala on mannaan ja fiiruuSti, jangen pian jen tetemä.

©entähben etfifään jiiS garao npt toimeHijen ja pmmärtämäi=
jen miehen, jonfa hän ajettaiji ©gpptin maan pii. hän otta=
foon noina jeitjemänä miljamana muotena miibennen ojan mil=
jaSta ©gpptisjä ja footfaan faifenlaifia ramintoaineita hP'»inä
mnofina, joita ei jilloin tarmita ja pantafoon ne märät milja=
maraStoihin jääStöon jeitjemän uåltämuoben marafji.
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©e pul;e oli mieleen garaolle ja laifiHe l;äneu palmeti=
joilleen. Jgän naii Soofefin oleman miifaan ja pmmärtämäifen
miehen ja fanoi: fuinta laihamme löytää feHaifen miehen, joSfa
jumalan 'öenfi on, mintuin ftnuSfa; fuinfa löyhämme joutuu,
jota on niin miifaS ja pmmärtärnäinen, fuin finä? garao fanoi
mielä: foSta jumala on finutle ilmoittanut taiten fen, mitä
imet rnerfitfemät, niin ei ote pyitään niin taitamaa ja tuumat;
tämäistä, tuin finä olet. ©inä olet olema juoneeni päämies
ja taiten minun fanfani on fuultama finua. rihmastaan fnnin=
taaHifen istuimeni fufheen tafjbon minä olla finua forfeampi; ei
futaan muu, fuin minä, faa finua fäSfeä. 3a Ijän otti formuf;
fen fäbeStänfä ja pani fen fäteen, puetti Ijäneu fallet=
I;iu, malfoifiin maatteiljin, ripusti tultamitjat hänen faulaanfa,
antoi hänen ajaa toifeSfa maunuSjanfa ja antoi huutaa hänen
ebeOänfä: tämä on maan ifä. (Äumartafaa häntä!) 3araD

fanoi ilman finun taljbottafi ei pibä fenenfään ojen=
tämän tättänfä tahi jaltaanfa Qsgpptin maaSfa; ei futaan faa
tefibä mitään finun fuoStumutfettafi. 300 M oli toimen*
fpmmenen muoben itäinen feifoeSfaan faraon ebeSfä ja oli fiis
jo ollut folmetoista muotia poisfa ifänfä luota. 3tpt näti hän,
että oli ollut ttpmätfi hänelle fefä monelle ihmifeUe, että hän
oli joutunut pois ifänfä tpföä manfeuteen ja faanut fieUä niin
tauan olla. §än fai fen maSfebeS mielä felmemminfin nähbä.

fßiinfuin 3oofef oli ebeltä fanonut, niin tapahtuifin. fEuli
feitfemän miljamuotta, joina maa faSmoi runfaaSti. JtaSmoi
niin paljo hebelmiä maaSfa, että ihmifet eimät moineet fpobä
läjistään faiftia fiitä, mitä talteen torjuttiin. 3a Soofef totofi
tamattoman paljo miljaa, niinfuin fantaa meren rannalla, niin
paljo, että hän laffafi fitä lumuSfa pitämästä, fiHä fitä miljan
paljoutta ei jaffanut lasfea. sarao antoi SoofefiUe maimoffi
erään pllfäifen miehen tpttären, jota fpnnptti hänelle faffi poi*
faa, ennenfuin faUiS aita tuli. ©nfimmäifen poitanfa nimitti
hän SRanaSfetfi, toifen ©fraimitfi.

stoSfa fitte ne feitfemän miljamuotta olimat fuluneet,
rupefimat ne feitfemän nälfämuotta tulemaan, ©illoin ei taS*
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manut mitään tiebelmiä, eitä miljaa mainioilla ja nälfä tuli
faiftiin maidin, ©gpptisfä oli fuitenfin leipää, [itiä 3oojef
atoafi laitti loiljatoaraStot ja mpi miljaa Gsgpptitäijede. UZälfä
tuli aitaa mpöten maan ppä raStaammatfi maaSfa. 3a laiteta
maista tuli ifjmifiä ©gpptiin ostamaan Soojefilta miljaa, [idä
juuri nälfä oli faifisfa maisja. SdoneSja muuSjafaan maaSja ei
ollut faStoanut mitään toiljaa ftipen aitaan.

i(3f. 62: 2. 50?inun fteluni obottoa ainoastaan Snmalata, jota
minua auttaa.

3oS tobeöa »aan uSton mä, fiuSf uätatluS
3a ta[)to(;onfa taiwnn, 3a raffans,
(Si tnjljää ljt)»ä 3umala, (St toiwo murheet)’ muutu.
(Si fuo, ett 1 »ai»aan »ai»un. Sen 3umalaan

Suoltanen »aan,
(Si t;ä(tä fytj»ää juutit.

(SBirfi 268: ». 7).

18. Diälänfjätä.
i artoof. 24.

Äaanaanfin maalla, joSja ajui, oli nälänhätä,
fiUä fiedä, [ainoin tuin (SgpptiSjäfin, oli maa faStoanut jangen

toiljaa. SUntta fnn 3aa^D & frmli ©gpptisjä oleman
toiljaa mpptätoänä, [anoi pän pojillenja: fatjo, minä tuulen
©gpptiSjä oleman jptoiä faupatji, miljaa rnpptämåtfitin asti.
SRentää finne ala! ja oStafaa meille miljaa, että eläifimme,
emmefä fuolifi. lältti fpmmenen meljeä ©gpp«
tistä ostamaan jpmiä, mutta Benjaminia, Soojeftn nuorinta
meljeä, ei taStenut fanSjanja, fiUä l;än [anoi:
että ei hänelle tiedä tapafytuifi jotafin loapintoa eli onnetto=
muutta. Saatob marmaantm pelfäfi, että fyän menettäifi Ben=
jaminin, niintuin 3oofefinfin ja Benjaminia I)än mpoS erittäin
rafasli.

Uliin tulitoat gradut lapjet, loeljet, ©gpptiin
miljaa ostamaan.
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SJJutta oli Egyptin maan päämiepenä. $a puit
myi miljaa fatfeUe EanjaHe, joten Soojefin toeljienEin täytyi
mennä pänen luotjeen miljaa jaamaan. stun toeljet tulitoat

eteen, Eumartuitoat pe Itänen ebeSjään maahan EaS=
moiUenfa ojoittaatjeen Janelle EunnioituStanja. Soojef Eatjoi ja
tunfi Eopta, pan tunfi noiSfa EymmeneSjä miepeSjä loel=
jenjä, mutta pän oli oletoinanja toieraS peitä Eoptaan, eitä janon-
nut peiHe, että pän oli Qoofef, peibän loeljenjä. £än näet
tapot enfin näpbä, loielätö pnen ioeljenjä olitoat yptä juma=
tattomat, tuin ennentin, ftlloin luin myitoät pnet. S°ojef tapot
peloittaa pitä ja jaottaa ptbät tuetaan, että p olifitoat tun=
teneet, fuinfa juuren jynnin p oliloat tepneet myybeSjään
Pnet ja toalpeteHeSjaan ifäHeen. ©entäpben pupi pn pide
antaraSti ja janot: mistä te tulette? £e toaStafitoat: Jaanaan
maalta ostamaan ruotaa. SJtutta maitta tunji loeljenjä,
niin eitoät p tunteneet pntä. ©iitäpän oli jo Eulunut pii
EapbenEymmenen muoben, luin p olitoat myyneet pnet ja

näytti np toarmaan aitoon toijen näfoijeltä, tuin EaEfi=
tymmentä touotta tafaperin, fiHä myytäeSjä oli pn ioaSta jeit-
jemäntoista louotinen, multa nyt jo läps neljäkymmenen
touoben toanp. ©itoät toeljet myös ojanneet aamistaataan,
että pibän orjaffi myymä loeljenjä oliji pääSjyt niin ylpäijetfi
ja mapatoalft miepetfi. ©itä paitfi pupi mielä aitoan
toista liettä, Enin p. <gän pupi Egyptiläisten taioaHa ja eräs
mies, tuIEEi eli EielenEääntäjä, jäi ioeljiHe jelittää pibän Etelel=
tään, mitä miHoinEin janot, muutoin eiloät p oliji pntä
ymmärtäneet. 9tiin tjsoojef muisti unenja, jotta pän oli näpyt
peistä ja joita nyt juuri toteentuiloat, tosia pänen toeljenjä
Eumarfitoat päntä, mintuin peibän lypteenjä oli Eumartauut pänen
lypbettänjä.

Soojej laujui toeljiHenjä: te olette matoojia, jataurttijoita.
£e olette tulleet Eatjomaan, misjä maa oliji atooin, ilman jota=
marutfitta; te olette tulleet tartaStelemaan, mistä Eopben te
looifitte pelpoSti päästä maapan ja fitte aiotte te tulla juuren
mieSjouton EanSja teEemään meitä palmelijoitfenne tapi toto-
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ttaart ajamaan meitä pois maasta. tge maStafimat: ei ypmä Ijerra,
maan finun palmelijafi omat tuEeet ostamaan jymiä. 5Ke olemme
failfi yfyben miehen poitia ja reljeEifiä miehiä, emmefä ole itinä
oEeet mafoojina. £än fanoi Reille: ei, maan te olette tuEeet
faijoinaan, mistä maa olijt amoinna, ei ole niinfuin te fanotte,
maan te olette mafoojia. <ge janoimat: me, finun palmelijafi,
olemme laffitoista meljeStä, yyben miehen pottia Jaanaan
maatta ja nuorin on mielä ijämme tyfönä, mutta yffi ei ole
enää eleillä, Soojef jauoi IjeiEe: mafoojia te olette. (Si teibän
pibä täältä pääjemän, joEei nuorin meljenne tule tänne. Sät;et=
tätää ytfi joufoStanue potemaan meljeänne, mutta teibän on
ottama mäntinä tääEä. ©iEä tamoin tallon minä toetefla teibän
puheenne, joSto teisjä on totuus talji ei. 3oS teibän nuorin
meljenne tuobaan tänne, niin uSfon minä teitä. $a £)än panetti
Ijeibät fiini, martioitamiffi, folmeffi päimäffi. Kiinä toimena
päimäuä oli IjeiEä aitaa muiSteEa fitä paijaa, jonta I?e olimat
jaottaneet aitaan SoojejtEe ja Ijeibän ijäEenjä SaafobiEe.

kolmantena päimänä janoi Soojef IjeiEe; jos te taybotte
elää, niin lentää näin, jiEä minä petfään Suutalaa, entä tal;bo
teiEe mitään pafiaa telibä. S°å olette reljeEiftä miehiä, eitä
mitään mafoojia, niin antataa yyben meljistänne oEa fibottuna
teibän mantiyuoneeSjanne, mutta te toijet menfää ja miefää
totiin, mitä te olette ostaneet nälfää maStaan fotonanne. Sa
tuofaa nuorin meljenne minun luofjeni, niin minä uSfon teibän
puheenne. SBanfeubeSfa olimat ye ytteäSjään muistaneet jpn=
tinjä ja pufiuimat nyt feSfenänjä; me olemme tämän anjainneet
meibän meljemme fun me näimme l;änen [ielunja al;=
bistufjen, toSfa f)än rutoiti, että emme yäntä myifi, emmefä
tuußeet yäntä. ©entänen on tämä alistus nyt meiEe tuEut.
Kuuben maStafi Reille janoen: entä minä janonut teiEe, ältää
leytö paliaa nuorutaijeEe, mutta te ette tahtoneet minua fuuEa?
Kyt maabitaan Ijänen merenjä meiltä, nyt jaamme färfiä fiitä
jyystä rangaistusta ja tuSfaa. -Kulta ye eimät tienneet, että
Soojef ymmärfi puljeenja, fiEä yänyän puyutteli l;eitä
mieraaßa fieleEä, eimättä l;e tienneet hänen ymmärtämän l;ei=



48

bänfin fieltänfä. 3a Soofef fääntpt peistä pois, että pe eitoät
nähneet panta ja itfi. tQän ei iloinnut fiitä, että pän tooi
noin apbiStella toeljiänfä, toaan olifi mietettään fanonut peiHe:
minä olen 3oofef, teibän toeljenne. 2Rutta toetjiHe oli tarpeet
lista, että toielä fauemman faitoat olla tuSEaSfa ja peloSfa, että
pe toielä paremmin näfifimät fpntinfä ja mpoS tunnuStaifitoat
jen. ÄoSfa pän taas fääntpi toeljiinfä päin, otti pän ©imeo=
nin peistä, fitoi pänen peibän näpbenfä ja antoi toiebä toanfeu»
teen. fäSfi täpttämään peibän fäffinfä jptoillä ja falai»
fcSti panemaan peibän rapanja tafaifin jofaifen fäfJiin ja fitte
toielä etoäStä maitatte. 3a peiHe teptiin niin. noStitoat fitte
tatoaranfa, fäffinfä, aafienfa fetfään ja läptitoät fieltä fotiinfa,
mutta fun pffi peistä fitte amafi fäffinfä antaaffeen ruofaa
aafittenfa pöpaifaSfa, puomaft pän rapanfa, jofa oli pääHimmäi»
fenä fäfisfä. £än fanoi toeljiHenfä, minä olen faanut rapani
tafaifin, fatfo fe on minun fäfisfäni. ©itiöin peibän fpbämenfä
toatoapti ja pe petästpitoät feSfenänfä, pe tulitoat fuureen tuS=
faan. <ge näet pelfäfitoät ©gpptiläisten tuuletoan, että pe oli»
toat toaraStaneet rapan ja ranfaifetoan peitä toarfaina, fuin pe
Benjaminin fanSfa palajaifitoat tafaifin. £e eiroät nimittäin
tietäneet, fuinfa rapa oli tullut tafaifin fäffiin ja fanoitoat feS=
fenänjä: minfä täpben on jumala meille näin tepnpt?

Äun pe tulitoat fotiin ifånfä tpfo, ilmoittitoat
pe päneHe fatffi, mitä peiHe tapaptunut oli. ipe fertoitoat pä=
neHe, fuinfa ©gpptin maan perra oli fanonut peibän oletoan
toafoojia ja että pän oli pibättänpt fieHä Simeonin ja mää»
rännpt, että pän ei laSfift ©imeonia irti muutoin, jolTeitoät pe
toifr nuorinta toeljeänfä Benjaminia (Sgpptiin. 3a fun pe tpp»
jenfitoät fäffinfä, niin jofainen löpft rapafäärönfä jätistään.
3?itn petästpitoät fetä pe, että peibän ifånfä. 9Jiin fanoi 3aafoP
peibän ifånfä peiHe: te faatatte minut lapfettomaffi! ei
ole enää eleillä, eitä ©imeonfaan ja Benjaminin te tapbotte
ottaa finne. ©e fatffi toptaa minua, te faatatte minulle paljo
färfimpStä. SRinun poifani Benjamin ei faa mennä finne tei=
bän fansfanne, ftHä pänen toeljenfä, on fuollut. 3oS



joftx onnettomuus toptaifi isäntä mättäitä, niin teibän otifi faa=
tettaioa fpbämen jutulla minun parmaat tarmoni Rautaan; minä
fuolifin tuStaSta.

1 sor. 4: 5. jjerra netin malteuteen faattaa, jotta pimepbeäfä
peitetyt omat ja ilmoittaa tybänten oitomutfet.

St Eärfi, §crra, määriä, SBalehtelijat Eabotat,
St BpEEäreitä glpeitä; 3nonenfa roieEEaat ilmoitat,
92e tuomitfet (ä fanaöaS, iKiin, että heisiä faitti maa
SBoon t;h»ät Eruunaat armolla?. @un hurSEaan EoBtoB nähbä faa.

Ci §etra, heitä nuhtele,
Sotunteä tuntoon iaattele!
£ie? hurSEaat heiHe opeta,
@nn mieltää mpöten johbata!

(SSirji 378.)

14. soofefin »neljien toinen matta.
1 ajioof. 43.

kallis aita apbiSti ppä maata, ©e tuotti ipmifiHe paljo
puolta ja feStitin fangen tauon, Äaanaantaan maalla ei mo=
neen muoteen faatu maasta mitään miljaa, eitä pebelmiä. ÄoSfa
oli fpötp fe milja, jonfa meljet ©gpptistä toimat, fanoi
Saatot) pojiHenfa: menfää taas finne ja oStafaa meille mäpän
ruotamaroja. 91iin maStafi Suuba: fe mies Raastoi, ticlfi,
meitä fangen tornin ja fanoi: ette faa näpbä minun fasmojani,
ei teibän pibä tulla minun tpfoni, joS ei metjenne ole teibän
tanSfanne. SSrael fanoi: minfätäpben te olette fanonut ftHe
miehelle teillä mielä oleman meljen? £e maStafimat: fe mies
fpfpi meiltä niin tartaSti, fanoen: mieläto teibän ifänne elää?
Dnto teillä mielä meljiä? Huinfa me taifimme tietää Imien
fanoman: luotaa meljenne tanSfanne tänne? 9«in fanoi jsuuba
ifädenfä SSraeliEc: falli pojan tulla tanSfani, että rae läpbemme
matfalle, emmetä tuolifi fetä me, että finä ja meibän lapfufai=
femme. 9Hinä menen tatautfeen pätien ebeStänfä, minulta faat
finä päntä maalia. SoS en minä tuo päntä tafaifin ja jaata

4
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flnun fitmäifi eteen, niin tapbon minä otta jppn alainen taiten
elinaifani. olifi näin tauan miimptetleet, niin o!i=
fimme harmaan jo toifen terran ehtineet palata tafaifin mat=
taitamme, ©illoin janoi 3®ra el: jos npt tuitentin on niin
otetoa, teptää fitte niin ja ottataa maan parhaista tuotteista
teibän jätteisiinne ja miefää fiHe miehelle fiitä, mitä
maasfamme on, jontun merran baljamia ja hunajaa, baatelia
ja manbelia. Dttafaa mpoS toinen rapa mutaanne ja miefää
rnpoS fansjanne jetin rapa, jota oli joutunut teibän jätfienne
juutun, fillä el;Eä on erepbps tapahtunut, fentiefi on raha epä=
puomioSja joutunut tafaifin teibän jätteisiinne. Stlutta jumala
faiftimattiaS antafoon tebiän jaaba laupeuben jiltä mieheltä!

minun täpthh olla, mintuin jen, jotta lapjet on pois
riistettp. «Silloin noufimat pojat, lähtimät Senjami*
nin ja lahjojen fanSja Gsgpptiin ja tulimat eteen; jen
talon eteen, joSja Soojej ajui. to 3'oojej näfi heibät SBen=
jaminin fanSja, janoi hän puonecnja haltijalle: mie nämä mie=
het puoneejeen, teurasta ja malmista, jiltä näiben miesten on
jpotämä päimäHiStä minun fanSjani. 3<J je mies mei heibät
3oojefin huoneejeen. Stlutta h® pelfäfimät, fun heibät mietitti
Soojefin huoneejeen ja janoimat: meibät on tuotu tänne jen
rahan täpben, jonta me jäteistämme löpfimme; he marmaanfin
tuulemat meibän maraStaneen rahat ja npt meibät martaina
rangaistaan. 3a he menimät huoneenhaltijan tpfö ja puputte=
limat päntä omeHa ja janoimat: ppmä herra, me olemme jo
ennentin fäpneet täältä ruotamaroja oStamaSja. 3a tun me
tulimme pöpöittään ja amajimme jäffimme, fatjo, niin oli jofai=
jen rapa jäfisjänjä. ©entäpben olemme jen tuoneet tafaifin
fanSjamme. -Dlutta huoneenhaltija janoi: ätfää peljätfo, teibän
Sumalanne ja teibän ijänne 3umala on teille tamaran antanut
jäffeihinne, teibän rapanne olen minä jaanut: ette te ote minua
pettäneet, eitetä maraStaneet. 3«* pän toi Simeonin ulos pei=
bän luofjenja, antoi peitte mettä jalfain pejemijeffi ja repua
peibän aajeiltenja. SDtutta pe malmistimat lapiojanja, joita pe



otiioat SoDfefiHe tuoneet; p ottitnat tapapa efiin jäteistä ja
järjestelmät niitä.

sun npt tuli poncefeen, joSfa p olitoat, toitoat
p panette (albania ja fumarfitoat Isäntä, <gän terloep pitä
pStätoädifeSti ja fpfp on!o teibän ijänne raupSfa? ©täätö
pn mielä? £e toaStafitoat: finun pattoelijafi, meibän ifämme
moi purin ja elää ioielä. 3<* fumarfitoat ja tanfefiloatmaapn puen ebeSfänfä. nä!i loeljenfä ja
janoi; onfo tämä teibän nuorin loetjenne? purnata olfoon
finude armollinen, pottani! olifi mietedään tarttunut
loeljenfä lautaan ja fanonut pnede: minä olen
finun loeljefi fjoofef. SBaan pn fiirupi fammariinfa ja itli
fieHä. ijkstpän faStoonfa, että ei enää pomattaifi pnen
itfeneen, tuli pn utoS ja pibätti itfenfä, eitä enää itlenp S®pn fanoi: tuofaa leipää, me tacomme npt fpbä. 3a loeljet
asetettiin istumaan maStapäätä pntä pibän ifänfä mutaan,
efiloinen, loanpn, enfilfi ja nuorin toiimeifelfi. ©itä p feSfe=
nänfä itpetteliloät, että mistä itmiifet tiefitoät, fuinfa loanpt
p olitoat. 3a pide tuotiin ruolaa, mutta Senjaminidc tar=
jottiin toiifi lertaa enämpi, luin miiide, pntä erittäin lunnioit-
taaffeen.

ipf. 139: 23, 24. £utfi minua jumala ia loettele minun
meni, tutti minua ja ymmärrä, tninta minä ajatteien. 3a latfos, jos
minä papalla tiellä lienen, niin faata minua ianfaiffifeKe tietie.

iDturepeSta raStapaSta
aKurtuneelle, turjaflen
32äin npt ifan fuuKa toaStaa
§erra laupias, armoinen:
£otfo äiti itänä
Soipi lapfenf ppliätä,
peittää pienen rattapanfa
Sttemäpän tuStiSfanja ?

Dtiin on, @ion, fua Icptaan
äKieli toinen minulla;
©pfcämeni aina poptaa
Saupeutta, ratfautta;
©pntiänfä furetoan
En mä faUi puttuman
En fuU’ aio rangaistusta
Etfin mieleS parannusta.

(SBirft 315: 3, 5 m.)
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15. Soojef ilmoittaa itfewfä.
1 iWoof. 44, 45.

©ittefuin Soofefin »eljet oltoat juoneet ja juoneet, fäsfi
Soojej puoneenja haltijaa janoen: täptä miesten jätit jp»iHä
ja pane jofaifeUe rapanja panen jättinjä juupun ja pane minun
popeamaljani nuorimman jätin juupun ppbeSjä pänen jptoäinjä
pinnan fansja. juoneen paltija tefi niin. Sa aamulla påitoän
»aleteSja päästettiin Soojefin »eljet menemään aajinenja. SKutta
tun pe faupungiSta oltoat pääsjeet ulos, janoi Soojej puo=
neenja paltijaHe: nouje ja aja miepiä tafaa ja jaamutettuafi
peibät, jano peiDte: mitfi olette pptoän papalla mafjaneet? SJliffi
olette minun perrani popeamaljan? Soojef taptoi
imelä terran peläStpttää toeljiänfä, että pe tunnuStaiftoat jpn=
tinjä ja papat tetonja, joita aifaijemmin oltoat tepneet jefä
päntä, että ijäänjä »asiaan.

juoneen paltija ajoi peitä tafaa. ©aa»utettuanja peibät,
pupui pän peiHe, niinfuin oli fäSfenpt. ,öe »aStajtoat
pänelle; Sat jo, rapan, jonta me löpjimme jätfeimme juuSta,
olemme me jinulle tuoneet tafaijin, fuinfa me jitte olijimme
»arastaneet popeaa tapi fultaa? Sonta tpföä malja lopbetään,
je tuottoon ja me muut mpoS tapbomme olla perramme orjat.
iQuoneenpaltija janoi: olfoon niin, fenen tpföä malja lopbetään,
je ottoon minun orjani, minnn perrani orja. 3<* pe jotainen
laStitoat fiiruuSti jäffinjä maapan ja aloaftoat ne. Sa puoneen
paltija etfi jäteistä, alfaen loanpimman jätistä nuorimman jät=
fiin asti. 3Mjaa ei loptpnpt tpmmenen loanpemman toeljen
jätistä, ja »armaantin raiepet jo iloitjtoat fiitä, että peibän
»iattomuutenja oli ilmi tullut. SBiimein fuitenfin löpbettiin
malja Benjaminin jätistä. 9tiin pe tuSfiSjanja repäftoät »aat=
teenja, mutta etoät antaneet Benjaminin ptjinään palata tafai=
fin, »aan fääntpitoät faiffi jälleen faupuntiin.

Suuba meni »etjinenjä Soojefin taloon ja pe lanfejtoat
alas maapan pänen eteenjä. Soojej janoi peiEe; minfätäpben
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olette jeHaiSta ruvenneet tefemään? Suuba laujui; mitä pitää
meibän janoa? Siliten tooimme itjeämme puolustaa? purnata
on paljastanut paltoelijaiji papat teot. Suutala ranfaifee meitä
fiitä, että ennen olemme niin jumalattomat olleet. Äatfo, me
faiffi olemme petoamme orjat; ei futaan meistä ole palajansa
enää tafaijin. -Dlutta Soojef janot: ei juinfaan; jen miepen,
jolta malja on löpbettp, on ottama minun orjanani, mutta te
toijet menfää raupaSfa ijänne tpfo. ©illoin pupui Suuba:
pptoä perra, jos minä tulifin totiin, eitä nuorufainen olifi mei=
bän fanSjamme, niin jaattaifimme me ijämme parmaat tarinat
jpbämen jutulla alas paulaan. SRinä olen mpöS nuorufaifen
puolesta mennpt tafaufjeen, ottanut inaStatafjeni ijäHeni. ©en=
täpben anna minun, paltoelijafi jääbä tänne jinun orjafjeji,
mutta jaHi nuorufaijen ineljinenjä matfuStaa pois täältä.

©illoin puomaji että pänen ioeljenjä rafaStitoat
ijäänjä ja toifianjatin feSfenänjä ja jefä tunjitnat, että fatuitoat
ennen tetemäänjä ritoSta. Uliin ei Soojef enää tooinut pibättää
itjeänjä maan puuji: menfää ulos faiffi minun tpföäni! £)än
ei näet taptonut antaa fenenfään (ggpptiläijen fuutta, että pänen
ioeljenjä ennen olitoat olleet niin papoja. S« pän itti fotoaSti
niin, että ©gpptiläijet jen ulfona fuuliioat, ja janoi: minä olen
Soojej. SSieläfö ijäni elää? SJlutta pänen ioeljenjä eitoät
looineet päneHe mitään toaStata, ftHä pe olitoat niin pämmäS=
tpffiSjään. jölutta pän janoi: tutfaa tofi tänne luofjeni! SDtinä
olen Soojej teibän toeljenne, jonfa te mpitte ©gpptiin. äilfää
ajatelfo, että minä olijin toipoisjani fiitä, fun minut tänne
mpitte, jiUä teibän penfenne elatufjen täpben on Sumala minut
tänne teibän ebellänne läpettänpt. ©ittä toielä on toiifi touotta,
joina ei fpnnetä, eifä niitetä, eifä maalla mitään toiljaa faStoa.
@tte te ole minua tänne läpettäneet, toaan Suulla; su=
mala on faiffi niin määrännpt, fuin on tapaptunutfin. 3lien=
täfää npt ijäni tpfo ja janofaa päneHe: näin janoo jinun pois
fafi Soojej: Suma(a on minut ajettunut fofo ©gpptin maan
perrafji; tule minun tpfoni, äläfä toiitopttele, minä pibän puolta
elatufjeStafi, fillä toielä on toiifi nältälouotta tuloSja. -Rientää



54

fää fiig ja tuofaa minun ijäni tänne. puu tjatafi toeljeänjä
Benjaminia tantalta ja itfi; ja Benjamin mpös itfi pänen
faulasjanja. fuuteli EaiEEia meljiänjä ja itfi. @itte
eitoät itänen meljenjä enää olleet petoigjanja, maan pupcltoat
pänen fanåjanja.

4Jf. 133: 1, 3. fiatfoä, tuinfa Ijtjmä ja tuinfa fuloinen fe on, että
toeljeffet fomtnnoäfa feäfenänjä afnttmt; fttta fteKä lupaa §erro ftuuautfen
ja elämän alati ja iantaiflijeäti.

Slnteetfi anna laitti ritotfemme,
Sftiintuin me mpöstin welmotlifttlemme,
Slut’, että mpöstin miat mainoojamme

unhotamme!
SBirfi 319: 6.

16. sflafo& muuttaa ©gljptiin.
1 SUtoof. 45, 46, 47, 49.

garao, ©gpptin funingaå, jäi tietää Soofeftn toeljien tul=
teen ©gpptiin ja antoi toeljillenfä toaunut faraon fä»=

fpStä, ja emältä, ruofaa, matfaUe. 3a jofaifelle peistä antoi
pän muutimoaatteet, fauniin juplaputoun, mutta Benjaminille
antoi pän fotme jataa popearapaa, jangen paljo raijaa ja toiifi
juplapufua, erittäin päntä funnioittaafjeen, fiHä Benjamin ja
3oojef oltoat pljtä äitiä; pe oltoat molemmat Saatelin pojat.
Uftutta ijättenfä läpetti fijmmenen aafia ja fpmmenen
aafintammaa, joilla oli fuormana jptoiä, leipää ja muita ruofa=
matoja. SBeljiHenfä janoi Ijän: älfää riibelfö tiellä, igän
ajatteli luultatoagti, että pe pelposti rupeaijiloat jppttämään
toifianja fiitä, että ennen oltoat mppneet Soojeftn ja pettäneet
ijäänjä, fiHä täptpipän peibän npt, fotiin jaatouttuanfa, ilmoittaa
ijäHenjä, mitä papaa oltoat ennen tepneet.

Soofefin toeljet tultoat Jaanaan maalle ijänjä
tpfö ja pe ilmoitttoat päneHe janoen: 3D°fef elää toielä ja on
fofo ©gpptin maan petra. 3oojef on plpäinen ja rifaå mies,
pan on fe, jofa mpp toiljaa. SDtotta ajatteli jpbämeås
.ään äimän toifin, fiHä ei pän ulfonut peitä; pän ei uäfonut,
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että intetä ett. 9iiin |te fanoimat £;äneHe faiffi 3oofefin
fanat, jotfa t)än Reille oli puhunut ja tnarmaantin Eertoiluat
mpög hänelle faiffi, mitä t;e ennen otimat tehneet. Kun %aa-
fob näfi mannut, jotfa 3oofef oli Itänette läftettänpt, mirfigtpi
Ylänen Itenfenfä. 3aafob tuli fittoin fangen itoifeffi. ugfoi

npt, että s>oofef mielä eli ja |tän fanoi: nttt minulta on fpttä,
että poifani 3oofef mielä elää; minä menen Ijäntä fatfomaan,
ennenfuin minä fuolen.

9tiin 3§rael läljti faiffien fangfa, mitä Itäneitä oli. laitti
Itänen poitanfa ja niiben lapfet, pfyteenfä fuufifpmmentä fuufi
ftenfeä ja faiffi §änen palmelijanfa ja piitanfa läl;timät
3aafobin fangfa. £te ottimat matfaanja mpbg faifen faijan/
mitä Reillä oli. Sultuanfa Seijahan faupunfiin, jota on
lähellä Egyptiä, ul;raft 3aafob ijänjä 3ifaafin Santalalle, fiitti
Itänta faifegta Itpmägtä, jota jumala hänelle te£;npt oli. 3ajumala puE>ui £;änelle Dollä: 3fl afob, £tän magtafi:
tägfä minä olen. 3amala fanoi fitte: minä olen finun ifäft
3umala. ällä pelfää mennä (Sgpptiin, [idä minä teen finut
fieHä juureffi fanjaffi. SÖfinä menen ©gpptiin finun fangfafi;
minä olen fiettäfin olema finun fangfafi ja fiunaama finua ja
ftnun tapfigtag ja lagtefi lapfigta on fieHä tulema juuri, lufuifa
fanfa.

3aafob lähetti poifanfa 3uuban ebeHänfä Soofefin tpfö
fanomaan, että £>än lapfineen, farjoineen ja faiffineen; mitä
fiäneHä oli, oli npt tulogfa. Kun 3oofef tuuli ifänfä ja melienfä
tuleman, malmigti £;än maununfa ja meni ifäänfä magiaan.

Kun bän näfi ifänfä, Ijalafi l?än ifäänfä ja itfi fauau ilogta

ftäntä fpteitten. 9tiin fanoi nttt minä mie=
teliäni fuolen näfttpäni finun fagmofi ja että finä mielä elät.

3a 3aafob eli mielä feitfemäntoigta muotia poifanfa luona
(Sgpptigfä, @o ofenin maafunnagfa, niin että fofo Itänen ifänfä
oli fata neljäfpmmentä feitfemän muotia.

Kun fitte aita tuli, jona 3aafobin piti fuoleman, futfui
|tän poifanfa 3oofefin ja fanoi Itänette: tupaa minulle, että et
Rautaa minua ©gpptiin, maan minä tafybon |taubagfa maata
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minun ijäini tpfönä beibän b auba3janja; tabbon tulia i)auba=

tuffi finne, jobon tfäni Sijaaf ja ifoijäni Slbrabam omat t)au=
batut. lupafifin jen ijädenjä. ©itte Eutfui Saafob
luoffeen poifanja ja fiunaft t;eitä. tuuballe janot
bän: ei maltiffaa oteta poi§ tuubalta, eitä lain opettajaa
(maltiofaumaa) bänett jaioietaufa a§ti, fuin foulart
tulee, joåfa fanfat riippumat fiini, ©idä ilmoitti Saafob,
että maailman SBapabtaja oli tulema tuuban peridifiåtä eli
jälfeläifistä ja fiiben asti, fuin tuo SBapabtaja maailmaan tulijt,
olift pffi Suuhan jätfeläijistä Såraelilaifta baHitfelna. £än
nimittää SBapabtajaa janfarlffi. ©anfarin oli moitettama laiffi
mibotlijet ja banfittama lepo ja rauba ibmifiHe, jotta bäneSjä
riippuijimat, bänet ottaifimat SBapablajaffeen, häneen ugfoifimat
ja bäntä jeuraifimat. ©iunattuanja jeitjemää poifaanja, janoi
Saafob: §erra minä obotan finnn autuuttafi. Sdiinä obotan
fitä SBapabtajaa, jonfa finä minulle lumonnut olet.

sfun Saatob oli lopettanut fiunaufjenja ja antanut lap=
fidenja fääfpjä, pani bän jalfanfa pbteen muoteeåja, erofi elä=
mästä ja toettiin ijäinjä tpfö. $a Soojej b autafi bänet saa=
naan maade bäuen ijänjä ja ifoifänjä älbrabamin mie=
reen, niinfuin bän ijädenjä lumonnutiin oli.

$(. 90; 10. SUeibän Siinallamme on (eitfcmänftymmentä innotta
taifta enintänjä toljbeffantijmmentä runotta ja tuin fe £ava§ on ollut, on
fe tugfa ja ttyö ollut.

311), mi!’ on taa elämä? SOfit’ on nnimetn Juolema?
EuB!a, »airoa äfeä, @e, luin tu«tat lopettaa,
!Ev)B ja meno leiooton, SBiefn roiimein toaitoogta
©iHoinfin, tun jiarfyain on. Slcitfemaon taiwaagfa.

Sffiirfi 391 to. 1—8).

17. Sftoofetfen ftjrttyntä ja pato.
1 TOoof. 1, 2.

©aban (paimenen muoben manbana tuoli Soojef ja b«n=
battiin ©gpptiin. §änen fuoltuanja ja faiffien bänen meljienjä
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fuoltua, enänimät lapfet, 3aafobin jälfeläijet, ja heitä
tuli jangcn paljo. Äuufifpmmentä fuufi ilmiötä muutti 3aafo=
bin fansfa ©gpptiin, 3°°fefin, pätien toaimonfa ja fapben poi=
fanja fansfa oli heitä jeitjemänfpmmentä. hiistä feitfemäStä=
fpmmeneStä oli ®gpptisjä tullut juuri !anja, monta
lujatta ihmistä, mintuin 3nntala oli 33erjabaSja 3aafobiHe
jancnut. jftiin uufi funingaS tuli ©gpptiin, jofa ei 3oofefiSta
mitään tiennpt, jofa oli unhottanut, mitä bptoää oli
©gpptiläifiHe tehnpt. ©e funingaS janoi fanjaHenja: fatjo,
raelin lapfta on enämpi, fuin meitä. Sulfaa, täpläämme tama=
la§ti heibän fimppuunja, että heitä ei tulifi niin paljoa; fiHä
muutoin he helposti moimat tehbä meibät, ©gpptiläifet, patme=
lijoifjeen. sRiin ajetettiin tpopääHitöt, tarfaStuSmiehet Israelin
lasten päämiehifji. ©gpptiläijet pafoittimat heitä armottomasti
tpohon. piti tehbä tiiliä ja rafentaa funinfaaHe
faupungeita. 3a ©gpptiläifet fatferoittimat heibän elämänjä
rastaalla tpoHä, mutia futa enemmän ©gpptiläifet rafittitnat
fanjaa, [itä enemmän je lijääntpi; fitä enemmän heitä tuli, fiHä
3umala fiunafi heitä, että faiffi rafituS, faifti raSfaS tpo ei
heitä maptng oittanut. ©illoin fäSti garao faifeHe fanjaHenja
ja janoi: faiffi poitalapjet, jotta jpntpmät,
fää meteen, mutta faifti tpttolapjet antafaa elää. Spaljo pieniä
3SraelilaiSten poifia ©gpptiläijct jitte heittelimätfin meteen,
joSja niiben täptpi huttua.

■Jliin ptfi mies Secmin jumusta, jonta nimi oli Stmram,
meni ja. otti itjeUenjä emännän Seemin tpttäristä, jonfa nimi
taas oli 3°tebeth- 3a 3°tebeth jpnnptti pojan. 3“ fun hän
näfi jen oleman ihanan, fauniin lapjen, jalafi hän jen folme
fuufautta, että ©gpptiläijet, jotfa Tentin lapjen olifimat tahtoneet
meteen heittää, eimät fitä löptäneet, eitä fiis moineet hufuttaa.
sun mairno ei fitä enää taitanut jalata ja hän pelfäft 6gppti=
läisten löptämän hänenfin lapfenja, teti hän faisloista arfun
ja fimeli, tihenteli jen farneHa ja pi’iHä ja pani lapjen fiihen ja
lasti arfun lapfineen faiSliStoon joenrannalle, -Kiilimirran ran=
nalle, ja rufoili, että 3nntala juojelifi hänen laStanja. 3®
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lapfen ftfar 9Jlirjam feifot ebempänä fuinfa lap»
feHe fätoift. 9liilinttirralfa ajui petoeläimiä, froEobiitiä, jotta
olijitta* ttoineet lapjen niellä. SDiutta jumala juojeli laita,
että fyäneHe ei mitään pahaa tapahtunut.

3a fatfo, faraon tytär meni ulos pefeptymään joelfa ja
hänen piifanja, patttetultyttönfä, fättelittät ttirran rannalla.
Äun funintaan tytär Imomafi artun failliltolfa, tuli häu ute=
liaatfi ja tahtoi tietää, mitä fiinä artulfa olifi. ©entähben
lähetti hän piifanja ja antoi ottaa artun pois, nähbäfjeen mitä
fiinä oli. 3a fun hän attafi artun, näfi hän lapjen ja lapfi
itfi. ©illoin lapjen tila fäätitti häntä; häneltä oli Ityttin paha,
fun tuon lapfi paran, jolla ttarmaanfin oli näitä, täptyi noin
itteä; ja hän fanoi: fe on lapfia.
9iiin fanoi lapjen ftfar -Kirjain, jota tuli lähelle ja näfi funin=
taan tyttären fäälittän laita; tahbotfol, että minä menen ja
futfun jonfun ipehreataifen ttaimon laita imettämään? faraon
tytär fanoi hänelle: mene. Säätö meni ja futfui lapjen äibin.
£ämä ttarmaan tiirehtien rienfi paitaHe ja faraon tptär fanoi
hänelle: ota tämä lapfi ja imetä fe minulle, niin minä matfan
fiitä finuHe palfan. äiti otti lapjen fanlfanja toliin, eitä fu-
taan faanut fitä häneltä npt enää ottaa poil, fiHä npt fe oli
faraon tyttären lapfi. sun potta oli taittanut, tun hän oli
noin toimen touoben toanha, toi 3otebeth hänet faraon tyttä=
ren luo, jota otti hänet pojatjenfa ja futfui hänet nimellä
3Jloofel, fiHä hän fanoi: toebeltä olen minä hänet ottanut.

SHoofelta fitte, tuninfaan tyttären pottana, opetettiin tai;
telfa ©gpptiläilten ttiijaubelfa ja häneltä tuli jangen pmmär=
tätoäinen ja toimelial miel fefä fanoilfa, että töiljä. ©iHä
©gppptiläifet olitoat taitamaa ja oppinutta ttäfeä. SMn SHoofel
oli neljäntymmenen ttuoben ttanha ei hän enää tahtonut fantaa
faraon tyttären pojan nimeä. £än ci enää tahtonut oHa
©gpptitäifenä, toaan halufi mieluummin oHa ja
tahtoi mieluummin oman fanfanfa fanlfa färfiä häpeää ja plon=
fatfetta. ©gpptiläifet olittat nimittäin epäjumalan palttelijoita,
jotta cittät rutoiHeet Suutalaa, ttaan tuttia ja eläimiä ja fitä



paitfi teEimät paljo muntaEin paijaa. 3a SEoojeS päätti mennä
Eatjomaan meljiänjä. hän tahtoi näpbä, miten Israelin lap=
jitte Eämi. 3a päti näti peibän orjuutenja; pän nä!i @gypti=
läisten jortaman peitä EomaSti ja puomafi erään ©gyptiläijen
lyömän pptä pänen meljistään, pptä 3Sraeli£aiäta. ttEoojeS
fatfeli ympärtttenjä jinne ja tänne, ja näptpään, että ei pptään
ipmiStä ollut läsnä, löi pän fuoliaffi fen ©gyptiläijen ja EätEi
fen pietään. <Qän luuli meljenjä fiitä ymmärtämän, että 3 U=
mala pänen fauttanja oli antama peille amun ja että pän tap=
toi pelastaa peibät egyptiläisten jorroSta. 3Jfutta Sumala ei
ollut mielä EäSEenyt SEoojeSta 3*åtaelilaijia auttamaan, eimätfä
ne puomanneetlaan, että pän taptoi peitä auttaa.

£oijena päimänä meni SEoojeS myös ulos ja pän näfi
faffi heprealaista miestä tappeleman EeSEenänjä. hän janoi
määrintefijäHe, fiHe, jola toijette teli määryyttä: minEätäpben
finä lyöt läpimmäistäfi? SEutta fe maStafi: Eufa on ajettunut
finut meibän tuomariffemme? SapbotEo finä tappaa minut,
niinEuin tapoit ©gyptiläijen? -JEoojeS pelästyi ja janoi: EuinEa
on je ilmi tullut, että minä olen tappanut ©gyptiläijen? 3a
je tuli faraon eteen, EuningaS jäi jen tietää, että SEoojeS oli
©gyptiläijen tappanut ja pän etji SEoojeSta tappaafjenfa; mutta
3EoojeS paEeni faraon ebeStä. hän oteSEeli ttEibiaanin maatta
ja ajui muutaman Eaimon tyEönä.

ipf. 37: 7. Sppbp herraan ia obota päntä, älä tilrooittele fitä,
jonta tie papuubeäfa meneätpp, ia fitä ipmiätä, jota »äärettä tefee.

9tp ftelun’ toaUita fuo herran,
3a turroaa Sfäää ratfaafeen,
§än taitoaan armolla lun terran
Äruunaapi aitaan ijäifeen;
Sen itfenS uätoo serraUe,
@i rafenna fe piebatte.

§än tietää aloun ajan parhaan.
SRemoonä on aina loiifapin,
3ftpöä {pbätnemtne palun partaan
SpH’ tuntee Sfa rattapin;
iltain ennättain pan tudeSfaan
Suo amun, raupan autuaan.

(SBirfi 314: 1, 4.)
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18. SHJoojeffen lutfnmuS.
2 2Koof. 3, 4.

SUibiaanilaiSten papiHa Ncguelitla, miehellä, jota 2Ui=
biaanin maalla ruloiti ja uEgrafi lanjan puolelta, oli jeitjemän
tytärtä. Ne tulimat faitjemainja tampaiben lanSja ammenta=
maan mettä [iHe taimelle, jon!a luona NloojeS ajui. pe
täpttimät mebeHä ruuhet, joista lampaat joimat, että peibän
ijänjä lampaat olifimat jääneet juoba. Niin tulimat paimenet
ja ajoimat E;eibät fieltä pois, että lampaat eimät olifi jääneet
juoba. SUutta fun SUoojeS jen näli, nouji pän plöS, auttoi
papin tpttäriä ja juotti lampaat. Äun tpttäret tulimat ijänjä
Neguelin tplo, janoi pän: miffi te tänä päimänä olette niin
pian jääneet lampaat juotetuiffi? <ge maStajimat: Egyptiläinen
mies auttoi meitä paimenten läjistä; pän ammenfi meille mettä
ja juotti lämpöämme, lun paimenet ajoimat meibät pois. £än
janoi tpttäriHenjä: misjä yän on? SNinlätäpben te jätitte mie=
pen, ettelä lutjuneet päntä aterioimaan meibän lanSjamme?
.tutjufaa pänet jpomään lanSjamme. <Qe menimät SUoojcljen
luo ja pppftmät panen tulemaan peibän ijänjä tplo. SUoojcS
tulitin Neguelin luo ja juoStui jäämään jen miehen, Neguelin,
tplo. Dteguel antoi tpttärenjä upotan SUoojeljeHe maimolji.
©itte Igetra lahjoitti SUoojeljeHe SUibiaanin maalla lalfi poilaa,
jotla SUoojeS nimitti nimillä: ©erjom ja Gliejer.

Niin SUoojeS paimenji neljälpmmentä muotta aftibiaani=
laijen papin lampaita. Neljälpmmentä muotta miippi pän SUU
biaanin maalla ja tuli-fiiS jo manpalji miepcljt; pän oli lap=
beljanlpmmenen muoben manpa. $a pän tuli lampaiben lanSja
muoren tplö. Niin herran enleli nälpi päneHe pen=
jaosta tulen lieliSjä. SJioojeS näli penjaan tulesja palaman,
eilä je luitenlaan lulunut, niinluin muutoin tuli tututtua puuta.
NioojeS puomafi, että je ei oHutlaan tamaHiSta tulta ja pän
janoi: minä läpn tuonne jo latfon tuota juurta nälpä. ilosta
igerra näli pänen läpenemän, puufi jumala päneHe penjaaSta
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ja janot: SftoojeS, 3J?oofeS! <gän maStafi täSjä minä olen.
<gerra janot: älä läpeStp tänne päin; riiju tengät jaloistafi,
fiUä paitfa, joSja jeijot, on pppä maa; minä olen finun ijäfi
jumala, 3l6rapamin 3untala, Sjaafin jumala ja palelin
jumala. 3a fDloojeS peitti faSmonja, ftHä pän pelfäfi fatjoa
jumalaa. 3« feerra janot: minä olen näpnpt fanjani furjuu=
ben ©gpptiSjä ja olen astunut alas peitä pelastamaan Sgppti=
läisten läjistä. 3?iin mene npt; minä tapbon lähettää jinut
faraon tplö toiemään fanjaani pois ©gpptistä. SJloojeS janot
jumalalle: mitä minä olen menemään faraon tptö? Igerra
janoi: minä olen finun fanSjafi ja autan jinua. 3täin finun on
jonottama taajalle: <gerra, teibän ijäinne jumala, Slbrapamin
jumala, Sijaatin jumala ja Saafobin Sumala on minut läpet=
tänpt teibän tpfonne.

SJlutta -DloojeS janoi jumalalle; eimät pe uSfo minua;
pe eimät uSto, että finä olet minut läpettänpt. fxrra janoi:
mitä je on, jota finuHa on fäbeSjäfi. igän janoi: jauma. 3»=
mala janoi; peitä je maapan. £än peitti jen maapan ja jauma
muuntui fåärmeelfi ja 9JloojeS pateni fitä. Riutta »gerra janoi
päneHe: ojenna lätefi ja tartu jen pyrstöön. Dtiin SDloojeS
ojenfi tätenjä ja tarttui fiipen ja fäärme muuntui taas jaumaffi
pänen fäbeSjänjä. Igerra puput mielä SOloojeffeUe: pistä lätefi
pomeefi. 3a pän pisti tätenjä pomeenja, maatteibenja ja rin=
tanja mätiin ja meti jen ulos. Kosta pän meti jen ulos, niin
fatjo, läfi.oli jpitalinen, tuin lumi; je oli täpnnä papoja pai=
jeita. 3<* Sumala janoi: pistä fätefi taaStin pomeefi. SRoojeS
pisti tätenjä jälleen pomeenja ja meti jen ulos, ja fatjo, fittoin
je taas oli pupbaS, niinfuin pänen muutin iponja. 3« öerra
janoi: jodeimät pe uSfo näitä fapta ipmemerttiä, niin ota mettä
mirraSta ja faaba je maalle, niin mefi muuntuu mereffi.

SRutta -BtoojeS fieltäptpi ppä mielätin läptemäStä ®gpp=
tiin faraon tptö ja janoi: ap Igerra, en ole minä itinä jelmä=
pupeinen mies ollut, fillä minulla ou pibaS pupc ja tantea
Keli; minä en moi pelpoSti pupua. <gerra janoi: tuta on ip=
mijen juun luonut? haitta tuta on tepnpt mpfän tapi fuuron?
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©nfo niitä ole telmpt minä, igerra? Suuletfo finä, että minä
en tiebä finun ei taitaman felmästi ja juolfemasti pulma? SDtene
fiiS npt: minä olen finun fuufi apu ja opetan finnlle, mitä
finun on pufmttama. SDiutta SDloofeS maan fanoi: afj jgerra,
lähetä, tenen lähettää tatybot.

©illoin £erra miljaStui tornin 3ftoofeffeHe ja fanoi: enfo
minä tiebä, että finun meljefi Storon on fangen puhelias; pän
taitaa helposti pulma? 3a fatfo, Ijän tulee finua maStaan, jos
finä ©gpptiin menet, ja näfibeSfään finni itoitfee Ijän fpbämeS=
tänfä. <sän on puhuma finun puolestafi fanfaHe; finun on
päneHe fanottama, mitä Ijäuen pitää puljua ja tjänen on fanot=
tama fe fanfaHe ja garaoDe.

SäftoofeS meni fitte appenfa seetron luoffe, jota mpöS
fanottiin Stegueliffi, ja fanoi Ijänelle: raffaani, annas minun
mennä ja palata tafaifin meljieni tpfo, jotfa omat ®gpptisfä..
3a farioi: mene rauljasfa. 3a SftoofeS otti fitte mai=
monfa ja poifanfa, pani fyeibät aafin felfään ja palafi ©gpptiin
ja otti fäteenfä 3umalan fauman, jofa oli ollut fäärmeenä.

3a <Qerra fanoi laooniHe ©gpptiSfä, mene SKoofeSta
maStaan erämaahan, £än menifin fOtoofeSta maStaan, jonfa
tapafi 3«malan muoren fQorebin luona ja fuuteli Ijäntä. 3<*
•BtoofeS ilmoitti StaroniHe faiffi fgemn fanat; Ijän fanoi mel=
jeHenfä faiffi mitä 3umala oli hänelle puhunut.

■Jliin rnenimät Ije ©gpptiin ja fofofimat faiffi
lasten manljimmat, faiffi plimmäifet eli efimiefiet, joiben tuli
toifia fäsfeä. 3a Slaron puljut faiffi ne fanat, jotfa igerva oli
ajtoofeffelle puhunut ja SRoofeS tefi ihmeitä fanfan näljben.
fåanfa uSfoi, että Igerra tahtoi Ijeibät ®gpptiläifistä’pelastaa ja
oli SHoofeffen läljettänpt Ijeibän tpfonfä. lapfet lan=
fefimat maahan ja rufoilimat liittäen fiitä, että £erra oli fat=
fonut Ijeibän furjuuttanfa ja tafjtoi fyeibät fiitä päästää.

Suut, 18: 14. 3cfa itfenfä ylentää, fe alennetaan ja jota itfenfä
alentaa, fe ylennetään.



©uo mun niin elää irotraSfan
@ä, että faifit tuuman!
ätun’ armoS aina minulle,
Stt’ tpoui felpaig’ fiuulle!

O §erra, auta minua
olafaBtamaf)an ftnua,
@tt’ aina finuun turmaifin
3a lä[)immäiBtän fyolljoifin!

@llO (aifen, mitä tiantitfen,
SRun päätien panttiin ostarien,
©imitte tutin tunniats’,
3tfen’ ja muiben poraijatS’!

(SBirft 447 ». 5,6, 8).

19. 9ftoojcS faraon itiöttä.
2 2Jioof. 5—12, 28.

©ittefuin SOtoojeS ja Slaron olimat fäpneet Sanelin lasten
manhimpien tpfonä, menimät I;e faraon luo ja janoimat: näin
janoo <öerra gSraelin jumala, päästä minun fanjani Israel
lähtemään ©gpptistä. garao maStaji: tuta on <Qerra, }on!a
ääntä minun pitäifi tuulla? ®n minä mitään tiebä fiitä <ger=
rasta, entä mpöS aio päästää gaelia menemään. SJcenfää
työhönne; laittautufaa tiiliä polttamaan ja rafennuffia raten=
lamaan.

3a garao fanoi työpääHiföiHe, joiben toimena oli pitää
filmäHä ja tartaStaa lapfia: ei teibän pibä tästälähin
enää antaa gsraelin fanfaHe oltia tiilien tetoon, mutta jama
tiililufu 'on teibän fuitentin heiltä maabittama, eitä phlään fiitä
mähennettätoä; heibän on tehtämä juuri phlä paljo tiiliä, tuin
ennenfin, fiUoinfuin annettiin oltia tiilien tefemijeen. 9tiin
janoimat työpääHiföt fanfaHe: teille ei enää anneta oltia tiilien
tefemijeen, maan menfää itje oltia toteamaan. Äuitenfaan ei
teibän työstänne jaa mitään puuttua, maan on teibän malmis=
tettama tiiliä l;htä paljo, tuin jiUoinfin, foSfa olfiatin jäitte.
9tiin tanSja Iwjofi prnpäri foto ©gptin maata toteamaan jän=
fiä; toteamaan tiilien tefemistä marten miljan leittaamifen
perästä pelloille jääneitä olfien tähteitä. StyöpääHiföt tiirehtimät
heitä ja janoimat: täpttäfää teibän päimätyönne, mintuin jiHeiniin
tuin teillä oltia oli. -Kulta Israelin lapfet etmät fuitenfaan
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nyt enää Voineet yytä paljoa tiiliä valmiitfi faaba, !un Reiltä
meni niin paljo aitaa fänfien tofoamifeen. ©illoin ioirfamiepet,
työpääHitöt, löivät gSraelin lapfia ja fanoivat Reille: mitfi
ette tänä päivänä, ettefä eilen ole täyttäneet teille määrättyä
päivätyötänne? 3JtinEätät;ben ette ole valmistaneet niin paljoa
tiiliä nyt, hiin ennen? ga gåraelin vanyimmat tulivat SOtoo--
feEfen ja älaronin tytö ja valittivat: fittefuin te olette fäyneet
faraon tytönä, on fanfaa rafitettu vielä payemmin tuin ennen.

Shin 9JloofeS ja Slaron menivät faraon tyfö ja Slarott
yeitti fauvanfa garaon eteen ja fe tuli täärmeeffi. Silloin
futfutti garao Egyptin viifaat ja noibat; taitavat, vaan juma=
lattomat mieyet, ja ye tehvät myös niin. Sotainen yeistä
yeitti jauvanja maayan ja ne tulivat täärmeiffi, mutta Slaronin
fauva nieli yeibän fauvanfa. garao ei fuitenfaan tuullut, ei
totellut [itä, mitä guniala 3Jioofetjen lautta yäneUe fanoi, vaan
paabutti fybämenfä. gumala ranfaifi jentäyben garaoa ja
Egyptiläifiä monenlaifiHa rangaistutpa, joista garao olift voi=
nut tuntea gumalan voiman, mutta yän ei taytonut fittetään
noubatlaa herran fäStyä.

igerra fanoi 9Jtoojetjelle: vielä minä annan tulla yyben
rangaistutjen garaolle ja Egyptiin, fitte yän päästää teibät
täältä, puolen yön aitana minä vaellan Egyptin maan lävitfe
ja jotainen efitoinen, laitti enfitfi vanyemmiHeen fyntyneet, fiis
vanyimmat lapjet, ovat fuolevat garaon vanyimmaSta pojasta
pii’an efifoifeen asti, niin myös faitti eläinten efitoijet. STCutta
faittien gSraelin lasten feaSfa ei toirafaan ole muraytava.
gSraelin lasten feaSfa ei ote tapaytuVa mitään payaa yybeHe=
tään iymijeHe, eitä eläimelle.

ga £erra fanoi •äJloofeffelle: jotainen peryeenifäntä otta=
toon vuohen vanyan, viryeettömän faritfan ja teuraStatoon
fen iltafcDa. ga teibän on otettava faritfan verta ja fiHä
voibeltava puoneibenue ovien piytipielet ja ylåfamana, ovien
päällys, teibän on fyötävä finä yönä fen faritfan liyaa fat*
teräin ruoyojen fanSfa ja tulella paistettuna, ynnä yappanuu
tonta leipää. Ettefä te faa jättää mitään fiitä yuomifetfi.



on teibän oltava Vpotäijiltä Jökötettyinä, fcngät
jalagfa ja fautoa fäbeSfä, mintuin maltatte tiirat)talaat; mintuin
pitfätte maltatte aifoloat tymijet. Stiina fäpn finä pönä ©gpptin
maan lävitje ja työn faitfi efitoijet fefä tymifiStä, että farjaSta.
3a meri teibän oloienne ptytipieliSjä ja pläfamanoiSja on oleloa
teibän merftinne IwoneiSja, joiSja te olette, että, foSfa ininä
meren näen, niin menen minä teibän ttyilfenne, eitä teitä
telttaa rangaistus, fosfa minä tpön ©gpptin maata. 3a fe
päitoä on oleloa muistotfi teitte ja faifitte teibän jälteläifittenne.
3ofa touofi on teibän loietettätoä je päiloä juhtana, jota louofi
teuraStettaloa jettainen faritja ja fittä taltioin Valmistettuna je
työläinä.

@e oli saSfal)jnl)(a, lasten i)3ääfiäinen, jonta
3umala npt fääfi ja a jetti, ©itä miettivät Satasiin lapfet
jota muoji. 3ola muojt teurastivat l>e faritjan ja jäivät jen
Suutalan määräämättä tavatta.

1 Sor. 5: 7. Sfieibän pääfiäistampaamme on mpö6 meibän ebes»
tn mme uhrattu, jota on Kristus.

O Suutalan laritfa, O Santalan faritfa,
piinattu ristin päättä, ©uvmattn toiatonna!
3Mt’ armahtaa fä tatuoit, ä»rit’ armelias fä täplät,
äöaitt’ färftt pilttaa täällä; SBaitt' olit turtoatonna;
©pntimme jinä tannoit, @ä tuotit ebestämme,
©tämän meille annoit; SKeit’ autit finneistämme;
Stfeit’ arinatpa, o SefnS! SOieit’ armafyba, o Sefus!

(SBirfi 51 m. I—2).

20. £äl)tö ©gltytiStö,
2 DJfoof. 12; 29 tutu 15.

3§raelin lapjet uSfoitoat, mitä 3umala janoi ja tetivät,
niinfuin l;än oli täsfenpt. £e teurastivat faritjan ja voitelivat
jen Verettä ovien pihtipielet ja pläfamanat taloisfaan. tpuo=
lenpön aifaan tapahtui, että ‘gerra löi, fuoletti faiffi efitoijet,
faitfi ©gpptiläisten Vanhimmat pojat, faraon Vanhimmasta
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pojasta mangin manpimpaan peilaan asti ja Eaiffi eläinten efi=
Eoijet. Sinä ponä noufi juuri parEu, juuri malituS ja itfu
Qsgpptin maaSja, fiHä ei jieHä ollut [itä taloa, joSfa ei Euol=
lutta ollut.

©illoin, jantana ponä, noufi garao plöS, Eutjutti 3JloojeE=
fen ja Slaronin tplonjä ja janoi: nouSEaa ja menlää pois minun
EanjaStani; menlää matEaanne ja palmellaa herraa. DttaEaa
mpoS EanSjanne teibän lämpöänne ja Earjanne, menfää mat=
Eaanne ja fiunatEaa mpöS minua, 3<* ®gpptiläifet paEoittimat
Eanjaa ja fitreptien ajoimat peitä pois maasta; fiHä pe janoin
luot: me Euolemme joEainen; me olemme EaiEEi Euoleman omat,
joS Israelin lapjet miippmät SgpptiSfä.

3liin laatimat SSraelin lapjet ©gpptistä. S a iQetra Eämi
peibän ebedänjä päitoäHä pitmen patjaasfa jopbattaalfenja peitä
tiellä ja juojeHaEjeen peitä Euumuubelta, ja peliä tulen pat=
jaaSja malaistaljenja peitä, että pe moiloat loaeltaa niin ppmin
poHä, Euin päiloäHäEin.

Äun Sgpptin EuninEaaHe janottiin, että Eanja oli
paennut, oli SgpptiStä läptenpt, janoi pan: minEätäpben me
olemme niin tepneet, että päästimme Israelin palioelemaSta
meitä? 3)loS, Ojalaamme peitä taEaa ja tuoEaamme peibät
taEaijin Sgpptiin! 3a pän maljaSti 600 jotaloaunua ja ®gpp=
tiläijet ajoimat Säraelin lapfia taEaa jaattaaEjeen peitä tafaifin
©gpptiin itjeänjä painelemaan, Sgpptiläijet jaamuttimatfin
raelin lapjet, tulimat peibän tpEönjä, Eun pe olimat ajettuneet
leiriin meren luoEje. Sanelin lasten ebeSjä oli punainen
meri, EummaHaEin puolen peitä olimat EorEeat falliot ja peibän
laEananja olimat ®gpptiläifet. tge olimat fiiS juureSja päbäsjä,
fillä pe eimät pääSjeet ©gpptiläifiä paloon ja ainoastaan 3u=
mala moi peitä juojella ja pelastaa.

3a Eun garao läpeStpi peitä noStimat lapjet
jilmänjä, fatjoimat taalfenja ja Eatjo, ®gpptiläijet tulimat peibän
peräSjänjä. 3a eimät luottaneet Suutalaan; pe
eimät mapmaSti uSloneet, että Suutala nptlin moi peibät ®gpp=
tiläiSten läjistä pelastaa, mailla pän niin ipmeeEifeSti oli peitä
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auttanut. ©entäpben pe peläStpimät jangen juuresti, ja janoi=
mat ttJtDojefjette: mitji finä meille niin olet tepnpt, että jopbatit
meitä pois ©gpptiStä? ättoojeS janot tanjatte; älfää pelätfö;
jeijofaa ja tatjofaa, minfä autuuben &erra tänä päimänä teitte
tefee. |>erra jotii teibän puoleltanne ja teibän on ottama alal=
lanne. 3a pilveen patjat, jota 3äraelin lasten ebettä fämi,
fiirtpi peibän taafjenja, peibän ja ©gpptiläisten toäliin, että
©gpptiläijet eiloät moineet tulla 3äraelin lasten tpto.

SttoojeS rutoili 3umataa, että pän toti auttaifi 3§vcieli=
laifia. <perra janoi 3Jtoojetjelle: mitäs puuhat minun tptöni?
©ano Sanelin lapfitte, että pe matfatte pantfifimat. SDtutta
finä nosta jautoaji ja ojenna tätefi meren plitje ja erotta je
ppbeStä, että 3^r(ie^n lapjet tämifimät meften loälitje. ®gppti=
läijet tulemat tietämään, että minä olen £erra.

soSta ättoojeS ojenft fätenjä meren plitje, antoi igerra
loebet juosta pois mapmatta itätuuletta foEo pon ja jaattoi
meren tuimille ja mebet erfanimat toifistaau. Sanelin tapfet
fämimät feSteltä merta tuimaa mpoten ja mebet olimat peitte,
uiintuin muurina peibän oifeatta ja roajemmatta puolettauja.
3a (Sgpptiläijet jeurafimat peitä ja ajoimat peitä tafaa mereen.

Jaosta aarnumartio tuli. sun aamu tuli, fatjapti .öerra
©gpptiläisten jouten päälle tulen patjaaSta ja pitmeStä ja peläs=
tptti peitä; ja jpofft pporät peibän maunuistanja niin, että pei=
bän maununja faatuimat. jttiin janoimat ©gpptiläijet: paet=
faamme, fillä jotii puolesta. tututta <Qerra
janoi 3Jloojetjette; ojenna tätefi meren plitje. Diiin SttoojeS
ojenfi tätenjä meren plitje ja meri patafi tafaifin (Sgpptitäifiä
maStaan; mebet juotfimat peitä maStaan. <gerra jpotji niin
©gpptiläijet teStette merta ja peitti mebettä jetä maunut, että
ratjumiepet niin, että ei pffitään peistä jäänpt pentiin. Utiin
iQerra mapapti 3§raelin finä päimänä ©gpptiläiSten fäbeStä.

nätimät ©gpptiläijet tuotteina meren rannatta ja
tanja pelfäji herraa; ja ustoi herran ja pänen palmelijanja
tDtoojetjen janat.
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©illoin toeifafitoat ylistäen ja inttäen fefä fDioofeg, että
33raelin lapfet herralle tämän mirren ja janotinat;

SBeifata herralle, fybänteStäni tahbon mä, taitoaan;
SBannut ja ratfut, l;än mereen fyöJft, ihmeitä terhen.
£än looimani, liitogtoirteni, autuuteni on aitoani

118: 15, 16. Ston ja autunben ääni on toanljuvsfaäten ma*
joiäfa; tperran oifea fäfi jaa looiton. §evran oitea fäft on lorotettu;
herran oifea fäft jaa tooiton.

SBeifatfaam’ §erraKe, @itt’ tylt ruhtinain
Sltmmben turmalle! 3a taiftein funmfain,
Säntäämme liittäen, @uur’ ompi tooimaSfaan
Äastootnfa cteben. 3a berranbeäfaan

§än taitfcin herrain §erta.
(Sffiuft 338 to, 1).

21. Söacfluå forioeSfa.
2 SJtoof. 15; 22 tutu 17.

9tiin Säraelin lapfet toaelfiioat meren tyföä ja
olitoat folme päimää fortoelfa, erämaana, jjoSfa ei tagtoanut
mitään puita, ei ollut peltoja, eitä niittyjä, eitä afunut fetään
iljmiftätään. ©itte pe tulitoat haaraan, josja oli toettä, mutta
t;e eitoät tönineet juoba mettä -Kaaragfa, [itiä fe oli fartoagta;
fe oli fangen tatferanmafuigta. ©itiöin ei fanja taiteittaan
rufeiHut jumalaa, että hän auttaifi peitä, maan fe napifi
fDioofegta maataan, fe lämi färfimättömäffi ja fanoi: mitä mc
juomme? SRoofeg puufi herralle, hän rufoili tperraa ja iperra
ofoitti hänelle puun, jonta hän peitti meteen, niin toefi tuli
mafeatfi. ©e tuli famantaifeffi, luin toefi meibän taitooigfamme
ja taifimat fitä juoba. 3a tgerra puhui tanfaHe: jos finä
tuulet tgerran finun 3utnalafi äänen ja teet fitä, jota ottein
on, niin en minä pane finun pääHefi yhtään niistä mitfauffista,
rangaistuilta, jotta minä ©gyptiläifiä olen antanut foljbata;
fillä minä olen §etra finun pnrnntnjnfi.
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Uliin lapjet mattuStirnat eteenpäin ja tulimat
Sinuin Eorpeen. £e olimat jangen pian unhottaneet, Enintä
heitä (ggpptiSjä oli maimattu ja mitä ppmää fåerra oli peille
tepnpt. 3a foto jouEEo, EaiEEi 3§raelin lapjet napijimat ja
janoiloat: jospa jumala olifi juonut, että me olifimme Euotleet
(ggpptiSjä, joSja me istuimme lihapatain ääreSjä ja meiltä oli
leipää pltäfpflä jpobä! ©itiä te, SOtoojeS ja Staron, olette jen=
täpben jopbattaneet meibät Eotpeen, että antaifitte EoEo jouEon
Enotta nälfään. Uliin janoi fierra SJcoofef jelle: minä olen Euultut
SSraelin lasten napijemijen. ©ano heille: Eahben ehtoon mäti Itä
pitää teittä olla lihaa jpobäEjenne ja aamulta olette tulemat
ramituitfi leimästä ja jaatte nähbä, että minä olen <perra tei=
bän jumalanne, joEa mäfemä olen.

SltajeHa tulimat pettoEanat, metEein EphhEpiSten EoEoijet
linnut ja peittimät EoEo leirin; paiEan, jolle olimat
ppstpttäneet teltlinjä; fitlä niitä oli niin paljo. Israelin lapjet
moimat niitä ottaa fiini ja jpobä niin paljo, Enin maan tahtoimat.

Slamnjetto taas oli EaSte leirin pmpärittå. £un EaSte
Euimui, Eatfo, niin oli EormeSja paljo jproiä. Ule otimat pmpp-
riäifiä ja pieniä, niinEuin pärmää maalla ja rnaiStuimat jämpp=
lättä ja hunajalta. sEun lapjet nuo jpmäjet nätimät,
janoimat he: mitä tämä on? SDtoojeS janoi: fe on mannaa,
letpää, jota Igerra on teille antanut jpobäEjenne.
Eootfaan fitä niin paljo, Enin hän itje jpö. Israelin lapjet
tcEimät niin ja fofofimat muutamat enämmän, toijet mähemmän;
mutta Eun mitattiin, mitä pe olimat Eoonneet, niin oli joEaijeUa
Phtä paljo, joEainen oli Eoonnnt niin paljo, Enin jpobäEjenjä
tarmitfi.

3a -DloojeS janoi heille: ei EenenEään pibä fiitä mitään
hnomeneEfi jättää, mutta jotEut jättiraät mähän jäleHe. Äentiefi
he luulimat, että huomenna ei mannaa jataijiEaan ja peibän
täptpifi Riioin näpbä nälEää. Uliin jiipen tähteet ji jätettppn
mannaan EaSmoi pöHä matoja ja je rupeji paifemaan.

Äuubentena päimänä tapahtui, että pe olimat toenneet
fitä leipää EaEfintertaijen määrän, EaEjt Eertaa niin paljo, tuin
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muina paitoina. 3a 3Jcoofeå fanoi: mitä te leitootte, je Icipo=
taa, mitä te leitätte, fe teittäfää ja mitä täpteeffi jää, fe fäi=
Ipttäfää ©illoin manna ei tutoennut paifemaan,
eitä tullut matoipinfaan. Oliin fanoi SRoofeS: tänä päitoänä on
herran fabatli, eitetä te tänä päitoänä löpbä mannaa ulfoa.
■Kutta feitfemäntenä päitoänä jotfut fanfaSta läptitoät fotoa;
maan mannaa, mutta pe eitoät löytäneet mitään. 3a SJlDofeS
fanoi 3laroniHe: ota astia ja pane fiipen mannaa pibettätoätfi
tallella jälteen tuletoaififlenne, tulemille fufupoltoille, että pe
aina muistaifitoat, fuinfa jumala on antanut teille leipää tai;
toaaSta. Slaron panitin mannaa astiaan ja fäilptti fen. Oliin
fauan, tuin gaelin lapfet olitoat erämaaSfa, neljänfpmmenen
touoben ajan, fatoi jota arfipäitoä mannaa ja jofaifena arfi=
päitoänä fotofitoat pe fitä ja joitoät niin paljo, tuin tartoitfitoat.

3§raelin fanfa läpti fitte ©innin tortoeSta ja ajettui lei;
riin, DtafibiimiSfa. ©iellä ei fanfaDa ollut toettä juoba. 3a
pe riitelitoät äßoofetfen tanSfa ja fanoitoat: antataa meille
toettä juobaffemme! 2J?oofeS fanoi; mitä te riitelette minun
fanSfani? SUiffi te teette fpntiä petraa toaStaan? SUutta fanfa
napift ppä. 3a SOloofeS puun tgerraHe fanoen: mitä minä teen
täHe tanfalle? ©i paljoa puutu, että pe eitoät titoitä minua,
tgerra fanoi: ota fautoafi tätcefi. ftatfo, minä feifon tuolla
finun ebeSfäfi eräällä IgorePin taHiolla. ©ieHä on finun tpö;
tätoä fallioa, niin on fiitä juotfetoa toettä. 3a SRoofcS tefi
niin; pän löi fautoaHanfa fallioa. ©illoin tuli faHioSta toettä
niin, että faifti 33iaelin lapfet faitoat juoba.

Siiat. 6: 31, 32, Stltää fiis furuttifet otto (anoen: niitä me fpömme,
laitta mitä mc juomme di minä me itfemme metroamme? Sillä taittia
niitä patanat etfitoät; fiKä teibän taitoaaHinen ifänne tpUä tietää teibän
taittia näitä tartoitfetoan.

4?un §erra mua paimentaa, @i toäfp, ei Ijän muutu;
@i multa mitään puutu; 3iotoitfee taitoaan leitoällä,
§än taitfemaSta minua 3a elämän mpoS toebeM

Sieluni toirtooittaapi.
(®irfi 275 to. 1).
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22. Sain antaminen.
2 SKoof. 19, 20.

kolmantena luulautena lasten @gpp=
tiStä, tulimat pe Siinain lorpeen ja fijoitti itfenfä,
ajettui leiriin fiipen, muoren lopbaHe. £>e ppstpttimät jtinä
itjellenjä teltit ja ajuimat niisjä jonfuu aitaa. 3a SffloojeS
astui pIoS muorelle jumalan tplö. 3a puufi päneHe
muorelta ja fanoi: näin on jinun gaelin lanjaHe ilmoitettatoa:
te olette nähneet, mitä minä ©gpptiläijiHe olen tepnpt, luinla
minä olen peitä rangaistut ja luinfa minä olen teitä fotfan
tiimillä fantanut; miten minä olen fuojeUut teitä ja teille paljo
ppmää tepnpt. 3°3 te jtis minun ääntäni uSlollijeSti luulette,
minua tottelette, niin olette te minulle taCtiS omaijuuS ennen
lailfia muita fanjoja ja minä tapbou teitä fiunata enämpi, luin
faitfia muita laujoja; ftllä 1010 maa on minun ja minä tooin
tepbä mitä tapbon.

3)toofeS tuli ja lutjui loloon mapphnmat lanjaSta ja
ilmoitti Ideille lailli ne janat, jotta tQerra päneHe oli läSlenpt.
3a lailli toaStaji ppfailaa: laitti mitä <gerra pupunut on, me
tacomme tepbä. 3a 3ftoojeS ilmoitti herralle lanjan puheen.
3a £erra janoi Sftoojeljelle: mene lanjan tpfö ja pppitä peibät,
tänä päimänä ja huomenna, että pe loaatteenja pefifimät ja
olifitoat lolmantena päimänä malmiit. 3a pane raja, aitaus
touoren pmpäriUe ja jano: lamaptalaa, että ette astu muorelle,
fitlä jen, jota muoreeu jattuu on luotemalla luoltama, olioonpa
eläin tapi ihminen.

SffioojeS astui muorelta lanjan tplö ja pppitti peibät ja
pe pefimät maatteenja. kun jitte tolmaS päimä tuli ja aamu
oli läfisjä, niin noufi pitfäijen jptinä ja tulen leimauljet, ja
palju piimi muoren päälle ja jangen mälemän pajuunan ääni.
3a laitti lanja, jota leirisjä oli, peläStpi. 3a ffltoojeS jopbatti
lanjan leiristä muoreHe päin 3umalaa maStaan, ja pe lämimät
muoren juurelle. tututta foto Siinoin muori fuitfi, jamufi jiitä,
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että <Qerra tuli alas luuordle litteä ja; ja fauni noufi plöä, tuin
uunin fauni ja toto muori mapifi {oivasti. pafuunan ääni
tuli ppä moimaftaammaffi. SRoofeä pulini ja jumala loaätafi
pänelle fuultamaäti.

jumala pulini fai!!i nämä janat, janoen:

Silittä olen hertta, finttn S«ntalafi, jofa finnt (ggpptin
maalta orjuuben puonecSta uloä mienpt olen. ådföött fimtlla
olfo muita Suutalia minun Opeliani.

älä tee itfellcfi fntoaa, eifä niintään muotoa ttiiben,
jotfa plpäällä taitonapa omat, taiffa uiiben, jotfa alfjaoKa
omat maan päällä, eitä ntibett, jotfa mcfiäfä maan alla oloat.
9(lä fumarra niitä, äläfä tttpöä palmelc niitä; fillä minä
serro finttn Sumalofi, olen fiilunä Suutala, jofa foätnu
ifäitt patjat teot lapjille folmantecn ja neljänteen poltocen,
niille,, jotfa minua tuiljaatoat; mutta teen Innpcnbctt ntottillc
tnpanfillc, jotfa minua rafaätaloat ja pitämät minun fäSfpni.

älä laujn turpaan herran, finttn Suutalaji ninteä,
fillä et jätä fitä ranfaifematta, jofa pänen nimenfä
turhaan loufttu.

SUniäta pppittää lepopäitoä.
kunnioita ifääfi ja äitiäfi, että mcncStpifit ja folion

eläifit fiinä tnaaäfo, joitta .fperro, finttn Suntalofi fittitHe
antoa.

älä tapa.
älä tee puodit.
9tlä moralta.
älä lattfu määrää tobiätnäta finnit läpimmäifeätäfi.
älä pintoitfe läpimmäifefi pnonetta.
älä pintoitfe läpintntäifcfi toaintoa, eifä pätien pnlmelt=

jaonfo, eifä piifaattfa, eifä pätien pätfäänfä, eifä anfianfn,
eifä mitään läpintmäifcfi omaa.

sPf 119: 5. Oi, jospa minun tieni cjennettaifun pitämään finnit
fääöjjäfi!
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©tyrnille Itybämeljemme @uo §enteB motitta aina;
92ää ta«!tyB, §evra, paina. SLääU’ elämään meit’ aula niin,
3a niitä (curatatfcmmc Gtl’ taiiraafen me tocttaifiin

Sefutfeu, tpoitaä, tautia.
(SBiifi 136 m. 6).

23. SBacKuö Käännän maalle. Sulo
Inluattuitu maapa».

4 Sfloof. 21. Soof. 1,3, 6.

Israelin lapfia al;bi§teltiin matfalla Kaanaan maalle ja
te pupuimat jumalaa ja SJioojegta maataan ja janoimat; min!ä
täpben finä toit meibät forpeen tuoleittaan? ©itiä
ei täällä ole leipää, cifä mettä ja meibän jielumme juuttuu,
tpmpeptpp täpän puonocn ruofaan; me emme tapbo enää jpobä
mannaa.

Jtiin igerra lähetti tanjan jctaan tulijet, mprfpHifet fäär-
mect, jotta purimat fanjaa niin, että paljo mäteä Israelista
tuoli. Ketä main fäärme jäi purra, je tuoli, ©illoin tulimat
te 9JtDojetjen tpfo ja janoimat: me olemme tehneet jpntiä,
rntoile herraa nämä täärmeet jeastamme ottamaan pois. 3Jioo-
jeS rntoilitin tanjan puolelta, iltiin <Qerra janoi SRoojefjeHe:
tee itjelleji magfinen, tupannen fäärme ja nogta je mertitfi
plo§; jofainen fäärmeen purema, jota fatjoo fitä, on jäämä
elämään. 3iiin SDtoojeS teti maStifen fäärmeen ja nosti jen
mertitfi plog. $a tapahtui, että joi fäärme puri jotatuta ja
pän taljat)ti fitä maåfifäärmettä, niin pän jäi elämään. Sota
taa§ ei tatjonut fäärmettä, fun ajatteli, että malfijen fäärmeen
tatjominen ei tnitenfaan auttaifi l;äntä, jen täptpi tuolla.

iOtoojefjen, herran palmelijan fuoltua, puljut <gerra
fitallc, jota oli oflut -Koojetfen palmelija: nouje npt ja maeHa
Sorbaanin plitje fiipen maahan, jonta minä Israelin lapfiHe
antanut olen. Die roptea ja iloinen, äläfä pettää. 9tlä faUi
tämän lafifirjan tulla pois finun juuStafi, maan tutti jitä piit
ja päimät, että jinä lain pitäifit ja toimittaifit laitti ajiat jen
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mutaan, tuin fiinä on firjoitettu. -Utuista aina ja tee fitä, mitä
minä olen teille täSfenyt, jiUä niin finä menestyt taitaja toi=
misjafi, mitä teet.

tanja läljti menemään Sorbaanin ylitje. 3 orbacm oli
jifloin jangen juurena; je oli yymin tuimillaan,
mirran pii ei ollut mitään [iltaa, eitä 3Sraelin lapftHa myös=
tään ollut laimoja. fantoimat liiton artfia; arftua,
jonta -KoojcS, jumalan oli erämaaSja tepnpt. ©iinä
arfuSja oli fatfi lain taulua, joitjin 3unmlan tummenen pppää
fästpä oli firjoitettu, ja astia mannaa. 3a papit fämimät juo=
raan 3cmbaania SRutta tun papit, artfia tantaen, tuliroat
3orbaaniHe ja peibän jaltanja taStuimat meteen, niin fcifapti
je meji, jota yläpuolelta juotfi pyteen paittaan, eitä pptään
mettä enää juoSjut ylväättä päin jofeen alas. jDJutta je meji,
jota alaspäin tutti, juotfi pois ja mäpeni, niin että paitfa, joSja
ennen oli mettä, tuli äimän fuiroatji. 3a papit jeijoimat liiton
artin fanSja teSteHä Sorbaania ja toto 33tael fämi tuimin
jaloin joen ylitje. ijkpit jäimät jetjomaan 3cmbaaniin, mirran
uomaan niin fauafji, funneS laitti olimat menneet
3orbaanin ylitje. 3a tun papit liiton artin fanSja noujimat pois
mirraSta ja jalCopopjillaan polfimat tuimalle maalle, tuli 3ot=
baaniin loettä tafaijin ja mirtafi, niinfuin ennenfin eteenpäin.

(Si lautana 3orbaaniSta, oli juuri faupunti, jontanimi oli
3crilo. kaupungin ympärillä olimat forfeat, mapmat muurit,
joiben yli eimät moineet nousta. SRutta igerra
janoi 3oojuaHe: fatjo, minä olen antanut Soiton jinun fäjiifi;
te olette pääjemät jiipeu fijään ja malloitatte jen. 3lnna faiftien
jotamieSten fäybä terta faupungin ympäri ja tee niin tuutena
päimänä. 3ofa päimä fäyfäät äimän ääneti ytfi terta faupungin
ympäri. -Uhitta jeitjemäntenä päimänä anna pappien ottaa pa=
juunat liiton artin eteen ja jinä, jeitjemäntenä, päimänä fäyfää
jeitjemän tertaa faupungin ympäri ja papit joittafoot pajnuniHa.

Kanja noStafoon filloin juuren jotatmubon, niin faupungin muurit
hajoamat itjeStänjä.



3a Soofua fäsft faufaa ja janot: älfää tol;ottafo jota*
huutoa, älfääfä antafo äänenne fuulua eli fanaafaan fuugianne
päägtäfo fiihen päitoään agti, jona minä fanon teitte, ©itiä
tatuoin tefiluät fte fuutena päituänä ja fäluiluät jota päitnä
ääneti ferran faupungin pmpäri. Suutta feitfemäntenä
päituänä, fogfa aamurugfo foitti, noufituat fte tuarhain ja fälui=
luät entifettä tatuatta feitfemän fertaa faupungin pmpäri. ©eit=
fetnännettä ferratta pmpäri fäpbegfä, fun papit foitthuat pafum
naa, fanoi Soofua fanfatte: fopottafaa fotahuuto, fittä tgerra
antoi teitte faupungin. 9tiin fanfa ja muurit hajofiiuat
itfegtänfä; ei huubogta, toaau Suntala «Titot niiben futigtua.

3a fanfa pääfi npt tulemaan faupunfiin fifään. 9liin tuoittimat
he faupungin ja faiffi fen afuffaat tapettiin. Suutala oli niin
fägfenpt fentäl;ben, että fanfa, jota afui niinfuin fofo
Jaanaan maagfatin, oli perin jumalatonta, eifä laifinfaan tah-
tonut Suoalaa totella. 3a faiffi talot retuittiin
hajalleen.

tpf. 103: 8, 10. Saupias ja armollinen on §erra, färfimäincn ia
äimän ppmä. @i pän meibän fpnteimme perästä tee meille, eitä EoSta
meille pahain teloimme jälteen.

9tpt fperraa fiittälää,
Saitt’ fanfa riemuisianne!
.§än fuuret armotpöt
On tepnpt lohtahonne:
§än, äibin lofjbuSta
åin’ näihin paitoihin
On fnonut lahjoja,
SBiel’ auttaa loaStatin.

armon §erra, mpös
®uo atmoS meille toielä,
(Stt 1 tunnustamme tpös
3htneifet ilomieliä!
O §erra armias,
3linoa turmamme,
3lin’ ole laupias
3a afn tansfamme!

(SBirfi 368: 1,2),

24. Slafnuiu luorfnug.

3oofiwtt t. 7.

Suutala oli fanonut Sgraelin lapfille: faiuahtafaat itfe=
änne ottamagta jotafiu firotugta. Slfää ottafo itfettenne mitään
niigtä faluigta, luaatteigta, agtioigta tahi forigteigta, joita Serifon
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jumalattomilla ajuEEaitta on ollut. SRutta EoSEa 3Sraelin lapjet
mattoittiroat Eaupungin, otti erää SlaEan uiminen mies,
EuiteuEin jotalin noiben jumalattomain ihmisten EauuiiSta tama=
roiSta. St EuEaan ollut fitä näpnpt, ei plfilään ipminen tietä*
npt, mitä pän oli tepnpt. Sliin Igerra, mipaStui fiitä 3åraelin
lapfiHe, eifä enää auttanut peitä. sluu 3DD iua fitte läpetti
3erifoSta miepiä SCi nimistä, pientä faupuutia maStaan; fitä
mattoittamaan, niinEuin 3wiEoaEin, niin palenimat Säraelin mie*
pet 3lin miepiä ja monta israelilaista tapettiin.

Silloin fanjan fpbän pämmästpi, Eanja peläStpi ja 300=
jua repäji tuSfiSjaan maatteenja. £än lanEefi maapan EaS*
moiflenja herran arEin eteen ja oli fiinä iltaan asti 3Sraelin
manpinten EanSfa. 3« pe peittimät tomua päänjä päälle ja
olimat jangen murpeisjaan. 3a 3oojua rnEoili 3umalaa ja
janoi: ap Jgerra, <gerra, miEft tämän Eanjan annoit ollenEaan
tulla 3orbaanin Plitje, pnEuttaaEfefi meitä? SJpt tulemat Haa*
naan maan afuEEaat ja tappamat meibät.

Sliin Igerra janot 3oojua!le: nouje, miniä täpben finä
niin maEaat EaStooittaji ja olet juruisjafi? on tepnpt
jpntiä. ©n minä enää ole teibän lonejanne, jos ette pämitä
Eirottna teibän EeSEeltänne; jott’ette ranEaije jitä ipmistä, joEa
jotaEin on maraStanut.

Sliin nouji 3oojua marpain puomijena aamuna ja EoEofi
3Sraelin lapjet. ©itte peitettiin arpaa, että 3oojua faijt tietää
EnEa oli maraS. Sirpaa peitettäeSjä Eirjoitettiin luultamaSti
ipmiSten nimet pienitte tauluille, jotEa fitte pantiin mätiin,
©itä mätiä pnbiSteltiin fitte niin, että taulut putoilimat mabista
pois. Alenen taulu npt enjiEji putofi mabista ulos, jiipen oli
arpa jattunut. 3a armottaeSja fattui arpa Slalomin; je taulu,
joSja oli pänen nimenjä, putofi enfiEfi ulos. 3a - 3oofua fanoi
fittoin SlaEauitte: poifani, anna herralle lunnia ja ilmoita mi*
nufle, mitä tepnpt olet? ©illoin maStafi SlaEan: totifeSti olen
minä fpntiä tepnpt igerraa maStaan. SRinä näin toanealaisten
tamarain feaSfa lättiin baPploonilaifen manttelin, maipan ja
EaEfi jataa fiEliä popeata, juuren popealappaleen ja Eultaijen
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fielen, Talliin ToriSteen, joita minun mieleni te!i ja minä otin
ne. 3a fatjo, ne omat taimetut maahan TeSfeUe minun majaani.
92iin 300 iua lähetti finne lähettiläät, ja tamarat olimat taimetut
hänen majaanja. 3a lähettiläät ottimat ne majasta pois ja
toimat 3oofuaHe. 3a 3°°lua fanoi SlafaniHe: foSfa finä olet
meibät murheeHififfi jaottanut, niin jaattatoon Igerra finut mur=
t;eellifetfi. 3a foto Titnitti hänet; he h e ittitt>ät timillä
l;änet fuoliaffi ja tulella polttimot taitti, mitä hänellä oli ja
tefimät niiben päälle juuren fimiröpffiön.

; p. 139: I—3. fperra, finä tutfit minua ja tunnet minun. 3010
minä istun tapi noufen, niin finä fen tiebät; finä ymmärrät taulaa minut
afatulfent. 3010 minä lätin eli mataan, niin finä olet minun ympärilläni.

Suruton, fpnnistäs, ab JoSlaS 911) muista: §crraS pptoä Jutut’
laJJaat? ain’ auttaa,

Suinf Janan (tina murljeetonna Saan (aatana tuint’ JamaluntenS
maataat 1? lautta

9(1) perää, perää! aif’ on painata, @ua ppptää (pntiin, Jabotutfeljeu;
SBitl’ laupias taptoo olla 3nmalo Scntäpben turmaa armoon Sefutfen!

(SBirft 524: 1, 13).

25. GHibeon.
SCttom. 6, 7.

il un 38raelin lapjet tefimät pahaa herran ebeSjä, fun he
eimät totelleet herraa, niin antoi jumala heibät jeitjemäffi
muobcffi erään pafanaHijcn fanjan, SUibiaanilaiSten, läjiin.
■Ulibiaanilaijet rafittimat lapjia fomaSti ja tefimät
heille paljo pahaa. 3°3 jotafin fplmi, niin tulimat
sD2ibiaanilaijet ja turmelimat faifen maan faSmun, rpöStimät
heibän eläimenjä, eimätfä jättäneet jäleHe Israelille mitään
elatusta, ei lampaita, ei tarjoa, eifä aajeja. fge tulimat, 3bra=
elin maalle, niinfuin heinäjirfat, niin juurisja määrin, että ei
heitä, eifä heibän fameleitanja lufeafaan moitu. ©illoin huufi=
mat, rufoilimat 3eraelin lapjet herraa auttamaan heitä, ilosta
3§raelin lapjet h»ujimat amuffeen herraa, lähetti hän heille
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profeetan, jo!a puput peiHe: näin fanoo tgerra Snadin jumala:
minä jopbatin teibät (SgpptiStä ja faatoin teibät ulos orjuuben
puoneeSta ja pelastin teibät ©gpptitäisten EäbeStä, ja te ette
totelleet minun ääntäni.

3a tgerran enEeli tuli ja tammen alle DfraSfa,
jofa oli 3°afi ett oma, ja 3°a^n potta ©iibeon pui nifuja.
«Silloin ilmaantui tgerran enEeli päneHe ja fanoi: <gerra olEoon
finnit EanSfafi, finä mäEemä fotamieS! SRiin ©iibeon fanoi pä=
nelle: ppmä perra, jos tgerra on meibän lanaamme, miEfi
meille fiis EaiEfi nämä tapaptuneet omat? 3JcinSätäpben 3Ribiaa=
nilaifet meitä niin EomaSti rafittamat? tgerra Eääntpi filloin
päneu puoleenfa ja fanoi: mene tä§fä mätemppbeSfäfi; finä olet
pelastama 3§raelin -DlibiaanilaiSten EäfiStä; finä olet EarEoittaloa
REibiaanilaifet, että pe eimät enää moi Suolille mitään papaa
tepbä. Hatfo, minä olen finut läpettänpt.

Kosta Rlibiaanilaifet ja muut paEanat EoEoontuimat ppteen,
tulimat ja afettuimat leiriin gaelin maalle, niin herran penEi
täptti ©iibeonin. ©iibeon tuli fangeu ropfeaEfi ja pupallutli
pafuunoita, että 3§raelin miepet feuraifimat päntä.

3a ©iibeon fanoi Suutalalle; jos finä, mintuin fanonut
olet, mapapbat Snadin minun Eäteni Eautta, niin anna minulle
merEEi. SRinä panen millaifen napan pipaUe, jos EaSte on aino=
aStaan napalla ja toto muu maa on tuima, niin minä pmmär*
räu finun mapaptaman minun Eäteni Eautta, mintuin
finä fanonut olet. S« tapaptui niin. ©iibeon lemitti napan
tantereelle. sun pän toifena aamuna marpain noufi, puferfi
pän taiteen napasta ja täptti maljan fiitä lähteneellä mebeHä,
mutta muualla miSfään ei ollut EaStetta näptämänä. ©iibeon
fanoi Suntalalle: älCöört finun mipafi fpttpEo minua maStaan,
jos minä mielä terran pupun. SRinä Eoettelen fitä ainoastaan
ppben terran mielä napalla. DlEoon ainoastaan napta tuima
ja'taitella muulla maalla EaSte. Sumala teti niin finä ponä,
että ainoastaan napta jäi Euimatfi ja EaSte tuli muuanne Eofo
maalle.
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©illoin ©itbeott nouft teoriain aamutta ja faiffi mäti,
jota puen lanSjanja oli. 3)iutta tgerra janoi ©iibeouitte: liian
paljo lanjaa on finun lanSjafi. moifi lerSlaitta minua
maataan ja janoa: minun fäteni on minut pelastanut: fun
meitä oli niin paljo, jentäfyben olemme limittäneet 3J?ibiaanilai=
jet. 9liin anna npt fmutaa fanjan lomien luullen ja janoa:
len on pelluri ja arfa, je palalleen talaifin ja menlöön lotiinja.
©illoin palafi lanjaa talaijin lalfilpmmentä lalfi tuhatta miestä
ja ainoastaan fpmmenen tuhatta jäi. 3 a £erra fanoi ©itbeo=
uitte: mielä on liian paljo lanjaa, SBie l;eitä meben tplo, fiettä
minä loettelen l;eitä. 3a ©iibeon mei lanjan alas meben ran=
nalle. 3 a !B erra janot ©iibeoniUe: jola lallii mettä lielettenjä,
niinluin loira lallii; jola läteenjä ottaa mettä ja fiitä juo; ajeta
je eritteen; jamoin laitti ne, jotta lurnartumat polmittenja juo=
maan. ©illoin oli niitä, jotta läbeStään lallimat mettä juu=
ljunja, lolme jataa miestä, ilailli muu lanja oli lumartunut
polmittenja juomaan. 3a £erra puinti ©iibeonille: niiben lol=
men jaban miehen tantta, jotta omat mettä lallimatta juoneet,
pelastan minä teibät ja annan jDlibioanilaijet jinun läfiiji, että
jinä olet moittama fyeibät. Äailen muun lanjan anna taas
mennä jolaijen pailattenja.

3a ©iibeon jalot ne lolme jataa miestä loimeen eri jonf=
loon ja antoi jota miehelle läteen pajuunan, tpljjät jamiaStiat
ja lamput astioin fijään. 3« janot Reille: taljoina minua
ja niinluin minä teen. Jlun minä puhallan pafuunaan
ja laitti ne, jotta minun lanSjani omat, niin puljaltalaa telin
pajuunaa pmpäri toto leiriä ja janolaa: täsjä on herran ja
©iibeonin miellä! Uliin tuli ©iibeon ja jata miestä tjänen
lauSjanja jttfibiaanilaisten jotajoulon leiripaiffaan, 3JlibiaanilaiS=
ten enjimmäisten martijain luo, jotta olimat finne ajetetut. 3a
I)e Ijerättimät martijat, pufyaljimat pajuuniin ja rilloimat jami=
astiat, jotta olimat Ijeibän läjiSjänjä. 9liin pufyaljimat laitti
lolme joultoa ja rilloimat jamiaStiat. ige pitimät luitenlin
lamput majemmaSja läbeSjään ja oiteaSja läbeSjä oli Reittä
pnjuunat, joita I;e pul;aljimat ja Iniufimat: täsjä herran ja
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©iibeonin mieffa! ÄoSfa ne folmc fataa mieltä pubalfitoat
pafuuneja, lomitti igcrra niin, että toto KibiaanilaiSten fotajou=
toSfa jofaifen miellä läänit» toista toaStaan jaKlaanilaisten
fotajouffo pafeni. 3a 3äraelin miel;et ajoiroat Kibiaanilaifia
ta!aa ia monta, monta Klaanilaista Ipötiin tuolijatfi.

tpf. 46: 1 ja 11. 3umala on meibän tumamme ja mäfemi)i)temme,
jota ou fangen fomeling apu tusfiäjamme. Sulattaa {a tietätiia, että niinä
olen Siunata.

Snmata ompi linnamme, @e manija maincojo,
SBarugtnä mapma äimän, Kamala, tankea,
§cin afeemme on, litpcmme On tiimaä, Hattuinen
äjatta maatan, moiroan 3a julma, hirmuinen;

@i lötybty maa§fa mertaa.
(SBirfi 152: 1).

26. Sinut.
huntin tirja.

Suli fotoa ja Miä aifa Sametin maalle, fiflä pelloilla
oli faäloanut fangen toäl)än toiljaa. 3a erää mieä laitti toaeU
tamaan Setlementin fanpungista gunhan maalta 3Jloabilaiäten
maalle emäntänfä ja fal;ben poifanfa fanäfa. (pan aifoi olla
HJioabilaiäten maalla jonfun alfaa tain niin fauan, fuin tallista
aitaa !eäti Säraeliäfa. nimi oli ® ja
l;änen toaimonfa oli 91a e mi. 3a l;änen faffi poitaanfa oliloat
gJiat;lon ja sl)il;3D m 3a foSfa pe tulimat -äJioalrilaiäten maalle,
jäimätfin t)e finne. 3a ®eli=9Jieclefl; tuoli ja Siaemi jäi ptfin
jäleHe taljben poifanfa fanbfa, 9ie ottiloat itfellenfä 3Jioatnlai=
fet tuaimot. f)l;ben nimi oli Irpati ja toifen Sinut.

3a tun be olitoat afuneet fieUä, KoabilaiSten maalla,
tummenen touotta, fuolitoat fumpitin polta, fefä Kallon,

että £l)i(=3on. ©illoin noufi Sinut molempine miniöinenfä,
poitainfa Kaimojen tanSfa, ja palafi tataifin KoabilaiSten
maalta, föän oli näet tuullut KoabilaiSten maalla, että .fbcvra
oli etfinpt tanfanfa ja antanut Reille leipää; että fotoa aifa oli
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loppunut, haetut läpi pois liitä paitasta, josja pn oli ollut
ja puen fafji miniääpä puen fanSjanja. 3a fun p olitoat
ntatfalla, janot pn tapelle miniällenjä: mentää ja palattaa
tumpifin teibän äitinne totiin, hepoon Igerra teille taupeuben,
mintuin te olette tepcet toainajiHe, minun fummaHetin pojal=
leni ja minulle! 3a 3Raemi juuteli poifainja loaimoja. 9iiin
p forottimat äänenjä ja itfimät. 3a P jänoitoat: me tulemme
tanSjafi jinun fanjaji tpfo. SJlutta 9laemi janot: palattaa,
tpttäreni. ajlitft te aiotte minun fanSjani tulla? ttäin p itti-
mät mieläfin enemmän. 3a Sirpat) antoi anopiHenja, -RaemiHe,
juuta, mutta -Ruut jäi puen luotjeen. SRutta 91a emi janot:
tatjo jinun tälpfi on palannut tanjanja tptö: palaja jinäfin
tälpji perästä. 9tuut toaStafi: älä pup minulle fiitä, että
minä luopuijin finuSta ja palajaijin pois jinun tptöäji. Äupn
jinä menet, jtnne menen minätin; jopn jinä ppjäppt, ftipn
ppjäppn minätin. ©inun fanjaji on minun fanjani ja jinun
3nmalafi on minun 3umalani. SRisjä jinä fuolet, fieHä mi=
nätin fuolen, jtnne tapon minätin pubatutfi tulla. SlinoaStaan
tuoleman tåptpp eroittaa meibät. -Riin matfuStPat p falpen
feSfen, funneS tulitoat iöetlepmiin.

3a fun p tulitoat peritte 33etlepmiin, joutui foto fau=
punfi liitteelle pibän täpenjä, taupunfilaijet pmettelPät ja
janoitoat: outo tämä tttaemi? ttßutta IRaemi janot pide; ältää
minua futjuto jßaemiffi, juloijuubefjeni; maan fuljufaa mi=
nua nimettä SRara, fatfera tuSfa; fittä <gerra on minut jan=
gen juruttijefji jaottanut. jEäpjinäijenä, miepneni ja faffine
poifineni, minä täältä läpin; mutta tpjänä, miepttömänä ja
lapjettomana, on &erra jaottanut minut totiin.

©ittoinfuin ißaemi ja puen miniänjä jßnut tulpat pe=
ritte iöetlepmiin oli aita, jona opan leitfuuta aloteltiin. ,3a
jßuut janoi 9laemitte: anna minun mennä pettotte poimimaan
täplä jen peräsjä, jonfa ebeSjä minä läpän armon; jota mi=
mille fiipn antaa lumon, tttaemi janoi pnette: mene, tptä=
reni. 9vuut meni, tuli ja nouffi tähtiä elon leiffaajain peräsjä.
3a tapapui, että fe pelto, jotta jßuut tähtiä poimi, oli 33oaf=

6



82

fen, jofa oli ©eli fOieetetpin futouSta, oli ©eli -Dieelefpin
fufulainen. 3a fatfo 'iloas tuli juuri SetlepemiStä ja fanoi
leiffuumic^tHe: Jgerra olioon teibän fanejanne! <ge maStafimat;
igerra fiunatfoon fiuua! 3a 93oaS janoi nuorufaifelle, nuorelle
miehelle, jola oli pantu leiftuumieSten pääHpSmiepetfi, jota oli
elon leilfaajain tarfaStajana: lenen on tuo piitä? Siufa on
tuo tptto, jola poimii tallia? Siuorntainen maStafi? fe on fe
SDioabilainen nainen, jola tuli Siaemin fanSfa tänne, öän
fanoi minulle; falli minun poimia ja toota leiftuumieSten pe=
räSfä täpliä, Ippteiben mäliStä. ©iHä lamoin on pan tullut tänne
ja ollut täällä aamusta täpän asti ja piStäptpi main pitfuijen
lotonanja. Siiin fanoi 23oaS kuutille: luuleS minua, tpttäreni!
ällä mene muiben pedolle nouftimaan, äläfä mene täältä pois,
maan ole minun paimelijoibeni feuraSfa. 3a fat)o miHä pel=
(olla pe midoinfirr leiflaamat, finne feuraa finäfin peitä. SJiinä
olen fanonut palmelijoiEeni, että ei futaan peistä pätppttetifi
finua, että ei futaan tetifi finuHe mitään papaa. 3a joå finua
janottaa, niin mene aStiain luo ja juo fiUoin, tuin minun pal=
melijani mettä ammentamat, ©illoin Sinut tantefi faSmoillenfamaapan ja fanoi 33oaffeUe: minfä täpben olen minä löptänpt
armon finun filmiSfäfi? SBoaS maStafi ja fanoi päneHe: minulle
on fanottu faiffi, mitä finä olet tepnpt anopillefi. £erra maf=
fotoon finuHe finun tpöfi ja ottoon finun palffafi täpbeHinen
herran, 33raelin jumalan tptönä. Siuut fanoi: fuo minun
Ibptåä armo filmäifi ebeSfä, ppmä perra; fiUä finä olet minua
lopbuttanut. iioas fanoi päneHe: foSta ruofa aita joutuu niin
tule tänne, fpö leipää ja faSta patafi etiftaan. 3a pan istui
leitfuumieSten miereen. Hilutta S3oaS tarjofi päneHe fuimatuita,
paapbetuita jpmiä. Sinut föi niitä, tuli fpfläifetfi ja jätti täp=
teeffi.

3a fun pän noufi poimimaan, fäSti 23oaS palmelijatanfa
ja fanoi: antafaa pänen mpoS poimia Ippteiben teSfeHä. HariS=
teilaa mpöS IppteiStä ja jättäfää jpmät maapan, että pän ne
poimifi, ättöönfä futaan päntä fiitä toruta. Siiin poimi Siuut
peHoHa iltaan asti ja fitte pui, mitä pän oli poiminut. 3a
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otti jpmät ja tuli taupuntiin ja pätien anoppinja näfi, mitä
hän oli poiminut. 3iiin fßuut otti efitn ja antoi 3'taemitle täh=
teet, jotta Janelta jpobeSjä oiitoat jääneet, ©illoin fanoi hänen
anoppinja Dtaemi hänelle: miSjä finä olet tänä päimänä poimi;
nut ja miSjä tpoSfenneUpt. -äßutta fßuut janoi anopiHenja
fenen luona hän oli ollut tpoSjä ja laujui: je mies, jonta luona
minä tänä päimänä olen ollut tpoSjä, on 33oaS. 3£iin 3caemi
janoi fitte miniäUenjä kuutille: tgerra fiunattoon häntä, fiHä
hän ei ole unhottanut laupeuttanja enämpi elämiä, tuin fuol=
(eitafaan lohtaan! ©e mies on omaijemme, on jufua meille
ja on perillifemme.

©itte 33oaS meni faupungin portille ja istui fieHä. 3a
tatjo, toSfa perillinen, fun je mies, jota oli jßaemiHe mielä
lähempi jufiitainen, tuin 33oaS, tämi fiitä ohitje; puhutteli 33oaS
häntä ja janoi: tule ja istu minun miereeni. 3a h e istuutui;
mat molemmat. 3liin janoi SoaS perillijelle: 3£aemi, jota on
tullut tataifin SRoabilaiSten maalta, faupittelee fitä maapalstaa,
jota oli meibän meijeriämme ©eli SReelefhillä. 3oå finä tahbot
jen periä, niin lunasta je, mutta jollet fitä tahbo periä, niin
jano minulle, että minä jen tietäifin. .f)än janoi: minä tahbon
jen periä. 33oas janoi; jona päimänä finä Slaemin fäbeStä jen
pellon lunastat, finä päimänä on finun mpöS otettama mainiot;
jefi 3iuut, tuotteen ©eli SReeleffin mairno. ©illoin janoi perii;
tinen: en minä taibafaan fitä periä, ijleri finä je, jota olift
minun perittämäni, fiUä minä en moi fitä periä ja hän n>eti
jalaStanja fengän, jonta antoi SöoafjeHe. 3a 23oaS janoi man;

himmillc ja taitelle taajalle: te olette tänä päimänä minun
tohistujani, että minä olen ostanut laitti, mitä ©eli SReelethiHä
on omananja ollut. Sijätfi mielä kuutin, SRoabilaijen, 9Rah;
lonin leSfen otan minä emännätjeni. 3a laitti fanja, jota
portilla oli, janoi: mc olemme tobistajat. 3a niin otti 33oaS
jßuutin puolijofjeen. 3a hän jpnnptti pojan ja pani fiHe nimetfi
Dobeb. Dobeb oli 3ifain ifä, jota taas oli saauiibin ijä.



tpf. 128; 1, 2. SäntuaS on jofainen, jofa ®erraa jteltää ja Itänen
teiQänfä tnaeliaa. ®iHä finä elätät itfefi fättefi töistä; autuas fiuä olet
ja finuKe täty l)i)t»ästi.

SBataana Ipetran tietä @a ittjtyfcä täällä täyttää
Söaeöa ainiaan, Sutnalan taitto «aan,
3a puolet taiffi fefitä UsJollifeSti fäyttää,
Suutalan fcuomaiian! ®Hf antoi armostaan!

/ 306 §erra fiunauSta Snn etfit jiarlafyaSti
@i anna tcitlefi, SBanjuirSlanttanfa,
@t muilta onnistusta tpän finnaa runfaijasti
@aa yyrinn öitlefi. @ua muisfa foitisfa.

(SBirft 270 tn. I—3).

27. @cli ja ©aatmtel.
1 @aa m. I—3.1—3.

3SraeliSfa oli eräs mies, jonfa nimi oli Gl=&naua ja
mainiopa oli painia. 3a pannalla ei ollut lasta. <gän

ajatteli, että igerra oli Janelle millainen, eitä rafaStanut häntä,
fosfa ei antanut Janelle lapfia. 3a fetran oHeSfapa temppc=
tiSfä ©iiloSfo, rufoili herraa, itfi ja fanoi: tgerra
baoth! jos finä piiaflefi antaifit pojan, niin minä annan hänet

hän on aina finua palwelema. 3a hän rufoili fauan
herran ebeSfä. 3a ®eli, pappi, mies jofa fefä pmafi, että
rufoili muiben ihmisten puolesta, istui istuimeltapa herran
temppelin omen pihtipielien miereSfä ja fatjeli hänen fuutanfa.
tganna näet pul;ui, rufoili fhbämeSfäpä. SlinoaStaan hänen
huulenfa liiffuitoat, mutta hänen ääntäpä ei luutunut; hän ci
rufoiUut ääneen. 9liin ©eli luuli hänen oleman juomuffisfa.
3a hän fanoi hänelle: fuinfa fauan finä aiot juomuffisfa olla?
■JJlutta £anna maStafi ja fanoi: ei hhtoä herra, en minä juomuf=
fisfa ole, maan minä olen murheellinen mainio, jofa olen muo=
battanut fpbämeni herran eteen, ©eli maStafi ja fanoi: mene
rauhaan ja 3nmala antaa finuHe rufouffefi toteentua,
jota häneltä rufoiUut olet. 3a iQanna uSfoi, mitä pappi ©eli
hänelle fanoi ja meni mattaapa, cifä enää ollut niin murheet
linen.
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3a <gerra muisti fitte isäntä ja l)än 1punotti, [at;-
jotti Janelle pojan ja £)än futjui fen Saamuctiffi. 3a fun
(jän oli ©aamuelin vieroittanut, eitä poita enää ollut aitoon
pieni, loi Sanna tjänet ©elin tpfö pattoelemaan Serraa temp=
pelisjä. 3“ janot (Setille: Ijptoä minä olen je
toaimo, jota täSjä tpfonäfi leijoin tufoilemaSja tätä poifaa.
9fyt on Serra minulle antanut minun rutoufjeni. ©entänen
annan minä rufoilemani pojan Serrfl tk jälleen. 3a Sanna
rufoiti Swraa ja janot:

iOtun fielun’ §erraa fiittaäpi
B)liBtSS Suraalatani,
3a Unteni (e ilottfee

riemuttfee.

San mafytatoat ain’ tulistaa
9)lpeät taitti Rajoittaa,
Sffiaan torjaa föp()ät, »airaaifct,
lorottaa nöyrät, alfjaifel.

3Kutta ©elin molemmat pojat olitoat ilEeät. Se toaraS=
litoat lipa, joEa oli tuotu upattatoaEfi, ja teEitoät toielä paljo
muutaEin papa. SUntta ©eli oli fan gen toanp ja Euuli EaiEEi,
mitä papa pnen poiEanja teEitoät. 3“ Pn janoi piile: miEfi
te teette jettaista? 6i, minun poiEani, ei ole je ptoä janoma,
jonEa minä Ennien teistä. 3<* P ciwät EuitenEaan EuuHeet
ijäänjä, eiEä ©eli rangaisjut pitä tottelemattomuubeSta, niin»
Enin pnen olifi ollut tepätoä. fean jalli poiEainja toielä eteen»
Ein päin olla pappina, toaiEEa p olitoat niin ilEeät. SUutta
nnoruEainen ©aamuet oli otollinen jcEä Saatatte, että it;mi=
fiUe, jillä pn ppjpi prSEaana. SBaiEEa pn näEiEin paljo pa=
pa ©elin pojista, muisti pn EnitenEin aina 3untataa, eiEä
antanut itjeänjä vietellä. 3a pn palveli S®rran ebeSjä;
pn toimitti palvelijan tepätoiä herran poneeSja. iQän pup
biSti temppeliä, atoaji ovet ja oli apuna upattaeSja. 3“ P 2
nen äitinjä teEi pienen puvun ja toi jen ©aamuelille tuHeSjaan
temppeliin upaamaan.

3a 3amalan mies, eräs prSEaS mies, tuli ©elin tpEo.
©e oli profeetta; mies, jonta lautta 3umala iljmifille ilmoitti,
mitä pn oli teleinä. 3a pn janoi ©elitte: näin janoo Serra
jinä Eunnioitat enämmän poiliaji, Enin minua, EoSla jinä et

85



86

ranfaife peitä peibän jpnneiStänjä. 3otfa minua fminiöittäniat,
niitä minöfin tapbon fuunioittaa, maan jotta minun fotfo=
loat plön; ne pitää totfottamau plöu. Äatjo onnettomuus!
on foptaatoa finun fufufuntaafi, finun poifafi otoat fuoleioat
pptenä päitoänä.

3a ©aamuel oli mennpt lelootte ja mafafi herran temp=
pelisjä; joSja herran artti, liiton arffi, oli. 3a iQerra tutjui
©aamuelia. igän ioaStaji: täSjä minä Olen ja juotfi Selin
tptö, fiHa pän luuli pänen päntä tutjuncen. 3<* pän janci
Selille: tatjo, täSjä minä olen, finä tutjuit minua. SDiutta Seit
janoi: en minä ole jinua futjunut; mene ja rupea nutfumaan.
3a ©aamuel meni ja rupefi maata. Hilutta igerra tutjui taas
toijen terran ©aamuelia ja puufi: ©aamuel. ©aamuel nouji
taas plöS ja meni jälleen ©elin tptö ja janoi: tatjo täSjä minä
olen, finä tutjuit minua. Hilutta pän janoi: en minä ole fut=
junut ftnua, pottani; mene tataijin ja taSfeubu letooHe. 3a
©aamuel meni taas pois. 3a fåerra tutjui ©aamuelia imelä
fotmannen terran, laastin totteli pän peti ja meni ©elin tptö,
ja janoi: tatjo, täSjä minä olen, finä tutjuit minua. 3fiin
pmmärfi ©eli herran futjuneen nuorutaista ja janoi panette:
mene tataijin ja rupea maata ja jos ftnua ioielä futjutaan,
niin jano: pupu <gerra, fiHä finun paltoelijafi tuulee.

©aamuel meni ja rupefi maata jijattenja. Seitit tuli
&erra ja puuji, mintuin ennentin: ©aamuel, ©aamuel! 3a
©aamuel janoi: pupu, fiHä finun palioclijaji tuulee. 3a
jgerra janoi ©aamueliHe: minä tuotan ©elitte taiten fen, jota
minä pänen perpettänjä liiastaan pupunnt olen. ©ittä pän
tieji tuinta päpeättijeSti pänen poifanja fäpttäptploät, eitä ter-
taataan toipaijeSti fatjonut peibän päättenjä; pän ei ole ran=
gaiSjut peitä.

3a ©aamuel mataji puomijeen asti ja aloaji herran
puoneen oloen, niinfuin pän taioattijeStifin tefi. Hilutta Saa;
muel pelfäfi ilmoittaa ©elitte jitä nätpä; pän peltäfi janoa
©elitte jitä, jota .öerta oli pänette pupunut. £än näet rataSti
©eliä juureSti, eitä plpeittpt pptään jiitä, että <Qerra oli pänette



ilmestynet. Siin futfui ©eli Isäntä ja fanoi: ©aamuel! SEifä
on fe jana, jonfa jumala finuße janoi. Siä jalaa fitä minulta.
Siin ©aamuel fanoi Janelle faiffi. ©illoin laujui ©eli: pan
on igerra, pän tcpföön, niinfuin Janelle pptoäffi näfpp.

3a mitä tgerra oli puhunut, fe tapaptuifin. ©eli ja
panen poifanfa fuolitoat pptenä päitoänä. 3a ©aamuelista
tuli tuomari pan fai npt ipmifiä fäSfeä ja pal=
litfi fanfaa fauan aifaa.

@nl.1: 10. Noitani jc§ pofyanjuonifet fmua Ifoututteleroat, niin
«Ia fyeifyin fuostu.

2ty tule armas 3ejutfen’,
2)ta futle «maan tybämen’,
SanSf’ armas tule autuaan
3a afu fiinä ainiaan!

iOtua taitoaan iloon jopbata,
@tt’ luouaS faan ain* afita!
—„3o tulen, fielu piantlu!"—
9tiin amen, Sefus ratfapin!

(SBirft 2: 5.)

28. ©aul.

1 ©aamuetin (irj. 8.10. 15.

ÄoSfa ©aamuel tuli toanpaffi, pani pän poifanfa tuoma=
riffi Siihen oli npt paEittatoa fanfaa, niinfuin
pänfin fitä paEinnut oli. Sfutta pänen poifanfa eitoät toael=
taneet pänen teiEänfä. £e eitoät oEeet pursfaat, niinfuin pän;
toaan pe taipuisat apneuteen; pe olitoat apneet ja mieleEänfä
palufitoat omistaa paljo rapaa. 3n pe ottitnat lapjoja; ja fun
ipmifet, joiEa oli ratfaistatoia afrotta, tulistat peibän tpfonfä,
että pe fanoifitoat, fufa peistä oli oifeaSfa, niin loäänfitoät pe
oifeuben fen pptoäffi, jota peiEe lapjoja toi. Sun fofoontuitoat
faiffi 3Sraelin loanpimmat. 3« pe tulitoat ©amuelin tyfö ja
fanoitoat päneEe: fatfo, finä olet ioanpentunut, eitoätfä finun
poifaft loaeEa finun teißäfi; pe eitoät ole niin purSfaat, fuin
finä. Siin ajeta npt fiis meiEe funingaS, jofa meitä tuomitfifi,
niinfuin faifiEa pafanoiEafin on. ©aamuel otti fen papaffi;
fe oli päneStä fangen papa, fiflä 3utnala oli fanonut: minä
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olla Såraelin tuningaS, eitä Reillä pibä pptään muuta
tuningasta oleman. 3a ©aamuel rufoili petraa. 'Uiutta
Igerra (anoi ©aamueliHe: tuule fanfau ääntä faifesfa; tee, mitä
pe ftnuHe fanomat; ajeta Reille tuningaS.

©aamuel futjuilin tanfan fotoon SUUtSpan faupunfiin. 3a
laitti fania fofoontui HJlitSpaan ja peitettiin arpaa fiitä, tuta
olifi olema funinfaana. 3® fun pe arpoimat, iattui arpa Sau=
liin, Äiifin poifaan. 3a pe etfimät päntä, mutta ei päutä
löpbettp, fiHä pän ei ollut tanfan feaäia. 3a tatfo, pän oli
mennpt piiloon astioin alle. ,<gän oli piilottautunut niiben fa=
lujen fetaan, joita tanjatla oli mutananfa ja jotta eimät olleet
faufana fiitä paitasta, joåfa fanfa oli. tgan oli näet nöprä.
3tiin pe juoffitoat ja toitoat päuet efiin. 3® fun pän tuli fan=
fan jefaan, oli pän päätänfä pitempi taiffea faufaa. ©illoin
riemuitfi faiffi tanfa ja puufi: oltoou fuuinfaalle onnetfi!
9Hutta moniaat beliaalin lapfet, moniaat papat ipmifet, jotta
olifimat joutuu toifen taptoneet funinfaaffi, fanoimat: mitä tämä
auttaa meitä? 3a pe fatfoimat päuet plöu, eimätfä tuoneet
päneHe mitään lapjaa. Hilutta ©aul teeStenteli, uiintuiu ei
pän fitä tuulluttaan olifi. 3umala oli näet antanut pärteHe
toifen fpbämen; päneStä oli tullut pursfaS mies.

3a ©aamuel fanoi ©auliHe: tuule «gerran ääntä; tuule,
mitä Suutala finuHe fäSfee. SDlene npt, Ipö ja ranfaife 3tma=
letilaifia ja tapa fefä mies, että mainio, lapfet ja irnemäifet,
pärät ja lampaat, tamelit ja aafit. Hliin ©aul meni ja loi
Slmalefilaifet, mutta pän fääSti Slgagin, StmalefitaiSten funin=
taan, eitä päutä tappanut. SBielä jätti pän tappamatta telluot*
lifet lampaat; parpaat farjaSta, faritfoiSta ja fpötetpistä eläimistä.

ÄoSfa fitte ©aamuel tuli ©aulin tptö, fanoi ©aul pä=
ueHe: minä olen täpttänpt herran fanan; minä olen tepnpt,
mintuin Igerra on minun fäSfenpt tepbä. ©aamuel maStafi:
mitä fiis on tämä lammasten määtpminen minun fortoisfani ja
farjan ammuminen, jonta minä tuulen? ©aul maStafi: 3lma=
lefilaifilta omat pe ne tuoneet, fiHä mäti fääSti parpaat lam-
paista ja farjaSta tgerran uprin täpben, uprataffenfa ne <ger=



raHe, finun ; muut olemme me peittäneet. 9Jtutta
©aamuel janot: eitti niin ole? soSfa finä olit patpa omii ja
filmiSfäfi; folfa finä olit nöprä, tulit finä pääffi, funintaatfi
Iglraelilja. SJMnfätäPen et tuullut tgerran ääntä, mutta olet
fääntpnpt faaliin puoleen ja teppt papin herran filmäin
ebeljä? Iluinfal luulet? SMpnofo herralle paremmin upi
ja polttouhri, fuin että finä fuulifit herran äänen? Siatfo
fuultaifuul on parempi, tuin upi. ilolta fiil olet npt pl=
jännpt herran janan ja ollut tottelematon, niin on mpöl Igerra
pljännpt finut, että et enää ote ppjptoä funinfaana.

©e oli Saulin mieleltä pap, että pn ei enää jaifi olla
funinfaana, mutta pn ei fuitenfaan fatunut, eitä tunnustanut
jpntiänjä, maan oli papillaan ainoastaan fiitä, että ei enää
jaanut funinfaana oHa. ©entäpen ei iyumalafaan tooinut
pnelte armollinen olla, eitä anteetfi antaa pnen tottelemalta;
muuttopa.

®?atlj. 26; 41. SBaI»o(aa ja rufoitfaa, että ette fiufautfeen fan»
feaift.

SBoan fua aina feuraamaan ffiafjwista tnua-usfctnaan,
3a ie?täfi (antamaan Sipääni, toertan’Koittamaan,
©no, 3efuä, ntufle paina SBarjefe mua finneistä
3a anna annos apua; 3a estä erpetpEfeStä;
‘JJfua aula oifein affamaon’ ©no elän, (ucfen ftnulfen,
3a tue, ctfen KaiKn »aan! ©itä, o 3efnB, ruEoiten!

(SBirJi 243; 5, 6 K.)

29. 25namiP rtoibcllaftn.
1 ®aam. 16.

©aamuel oli fauan murpiljaan, Pn murepi jangen
fauan fitä, että öerra oli pljännpt ©aulin. 3ciin janoi igerra
©aamueliHe: tuinfa fauan finä murepit ©aulia, jonfa minä
olen pljännpt pHitjemalta? jEäptä jarhoefi öljpllä
ja mene, minä läptän finut Sijain tpto Söetpcpmin faupun=
fiin. öänen pojistapa olen minä fatjonut itjcHeni funinfaan;

89
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pffi Sifain pojista on otetta funingaS. Dta itfettefi ttafiffa
faijasta uprataffefi f e 33etplepemiSjä. 3a finun on futfuttatta
Sifai uhrille; upriateriatte, niin minä ojoitan finuHe, mitä finun
on teltatta, että ttoitelet funinfaaffi nimeSfäni fen, jonfa minä
finuHe janon. 3a ©aamuel tefi, niinfuin £erra oli fäSfenpt
ja tuli Setplepemiin. 3“ pän futfui Sijain poifinenfa upritte
ja upriateriatte, jota pibettiin upraamifen perästä ja jolla
aterialla, fpötiin fe lipa, jota ei oltu poltettu, eifä papille an=
nettu. Kun Sijain pojat tulittat fifään puoneefeen, falfoi ©aa*
muet ©tiabia, ijtfain ttanpinta poifag ja ajatteli: ttarmaanfin
on »erta tuon ttalinnut; tuo ttarmaan on funinfaaffi tuletta,
©liat) oli näet foottaan juuri ja fauniSmuotoinen. Alutta
Igerra fanoi ©aamuelitte: älä fatfo pänen muotoanfa taiffa
pänen juurta fofoanfa, fiCtä minä olen pänet ppljännpt. ®i ole,
niinfuin ihminen näfee. näfce, mitä filmnin cbcSfä
on mutta .gerra fntfoo fpbämeen. Sptnijot fatfotoat fitä, joS
fen on juuri, ttäferoä ja mupfea muobottanfa; feneHä on tau=
niit ttaatteet, riffautta ja ptpäifppttä ja fen on oifein ttiijaS ja
pmmärtättäinen, jofa paljo tietää ja ojaa; mutta igerra fatfoo
fitä, onfo ihminen purSfaS, jofa rufoitee, on fuuliainen ja ra-
faStaa fefä Santalaa, että ipmifiä. Oliin antoi Sijat feitfemän
poifaanfa tulla ©aamuetin eteen. Ollutta ©aamuel fanoi: ei
ole Igerra näistä fetään ttalinnut. Sa ©aamuel fpfpi Sijoitta
ttielä: joto npt faiffi pojat ottat täällä? Ollutta 3ijai fanoi:
toielä on jätettä nuorin, ©aaiuib; ja fatfo, pän paimentaa lam=
paita, ©aatoibia ei ollut enfinfään futfuttu uhrille. (Sptä £at=
foittat pänen weljenfä itänen plon, foSfa pän oli tofipurSfaS ja
pffin plisti Samalaa fauniitta lauluitta, joita l;än itfe fepitteli.
Ollutta ©aamuel fanoi Sijaille: lähetä pätemään SDaatoibia ja
anna pänet tuoba tänne, fittä me emme istu aterioimaan, ennen-
fuin pän tulee. Oliin läpetti Sifai pafemaan Saatoibia ja nou=
batti pänet finne.

3a foSfa ©aattib tuli, fanoi Jgerra ©aamuelitte: noufe
ja ttoitete, tämä on fe jofa on elettä funinfaana. 3a ©aa=
muel ttoiteli SDaattibin Söraelin funinfaaffi. jgän touobatti
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öljpä kaatoihin päähän, minfntn oli tapana tepbä fiHe, jofa oli
tukina funinfaafjt.

herran penfi läpti fitte ©aulista, £än ei ollut enää
iloinen, ftHä pän ei enää oEut pursfas, ei paltoeHut jumalaa,
eifä rufoittut jpntiänjä anteeffi. 3'a papa penfi soäiloafi panta,
faattoi pänet fangen leloottomaffi, murpeetlijeffi ja onnettomaffi.
3liin janoi ©ani palloelij Oilien ja: etjilää npt minulle join mies,
jofa taitaa ppioin parppua joittaa; jota ojaa fauniisti laulaa ja
taitaa joitella, ja tuofaa pänet minun tpföni. 9!iin loastafi
liiloin pfft pänen patoelijoistanja ja janoi: fatjo, minä näin
Sijain Setplepemitåijen pojan, jofa ojaa pploästi joittaä. ©e
taitaa jefä fauniisti laulaa, että joittaa parppua. 9liin läpetti
©ani tp!ö jananjaattajat ja fäSfi SijaiHe janoa: läpetä
minun tpföni ©aamib jinun poifajt, jofa lampaita paimentaa,
©idä talnoin joutui ©aaloib ©aulin tpfö ja paltoeli päntä ja
pän tuli Saulille fangen raffaafji. Äun fitte papa penfi mi(=
loin tuli ©auliin ja jaattoi pänet raupattomaffi, niin otti ®aa=
toib parppunja, joitti fitä ja lauloi. S<* ®«ul loirfiStpi fiitä,
fun ©aatoib joitti. 3a pän tuli paremmaffi ja papa penfi
läpti pänestä aina jofjifin aifaa. 3onfun aifaa oli pän taas
iloinen, mutta ei faufaa; fiHä pänpän ei ollut purSfaS, pänpän
ei rufoiflut Suutalaa,

i)3f. 23. §erra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

§än faitfee minua Wi§eriäi[eBfa niitusfa ja »ie minut »innoitta-'
»an »eben tptö.

SKinun fieluni pän »ivmoittaa, pän »ie minut oifealle tielle ni=
menfä täpben.

3a »aitta minä »aeltaifin pimeäsfä laatfosfa, en minä pettäifi
mitään papuutta, että ftnä olet fansfani; ftnun »itjafi ja fan»afi minua
tulemat.

®inä »almiätit minulle pöpbän minun toipotlisteni topbalte; finä
»oitelet minun pääni öljpllä ja minun maljani on plitfe »uotamainen.

tppmppä ja laupeus nonbatta»at minua taiten elinaitani ja minä
jaan afua §emn puoneeSfa iantaittifeäti.
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On f)ttcfeata SumalaQe
tomusta teidän forottaa,
;la rtfaS panna maiman alle,
@en mieli pnfeä majentaa.
3umala ihmeen tefija,
2öot alentaa ja ylentää.

(ffiirfi 314 m. 6).

30. Saaniib ja ©oliatp.
I ©aam. 17.

3SraetilaiSten rinnalla ajuiVat giliStealaijet. 9Je olivat
luuria ja vapvoja ipmifiä. SUutta gitistealaijet olivat pafa=
noita, <ge palvelivat epäjumalia ja fävivät ujein fotaa
raelilaisten faneja. 3a terran pe taas fofofivat ppteen fota=
väfenjä, jotgmiepenjä, jotiatjeen 3äraetin lapfia vastaan. 3a
®aul ja Israelin miehet tofoontuivat rapoSfin ja ajettuivat
leiriin Slammilaafjoon ja valmistautuivat jotimaan gilisteatau
fia vaataan. 3a gilistealaijet jeijoivat vuorella toifeUa puo=
len laaEjoa ja 3Sraelilaijet taas toijeHa vuorella, peitä vasta*
päätä. Min tuli giliStealaiSten joutoSta efiin eräs jättiläinen,
ppvin ifo mies, nimeltä ©oliatp, fotoifin ©aatin taupungista.
<gän oli fuutta fppnärää (noin tolme metriä) ja lämmenen
leveptlä pitfä. 3a pänellä oli pääSjä vaSfinen tatti eli tp=
päri, ja päällä oli pänellä juomutjinen rautapantfari; feHainen
tatti, jopon oli fiinnitettp pieniä rautaliuSfoja ja renfaita tois*
tenja päälle [itiä tavalla, tuin juomufjet ovat fataSfa. hänellä
oli Vielä VaSfifet fäärpstimet ja rautaiset reijijuojufjet ja vaS*
finen titpi partioillaan. 3a ©oliatpin leipään Varji oli niin
paffu, tuin fangaSpuiben tutti ja pänen mietfanfa oli jangen
juuri. tQän jeijoi ja puuji 3sraetin jotajoufoHe: valittaa ptfi
jeaStanne, jota tulee tänne alas minun tpfoni. 3 c *å pän Ipö
minut fuoliatji, niin ovat g-iliSteataijet olevat teibän
jänne, mutta jos minä pänet voitan ja Ipon, niin pitää 3§iae=
(itäisten olla meibän palvelijamme. ÄoSta ®aut ja foto
tuuti tuon gilistealaijen pupeen, pelfäfivät pe jangen toVaSti,
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fiHä t;e eivät turvanneet Suutalaan, eivätfä jentähben uSfo*
neet taitavanpa voittaa tuota jättiläistä.

SOtutta ®aaVib meni Saulin tpföä tafaifin fotiinfa
le£;emiin, faitpemaan ijänjä lampaita, jiHointuin funingaS lähti
jotaan, jonne totme Saavibin vanhinta veljeäfin lähti. Oliin
3ijai janoi terran pojallenja SDaavibiHe: ota veljidefi, jotta
ovat fotaväeSfä, nämä fpmmenen leipää ja vie nämä tpmme*
nen tuoretta juustoa päämiehelle. Gtji veljefi ja fatjo, fäpfö
heille Oliin ©aavib nouji Varhain aamulla ja jätti
lampaat faitfijan, paimenen, haltuun ja tuli vaunurivin luo;
tuli fiihen puittaan, jo»ja jotaväen vaunut olivat. Sotaväti
oli fiHoin lähteupt ulos leiristä ja varustautunut aje täbeSjä
taisteluun, ITaavib jätti jentäl;ben tavarat vaunujen vartijalle,
juotfi jotaväen tptö ja tervehti vcljiänjä. J£oSfa hän par*
haaKanja h«tä puhutteli, fatjo, je jättiläinen, öoliath, astui
efiin ja puhui, niiufuin ennenfin ja Saavib tuuli jen. SDiutta
tuta tahanja miehistä näti ©oliathin, je pateni häntä
ja peltäfi juureSti. Oliin SDaavib janoi niille miehille, jotta
hänen luonanja jeijoivat: mitä jiUe mieheEe annetaan, jota Ipö
tuon giliStealaijen? Oliin janoi fanja hänelle; jota jen miehen
Ipö, jen funingaS tefee aivan riffaatfi ja antaa mpoS tpttä*
renjä hänelle puolijofji.

3a fun tanja tuuli ne janat, jotta Saavib oli janonut,
tun hs tuulivat hänen fpjpvän: mitä jiUe ntiehoEe annetaan,
jota lpo tuon niin huomafivat lv taaloihin
tahtovan taistella gilistealaifen tanSja jailmoittivat jen Saulille.

3a Saul noubatti ©aaVibin tptonjä. 3a SDaavib janoi
Saulille: älfoon tenentään jpbäu hämmäStptö hänen tähtenjä,
ältöön futaan ihminen peljättö tuota jättiläistä; finun palveli*
jaji menee jotimaan hänen fanSjanja. Ollutta Saul janoi Saa*
Vihille: et jinä Voi mennä jotimaanfitä giliStealaiSta vastaan,
jiUä jinä olet poifa; jinä olet Vielä niin nuori, että fpEiffi
väfevä, mutta hän on jotamies aivan nuoruubestanja asti.
Sllutta SaaVib janoi funinfaalle: jinun palvelijafi oli terran
paimentamaSja ijänjä lampaita ja jiUoin tuli jalopeura ja farhu
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ja teet pois lampaan laumasta. 3a minä juotiin perästä, löin
pebon ja pelastin lampaan jen fuuSta. 3a fun peto ppötfäfi
minua Irastaan ja tahtoi minut tappaa, niin tartuin minä jen
partaan, löin ja tapoin fen. "Itiin on finun palmelijafi Ipönpt
jefä jalopeuran, että farkun. föerra, jota minut pelasti jalo=
peuran ja farkun fäfiStä, on minut mpöS pelastama tämän
gitistealaistenfin fäfiStä; pän on minua auttama niin, että minä
moitan tuon gilistealaijenfin. 3a ©emi fanoi SDaamibiHe:
mene, £erra ottoon finun fanSfafi!

3a Saul puetti ®aamibin omiin maatteipinfa, pani maS=
fifen fppärin pänen pääpänfä ja pantfarin pänen pääHenfä. 3a
STaamib mpötti Saulin miefan mpöHenfä maatteiben päätie ja
rupefi fäpmään, ftHä pän ei ollut miHointaan toettanut fämellä
feHaifeSfa pumuSfa. Sitte fanoi Taamib Saulille: en minä
näiSfä maatteiSfa moi tiiltua, filiä en minä ole tottunut. 3a
pän riifui maatteet pois päättänfä. 3“ pän otti fauman fäteeufä,
malitfi purosta miifi fileää fimeä, jotta pän pisti matfaSfaan
olemaan paimentuffaroonfa; otti mielä lingon fäteenfä ja täpti
niin gitistealaista maStaan.

Äämelipä gilistealainenlin ja täpeStpi Saamibia, 3a pånen
filpenfä fantaja eli mies, jota tantoi jättitäifen tilpeä ja afeita,
joita pän ei tarroinnut, tämi pänen peräSfänfä. Kun gilistea=
lainen näti Xaamibin, fatfoi pän pänet plön. Sillä taamib
oli nuorufainen. tQän oli mielä jangen nuori, eitä ollut 5-iliS=
tealaifen tamaHa maruStettu. 3“ giliöteatainen fanoi Saarni*
biUe: olento minä foira, toSfa finä tulet faumoiHa maruStettuna
minun tptöni? 3« gilistealaiuen tiroili Saamibia ja fanoi:
tule tänne minun tptöni ja minä annan finun lipafi taitoaan
linnuille. 2Mta ©aamib fanoi gilistealaifede; finä tulet mi=
nun tptöni mietaHa, teipäällä ja filmeUä; finä luotat moimaafi
ja afeipifi; mutta minä tulen finun tptöfi herran 3cbaotpiu,
3öraelin 3«malan nimeen, jota finä piitannut olet. Dlinä
turmaan Swmalaan. Xånä päimänä on igerra antama finut
minun fäfiini, että minä Ipön finut ja otan finun pääfi finulta
pois ja annan finun ruumiifi taimaan linnuille, että taiten
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maan, faiffein ihmisten, pitää ymmärtää gSraeliUa oleman
jumalan ja että öerra ei auta mietan, eitä teinään fautta.
®iHä jota on herran ja f>än antaa teibät, gilistealaifet, meibän
läjiimme.

soSfa guinealainen fitte noufi ja lähestyi fDaamibia,
rienfi fDaamib ja juoffi guinealaista maStaan. ga fDaamib
pisti fätenfä paimenfuffaroonfa, otti fiitä fimen, linfofi ja fatutti
gilistealaista otjaan niin, että fimi meni otfaSta fifään ja ®o=
liatlp pyörtyneenä, tiebottomana, lantefi maahan fasmoiHenfa.
Äun ei fDaamibiHa ollut mieftaa fäbeSjä, niin juoffi l)än, tuli
gilistealaifen tyfö, otti ©oliatlun miefan, toeti fen tupesta ulos,
tappoi t;änet ja t;affafi miefaUa pois Ijänen päänfä. £un gi=
listealaifet fen näfitoät, että malmin peistä oli fuoUut, niin
pafenitoat fie ja gSraelin miehet ajoimat fjeitä tafaa ja loimät
l)eibät.

N

'•Pf 124: 8. 50?etban akumme on §erran nimesfa, jota taimaan ja
maan tepmjt on.

Stj) §etra, »apaa fanfari, @tt‘ attmt[a«
aJhtfl’ ole luja linnani, 3a aoimallaä
SBapaljba toainoojaäta, ©aan tcoiton jaatanasta!

(ffiirfi 301 ». 3).

31. t?antuib ja Uiainotaau.
1 @aam.18. 19.24. 25.

s£oSfa S)aamib ja Israelin lapfet olimat maittaneet gi=
listealaifet ja palafitoat lyömästä gilistealaifia, tulimat toaimot
Ijeitä toaStaan ja lauloivat: Saul loi tulpat miestä, mutta
fDaamib fymmenen tuhatta. (Sidoin mifiaStui Saul fuureSti ja
närfäStyi fiitä puheesta, ga fanoi: I}e omat antaneet
SaamibiUe fymmenen tuhatta ja minulle tuhannen. Saamitta
omat l)e ylistäneet enämmän fuin minua, mielä yän faa funim
faanfin maltafunnan; mielä l)än ferran tulee funintaaffifin.
ga Saul fatfoi manifesti Saamibiin, tjän oli SaamibiUe fuu=
tuffisfaan fiitä påimästä tähtien.
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3a Saul oli taas fotonanja ja Saaloihtin oli jälleen
pänen luonanja. SJiutta terran joitteli Saaloih fäbeEänjä fieli=
foitinta ja lauloi, niinfuin Janella oli tapana tephä jota päitoä.
3a Saulilla oli fäheSjänjä teipäS. Sen pän jpötji Saatuihin

ja ajatteli, minä jpoffen Säätöihin jeinää loasten. SUfutta
Saaloih todisti fatji fertaa Saulin feipästä niin, että f eipäs ei
fophannut

EEutta Saul pupui fitte pojaEenja 3o° ti atauit(e, jofa oli
Säätöihin pstätoä, ja faifille paltoelijoittenja, että pe tappaifitoat
Säätöihin. jDlutta 3oonatan oli purStaS mies ja rafaSti Saa=
loihia, niinfuin omaa jphäntänfä. 3a hän janoi ifätlenfä: älföön
funingaS jpntiä tepto paltoelijatanja Saaioihia loaStaan, [itiä ei
I;än ole tepnpt mitään papaa finua maataan, tQänen tpönjä
otoat finuEe jangen tarpeeEijet. tQän löi gitisteataijen ja iperra
teti Säätöihin fautta juuren autuuhen fofo itäin
Saul fuuli 3oon atanin ääntä ja loannoi; niin totta fuin Jgerra
elää, ei pänen pihä fuoleman. URutta Saul ei filtä muuttua
nut purSfaafji, pän ei tunnustanut jpntiänjä, eifä rufoiEut
3umalalta anteeffi antamuSta. 3a papa penfi tuli jentäphen
taas Sauliin ja pän istui puoneeSjanja ja piti terästä fäheS=
jään. SDfutta Sagioih joitti fielijoitinta fäheEänjä. sotutta Saul
tahtoi feipästää Säätöihin feinää loaSten eli pistää Itänet la=
loitje. Saaloih fuitenfin jäi peiton loältetpffi, pän juoffi pois
Saulin luota ja feipäS fäloi jeinään. Sitte pafeni Saaloih
fotonanja Saulin tptoä, päåji pois finä pönä ja oli erämaaSfa.
3a paljo miepiä fofoontui pänen tpfönjä ja jäiloätfin pänen
tpfönjä.

Sitte ilmoitettiin SauliEe: fatjo Saaloih on ©ngehin
fortoeSja eli erämaaSja. 3a @aul otti folme tupatta toalittua
nuorta miestä etjimään ja tappamaan Saatoihia. 3a erämaaSfa
oli eräs luola, jopon Saul meni pffinänjä jijään, mutta Saa=
toih ja pänen miepenjä istuiloat luotan peräUä, eifä Saul
näpnpt peitä. SiEoin janoitoat Saatuihin miepet, jotta pänen
fanSjanja olitoat: fatjo, tämä on fe päitoä, josta igerra on
jinufle janonut: fatjo, minä annan jinun toipamiepefi finun
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läfiifi, että firtä panette jelifit, niinluin finude leipää. satfo
npt ftnä moit tappaa 3a ®aamib noufi plöS, mutta
ei tappanut Saulia, maan leiffafi liudan Saulin purnun hei*
masta niin hiljaa, että Saul ei fitä laifinfaan huomannut.
Sitte tpfptti luitenlin ®aamibin fpbän. £än ajatteli, että pän
ei ollut tepnpt Oilein leifateSfaan luuinlaan loaatteen fulmaa.

pan fanoi miepidenfä: £erra antafoon fen olla faufana
minulta, että minä fatuttaifin lättäni herran tooibeltuun; olioon
fe laulana minusta, että minä murpaifin fen, jonla Igerra on
tepnpt luninlaalfi. DOlutta lun Saul fitte noufi ja läpti luo*
lasta ulos, noufi ©aamiblin ja puufi Saulin perästä: minun
herrani luningaS! Saul fatfapti taalfenfa. 3a ®aatoib pupui;
fatfo luitenfin tätä tillfua finun pumuStafi minun läbeSfäni ja
juomaa, että minä en tahtonut finua tappaa: minä leillafin
maateliuSlan putouStafi, niin olijin minä IpHä moinut finut
murpatalin. 3a @cml lorotti äänenfä, itfi ja fanoi ®aami*
biile: finä olet purSlaampi, ftnä olet parempi minua. Jgerra
pollitloon finuHe fen ppmän, jonla tänä päitoänä minulle olet
tepnpt. Sitte meni Saul lotiinfa.

Äopta fen jälleen noufi Saul luitenlin taas ja lähti loi*
men tuhannen miehen lanSfa etfimään SDaamibia Siifin for*
mesta. 3a ®aamib tuli fiihen puillaan, johon Saul oli lei*
rinfä ajettunut; joSfa Saul oli loimen tuhannen miehenfä
lanSfa. 3a ®aamib fanoi miepidenfä: lula tulee minun lanS*
fani Saulin tplo leiriin, joSfa Saul miehinenfä on nulfumaSfa?
9iiin fanoi eräs mies, jonla nimi oli Slhifai: minä tulen finun
lanSfafi. IRiin tulimat ®aamib ja Slhifai pödä fen joulon luo,
jola oli Saulin tplönä. 3“ fatfo, Saul malafi nulluneena ja
hänen leihäänfä oli pistettynä maahan hänen päänfä pohjiin,
päänfä miereen ja lanfa malafi hänen pmpäridänfä nulfumaSfa.
Sidoin fanoi Slhifai ®aamibide: minä pistän Saulia leihäädä
maata maSten; mutta ®aamib fanoi Ihifaide: lula fatuttaa
lätenfä Igerran moibeltuun, lula moi tepbä jotafin papaa £er*
ran moibeduUe ja jääbä ranfaifematta? Dta npt Saulin lei*
päs ja mefimalja ja mcnläämme fitte pois. @ilä odut letään,

7



jota jen olift näpnpt, laitta perännpt, maan pe nuftuimat laitti,
jtHä Jgerra oli antanut £;eibän maipua fifeään uneen.

Seuraamana päimänä nouji ®aamib erään lautana ole=
man muoren huipulle, että oli pittä mälimatfa panen ja ©aulin
roäliHä, ja puufi [teitä: fatfo, täällä on funinfaan teipäs ja
mefimalja, jotta olimat tunintaan pään popjiSfa. 9liin ©aul
tunft_S)aamibin äänen ja [anoi: eitä [e ole [inun äänefi, minun
pottani Saamib [anoi: minun ääneni [e on, minun
perrani ja funintaani. 6än pupui mielä: mintä täpben minun
perrani toainoo palmelijaanja? SBlitä olen minä tepnpt? £o;
tipan [inä npt fuitentin puomaat, että minä en ole [inun mi=
pottijefi. 3a ©ani [anoi: minä olen jpntiä tepnpt. £ule tatai=
fin, minun pottani ®aamib, fiHä en minä enää finuHe mitään
papaa tee, foSfa [inä et minua tappanut, maitta olifit moinut.
iDaamib mastafi ja [anoi: fatfo, täSfa on tunintaan feipäs,
tulfoon ptfi palmelijoista ja ottafoon [en. Uliin Saamib meni
matfaanfa, eitä palannut ©aulin tpto; fiHä toSta ©aul ei mu=
reptinut [itä, että pän Sumalaa maStaan tefi jpntiä, niin ei
pän tullut paremmaffi, eitä Saamib moinut luottaa päneen.
3a ©aul fääntpi tafaifin ja palafi fotiinja.

spl. 34; 2,3, 4ja 8. TOnä liitän Jperraa aina; fyänen fiitctjenfa
on alati minun fuusfani,

iöiinun fieluni terSfaa §erraSja, että raaboßiJet fen tuulemat ja
iloitfemat.

g)listatää §erraa minun fanejani ja forcttafaamme tyjibeefä Itänen
nimeänfä.

§erran enteli piirittää niitä, jotta jiäntä belfäätnät ja pelastaa
f?eitä.

__

9?t?t armon §erra, mtjSs O §erra armias,
®uo armcS meiße mielä, älinoa tumamme,
ffitt’ tunnustamme Slin’ ole laupias
Sljmeifet ilomieliä! 3a afu fanejamme!

(SBitfi 368 to. 2).
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32. 2)aaU)ib tulee fuuinfaoffi. Stfcfalom.
2 @aam.15—18.

laastin terran noufimat gililtealaifet [otaan
»altaan ja fttnä fobalfa tuoli ©aul. £un ©aul oli fuoHut,
meni Taatoib Detroitiin, niinfuin jumala oli päntä fälfenpt.

puuhan miehet, Saafobin pojan puuhan jälfeläijet, tulimat
ja »oitelimat Saamibin fieHä tuuban jutoun funintaaffi. ©aa=
»ib oli folmenfpmmenen »noben itäinen [illoin, tuin lian tuli
3uuban [utoun tuninfaatfi.

©eitfemän »noben perältä meni fuuingal Saa»ib 3 e ™=

[alemiin ja afui [teliä. <gän ratenfi itfellenfä fauniin afun=
non ja tuli foto Slraelin funintaaffi. ©itä ennen oli pän
ollut ainoaltaan tuuban jälteläilten funintaana.

®aatoibilla oli potta, jonfa nimi oli Slbfalow. Hofo
3lraelilfa ei ollut olemalla pptään niin faunilta mieltä, tuin
3lb[alom, Saamibin poifa. Dänen tantapäältänjä aina pääla=
teen äiti ei ollut pptään »irpettä pänelfä. SRutta Slbfalotn
oli ptpeä ja taploi tulla funintaaffi jo peti, pänen ifänfä »ielä
funintaana oHelfa. 3a pän teetätti itfellenfä »aunuja ja osti
vat[upe»ofia ja »iififpmmentä mieltä oli päneEä ebelläjuoffi:
joina, jotta fulfimat pänen fanlfanfa palmelijoina. 3a niin
3lbjalom meni De&rDn^n - 3a pän oli täpettänpt faiffiin 3^;

raelin [utufuntiin »afoojat; oli läpettänpt ufeimpiin faupunfei»
pin miepiä, joiben oli tältenpt [anoa fanfaHe: folfa te tuulette
törmien äänen, niin fanofaa: Slbfalom on tullut funintaaffi
Debronilfa. 3a paljo fanjaa tuli Slbfalomin tpfö ja rupefi
pänen puolelleni» <gän näet imarteli ipmifiä ja [anoi peille,
että, joi pän olifi funintaana, niin olifi fanfalla parempi olla,
tuin pänen ifänfä paHitelfa. 3a älbfalotn antoi foit=
taa törmillä ja teteptpi funintaaffi. 3a »oni tanfalta puufi:
3lbjalom on tullut funintaaffi!

Uliin tuli pffi ja ilmoitti [en ®aa»ibiHe ja
[anoi: faiffien 3§raelin mielten fpbämet omat fääntpnnet 3lb=
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jalomin puoleen. JMIIi otoat tehneet panet luninlaalji. Dciin
janot Xaatoib paltoelijoiHenja: nouSfaamme ja paellaamme, [itiä
muutoin et pääje meiltä plfilään 3lbjalomin- ebestä ? 3a lu=
ningaS latoi jallaijin ulos lailen perpeenjä lanoja. 3a talo
maafunta itfi juurella äänellä ja laitti lanja, jola
pmpäriStöSjä ajui, meni ©aatoibin lanoja, kuningas latoi
Sliibronin puron plitje plöS Öljpmäelle ja tili. 3a panen
päänjä oli peitettp, niinluin pptoin murpeelliSten ihmisten oli
tapana tepbä. 3a pän latoi paljain jaloin, fiHä pan oli jangen
murpeisjaan jumalattoman poilanja Slbjalomin täpben. 9JipöS=
lin laiteita lanjaSta jola Saatoibin lanSja oli, peitti jolainen
päänjä ja astui plöS mäleä Ulien. 3a Stbfalom tuli 3orbaanin
plitje ja laitti 3§raetin tniepet pänen lanSjanja.

3a Stbjalom meni miepinenjä jotimaan SDaamibia ja pää
nen toäleänjä toaStaan. 3a Saatoib järjesti lanjan, jota pänen
tplönänjä oli ja ajetti päämiepet aina tupanneHe ja jabaUe
miepelle, ja lanja lätoi jaboin ja tupanjin ulos. 3tiin luningaS
läSli 3oabia, plimmäistä jotapääHilloänjä ja janot: menetellää
fiitooSti nuorulaijen 2lbjalomin lanSja, ältäätlä päneHe mitään
papaa teplö. tQän näet ralaSti poilaanja ja toitooi pänen tun=
nuStatoan jpntinjä ja parantatoan itjenjä. 3a laitti lanja tuuli
luninlaan toaroittatoan jolaista päämieStä SlbjalomiSta.

3a loSla lanja tuli auleaUe, niin nouji jota, tappelu
jpntpi ©jraimin metjäSjä. 3a lanja, Stbjalom ja
pänen puolenja pitäjät, joutuitoat Ipobpilji. kaatoihin paltoeli=
jät moittimat peibät ja pe palenimat. Slbfalomtin paleni ja
loptafi kaatoihin paltoetijat. 3a pän ratjaSti muulilla. 3a
loSla muuli tuli oljaijen, paljun tammen alle, tarttui pänen
päänjä tammeen. Slbfalomin pittät piuljet, joista pän oli lotoin
plpeitlpt, talertuitoat tammen oljiin ja pän jäi jiipen riippumaan
taitoaan ja maan toäliHe, mutta muuli juolji pois pänen altanja.
ÄoSla npt eräs mies näit jen, ilmoitti pän jen 3oabiUe ja
janoi; latjo, minä näin älbjalcmin riippuman tammeSja. Ä
3oab otti tolme leipäStä täteenjä, juolji tammen luo ja pisti
ne leipäät Stbjalomin jpbämeen. 3a lämmenen nuorulaista,
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3oabin afetben fantajiäta, piirittitnät 2tbjalomin ja löiinät päiten,
fuoltalft. ©itte 3oab pupalfi pajuunatorlneen ja palautti fan-
fan tataifin ajamalta tafaa, että ei futaan enää tap=
paifi fetään. ottimat 2lbjalomin ja peittivät pänet
metjääjä olemaan juureen fuoppaan ja feräfifoät juuren fitni-
röpffiön pänen pääHenjä. 3a fofo Street, faifti miehet, jotta
otilnat otteet Stbjalomin faneja, pafenitnat jofainen ntajattenja.

•Idutta ®aatnib istui fapben portin tnäliöä. ©illoin tuli
erää lähettiläs, nimeltänjä Slpimaats, tappelulta ja janot;raupal
Äiitettp olfoon fierra! kuningas fpjpi: onfo nuorufainen 21b-
jalom raupasja? Uhitta jamaSja tuli toinen lähettiläs ja fertoi
2lbjalomin tuotteen. Äun Saainib tuuli janoman Ibjalomin
fuolemasta, tuli pän murpeettijefji, meni pois itfien ja puput
fähbeSjänjä: „minun poifani 2lbjalom, minun poifani, minun
pottani 2lbjalom! Di, jospa minä olijin tuodut finun fijastafi!
Di 2lbjalom minun poifani, minun poifani!" 3a Daatnib oli
jangen murpeisjaan jiitä, fun pänen poitanja 2lbjalom oli ollut
niin jumalaton ja tuottut, ennentuin pän oli rufoittut anteeffi
jpntiänjä. 3a fanjafin tuli fotoin murpeettijetfi näpbeäjään,
että Daatnib niin juureäti juri poifaanja 2lbjalomia.

(Sfef. 6: I—3. Sapfet clfaat tuuliaifet §twaB(«; fittä fe on ottein.
Kunnioita ifääft ja äitiäfi, jota on enfimmäinen jotta lupaus on,
että finä meneStpifit ja tanan eläifit maan päättä.

tffianpcmpiafi tottele
3a tunnioita, patoele,
@tt’ ebistpifit toisfäft,
Släifit tanan maasjaft!
Slp tperra, armapba!

(Söitfi 513 m. 5).
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33. Salomo.
1 ÄuningaStett tirja 3, 4—B.

©aavibin tuolina, istui Salomo ifänfä ©aavibin istui=
mettä; yän tuli Israelin EuninEaafft. $a yän rataStt herraa.
3a fanin gas meni ©iibeoniin uhraamaan fiettä tgerratte 3u=
matattenfa. tgän meni Suutalaa ylistämään, yäntä fiittämään
ja intoilemaan. 3a tQerra ilmaantui Janelle. <perra puljeli
Salomon tanSfa yöllä jafanoi: pyybä, mitä minun pitäifi finutte
antaa. Salomo fanoi: <Qerra, minun jumalani, finä olet telp
nyt palvelijafi funintaaffi minun ifäni ®aavibin fijaan Ecutta
minä olen nuorutainen; olen loi elä nuori ja ymmärtämätön,
entä tiebä täybä ulos, entä fifään; minä en tiebä, fuinta minun
pitäifi jallita tätä juurta tanjaa. Sentäl;ben anna palvelijat
leji tuuliainen jybän jeuraamaan finun talytoafi, ymmärtäväinen
jybän tuomitjemaan finun fanfaaft ja eroittamaau paijaa ja
yymää ja tetemään fitä, jota finutte felpaa. Se pulje felpafi
herralle ja yän fanoi: foSfa finä fitä anoit, että anonut itfel--
lefi pitfää itää, että myöStään riffautta, maan pyyfit ymmär=
rystä tanfan yallitfemifeen ja tuuliaiSta fybäntä; fatfo, minä
olen tehnyt fanojefi mutaan, minä olen antanut finutte miifaau
ja ymmärtärnäifen fybämen. Sitä paitfi olen minä antanut
finutte fitätin, jota et pyytänyt, nimittäin rittautta ja tunniaa;
ja jos finä vaellat minun teittäni ja pibät minun fäSfyni, niin=
tuin finun ifäft ®aavib vaelfi, niin minä teen finun ifäfi
pittäffi.

Samaan aitaan tuli faffi naista funinfaan tyfö ja aStui=
vat yänen eteenfä. Soinen vaimoista fanoi: lierrani, minä ja
tämä vaimo afuimme ypbeSfä yuoneeSfa ja minä mafafin yä=
nen tytönänfä yuoneeSfa. 3a tämän vaimon potta tuoli yöllä,
.fillä yän oli maannut yänen päättänfä. 9äin yän noufi yöllä
ja otti minun pottani minun vierestäni, tun finun piifafi nuf=
tui, ja pani minun lapfeni viereenfä ja oman tuotteen lapfenfa
pani yän minun viereeni. ÄoSfa minä fitte aamufetta noufin
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imettämään lastani; fat] o, fiinä olifin fucllut. tututta päimän
EoittaeSfa, tapetin minä tartaSti lasta; ja Eatfo, fe ei olluttaan
minun pottani, jonta minä olin fpnnpttänpt. Uliin fe toinen
toaimo fanot: ei ole niin; minun pottani elää ja finun poitafi
on tuollut. UJlutta toinen mäitti: ei, finun poitafi on fuoflut
ja minun pottani elää. Utiin pupuimat pe EuninEaan ebeSfä ja
EuninEaan oli päätettäpä, Eenen poiEa oli Euotlut, Eenen taa»
elämä.

Euningas fanoi [illoin: tuoEaat minulle mieEEa. ®un
mieEEa oli tuotu EuninEaan eteen, [anoi Euningas: jaEaEaa elämä
tapfi Eaptia ja antaEaa fiitä toinen puoli toifetle, toinen toifeUe.
Uliin [anoi EuninEaaUe fe roaimo, jouEa tapfi eli: aI; minun
perrani, antaEaa pänelle fe elämä lapfi, älEääfä tappaEo [itä.
UJlutta toinen mairno [anoi: älEöön [itä annettaEo minulle, eiEä
[tuulle, maan jaettaEoon Eaptia. Utiin Euningas maStafi ja fanoi:
antaEaat elämä tapfi elämänä tälle maimolle, joEa ei tapbo [itä
jaettamaEfi, älEääfä fitä tappaEo, fiHä tämä on pänen äitinfä.
3a [en tuomion, jonEa Euningas teti, fai EoEo Euufla.
3a pe pelEäfimät EuningaSta, fiHä pe näEimät, että Suutalan
miifauS oli päneSfä tuomioita toimittamaan.

3a Santala antoi Salomolle miifauben ja fangen juuren
pmmärrpEfen. .gäneStä tuli miifaS ja pmmärtämäinen mies.
§äu pupui 3,000 fananlaSEua ja pänen mirfiänfä oli 1,005.
£iän pupui puista, juurista feetripuista, joita on Siibanonin
muoreHa, aina pieneen ifooppiin asti, joEa feinäStä EaSmaa.
§än tunfi EaiEEi juuret ja pienet EaSmit. UUlpöSEin tunfi pän
EaiEEt eläimet ja pupui EarjaSta, linnuista, matelemiSta eläimistä
ja taloista. 3a EaiEiSta EanfoiSta tuli ipmiftä tuulemaan sa=
lomon miifautta. 3a Salomolla täptpi olla joEapäimäifeEfi ra-
minnotfi itfeHeen ja monille palmelijoiHeen 10 liioiteltua pär=
tää, 20 pärfää laitumella ja jata lammasta, ottamatta lutuun
peuroja, meträtauriita ja muita fpötettpjä eläimiä.

3a ©alomo rafenfi herralle puoneen temp=
pelin, ©e herran puone oli EuuttaEpmmentä Eppnärää pittä,
laptaEpmmentä Eppnärää lemeä ja toimea tpmmentä Eppnärää
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fortea. Semppeli oli jaettu pppään ja taittein pppimpään.
ipppä ali 40 fppnärää pitfä, 20 fppnärää leloeä ja 30 fppnä=
rää fortea. 'Siinä puoneeSfa oli tuliainen fuitfutuSalttari, fut=
täinen poptä, jolla leimat, näfpleitoät, pibettiin; feitfenpaarainen,
tuttainen fpnttiläjalfa ja fpmmenen muuta fpnttiläjalfaa, toiifi
oiteaHa ja toiifi toafemmaHa puolella ja laitti ne olitoat pup=
taalta tuHaSta. laittein pppin oli 20 fppnärää pitfä, 20 tpp=
närää fortea, 20 fppnärää leloeä, ja fe oli filattu eli peitettp
puhtaalla tallalla. Siinä taas oli liiton arffi tain taulujen ja
männässään fanSfa. ijSppän ja taittein pppimmän toäliOä oli
fauniS efirippu. pppään failoat ainoastaan papit mennä, mutta
taittein pppimpään oli plimmäifeUä papilla ptfin tupa mennä
terran louobeSfa. temppelin ebeSfä oli efitartano eli pipa.
Siinä, efitartanoSfa, oli fitoiStä rafennettu ja fupariHa pääUpg=
tettp polttouhrin alttari. SBielä oli efitartanoda monta ppltoäS=
fäptämää, monta falia, joihin fanfa fofoontui.

Seitfemän touotta rafenfi monta, monta tuhatta miestä
fgerran huonetta, ennenfuin fe tuli toalmiiffi.

jla fun temppeli toiimein oli toalmis, niin fotofi Salomo
luotfeen 33taelin loanpimmat ja paljo muita
raetilaifia temppeliä toiptimään. 3a papit tantoimat 3umalan
artin, liiton arfin, paifaKenfa temppeliin. 3a funingaS fiunafi
foto feurafunnan, foto 3sraetin jouton. kuningas astui altta=
rin eteen, Jomotti fätenfä leioitettpinä taiinaSta fohben, rutoili
ja puhui: fgerta, 3umala! Hat] o, taitoaat ja taitoaS=
ten taitoaat eitoät tooi finua läjittää, fuinfaS fiis tämä huone,
jonfa minä rafenfin, fen tefifi? Häännp tnitenfin finun paU
toelijafi rutoutfeen, että finun filmäfi atooinna olifi tämän puo=
neen puoleen piillä ja päiioäHä. ©ttä finä tuulifit fen rufouf=
fen, jonfa paltoelijafi täSfä paitaSfa rufoitee ja tuulifit fanfaft
3Sraelin partaan rutouffen, jonfa pe täSfä paitaSfa rufotletoat.

.ilosta Salomo oli rufouffenfa lopettanut, noufi pän poU
toiltanfa herran alttarin ebeStä, feifoi ja fiunafi foto
jouton lorotetulla äänellä ja f anoi: fiitettp ottoon tgerra! 6i
ole pptäfään puuttunut, turpaan mennpt, pänen pptoistä fanoiS-



tanja, jotta Ijän palmelijanja Sfloojefjen lautta puhunut on.
laitti on fäpnpt, niinfuin t)än on fanonut. £erra, meibän
jumalamme, ottoon nteibän faniamme, niinfuin t)än on ollut
nteibän ijäimmefin fanSja.

SKutta aita, jonfa ©alomo tjatlitfi foto
SSraelia, oli neljäfpmmentä touotta.

SKatt. 6: 33. (Stfitää cnftn 3utnalan maltafuntaa ja &änen »an=
Ijuräfauttanfa, niin taitti nämä teitte annetaan.

@e autuas, fen Snmataa
'selfääpi, fanaa noubaltaa;
Sen töitä ja fen toimia
On §erra aina finnaatoa.

@en tonfan §erra lorottaa;
3o!’ Ijäntä pettää, noubattaa;
©iunaapi lasten taitellin
s(tn’ tautaififyin poimimiin.

(SBixfi 376 to. 1,5).

33. @lia§ ennustaa nälänhätää.
1 Sun: 17.

Suonta touotta Salomonin fuoleman perästä, tuli 9laljal)
tuninfaaffi ,<gän otti mainiotjeen ©ii=
bonin funinfaan tpttären. 3a gijebel ja älafyab rafenfiioat
jota paiffaan alttaria, mutta niillä ei uhrattu herralle, 3unta =

latle, maan epäjumalalle: Saalille. 3a he palmelimat epä=
jumalaa Saalia ja tetimät, herraa mihoittaafjeen, paljoa enäm=
män paijaa, fuin faitfi muut Israelin funintaat ennen heitä,
jumalaton mainofi niitä ifunijiä, jotta eimät tahtoneet
palmeHa Saalia ja hän tapatti monta burStaSta miestä. @il=
loin nouji (SlioS j£isbeläinen, jota oli faupungista fo=
toifin, meni Slaljabin tptö ja janoi hänelle: niin totta, fuin
fierra elää, ei pibä toimeen muoteen faStetta, eitä jabetla tule=
man muutoin, fuin minun janani mutaan. 3!iin tapal;tuitin,
tuin ®liaS oli janonut; ei jatanut, eitä nouSjut t;E)tään faStetta
niin, että peEoiEa ei moinut mitään faStoaa ja foto maahan
tuli taHiS aita ja juuri nälänhätä. ®i ihmifiUä, eitä eläimiEä
oflut riittävästi jpotämää, eitä juotamaa ja moni tuolifin jetä
nälfään että janoon.

105
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3n Jgerran jana tuli ©liaffen tyfö; igerra puhui Janelle;
mene täältä pois ja piilottaubu ojan tyfö; minä olen
fäSfenpt faarneiben eli torppien elättämään finua jießä. (StiaS
ultoi herran ja tefi herran janan mutaan. 6än meni pois
ja istui ojan reunalla, 3a taarneet toimat hänelle lei=
pää ja lihaa aamuifin ja illoin; ja hän joi ojalta.

■Dtoniaiben päiloäin perältä, jontun ajan tututtua, tapah=
tui, että oja tuitoui, ftHä ei ollut fabetta maalfa. 9tiin tuli
<gerran jana ©liatfen tpfö janoen: mene garjmtiin ja ppjp
fieHä, fiHä minä olen täsfenpt erään leltimaimon finua fieHä
elättämään. 3arP at oi ollut Jaanaan, maan patanoiben maalja,
mutta ©liaS ultoi npttin herran janan, noufi ja meni 3arpatiin.
Äatjo tolia j)än tuli, niin oli fieHä lelfimaimo tofoamalja
puita, igän futjui mainion tytönjä ja janoi hänelle: tuo mi=
nuHe mähä mettä juobatjeni. 3a mairno lähti mettä nouta=
maan. sun mairno meni mettä pätemään, huuji ©lial hänelle
ja janoi: tuo minulle mpol palanen leipää tuQcljaji. 2Mmo
janoi: niin totta, tuin finun Snmalaji, &lää, ei minulla
ote leipää, maan ainoaltaan tourallinen jauhoja mattajelja ja
mäbä öljpä altialja ja minä olen toennut puita malmiltaan
jeni itjeHeni ja pojalleni jotafin jpobäfjemme ja jitte fuoHaf=
jemme. ©lial janoi: älä pettää, mene ja tee, niintuin finä
janonut olet. ftuitentin leimo minulle enjin fiitä pieni fattui=
nen, pieni leipä, ja tuo je minulle, mutta itjeHeji ja pojallefi
on finun jen perältä mpol leimottama. jauhot eimät ole lop=
pumat rafialta, matalta jpömätlä, eitä öljp aitiolta ole puut=
tuma jityen päimään äiti, jona jQerra antaa jataa maan päälle,
•gän ulfoi ©liaffen janan, meni poil ja teti, niintuin ©liaS oli
fäStenpt.

3a ©lial meni maimon tanlja ja joi ja mairno mööl joi
poitinenja. ©imät jauhot loppuneet matfajelta, eitä öljp aitiolta
herran janan mutaan. Reillä oli jota päimä niin paljo, tuin
he tarmitjimat. ©en perältä tapahtui, että maimon potta jai-
raStui ja hänen jairautenja oli niin perin foma, että häneen
ci enää honfeä jäänpt, ja hän tuoli. 9tiin mairno janoi ®liaf=



jeHe; ftnä Suutalan mies olet tullut minun tplöni, että minun
papat tefoni muistettaifiin ja Suutala ranfaififi minua fpntieni
täpben! "Uhitta GliaS [anoi Janelle: tuo poitafi minulle! Sa
pan otti panen mainion jplistä ja mei panen plälertaan fiipen
puoneefeen, josja pan afui ja pani panet omalle muoteellenja.
Sa GliaS ojenfipe fitte fotmaSti nuorufaijen päälle, puufi *ger=
raHe, rufoili ja fanoi: fgerra, minun Suutalani, anna tämän
lapjen fielun tulla päneen tafaifin; tee pänet jälleen elämäin!
Sa <gerra luuli Gtiafjen äänen ja lapjen fielu palaji tafaifin
päneen, lapft toirlofi tafaifin eloon. Sa GliaS otti pojan ja
lantoi fen pojan äibille ja fanoi: latjo, finun poifafi elää. Sa
toaimo janoi ©liaffette! npt minä pmmärrän finun oleman Su=
malan miepen ja hertan janan oleman toben finun juuSjafi;
lailfi, mitä finä puput on totta.

kolmen nällätonoben fuluttua, fun 3§raelin fanfa taas
oli lääntpnpt herran tpfö, eitä enää tahtonut palteella Saalia,
toaan jumalaa, rufoili @tiaå ja jumala antoi fataa taitoaatåta
ja Mi3 aita loppui Israelista.

tPf. 50: 15. SKtoulfefi fyuuba minua fyäbäSföfi, niin minä taitoon
auttaa ftnua ja finnn pitää Innnioittaman minua.

SWun jenien’ 3efnS loi, tOteit’ 3efuS fuojelee,
(Slämän tuulle foi; Saaroilla »arjelee;
tßatoinnon 3efuS antaa tDJpBS rauhaa 3efuS tuopi,
3a laitti tarpeet lantaa, 3a termepben fnopi;
Slin’ 3efnB nemoon tietää, SBapingot 3efus estää;.
Stronlft tahtoo rientää. 3jäti armoani’ teStää.

(SBtrft 265 m. 3,6).

35. jtfaaliotin miinhuäfi.
1 Sun. 21.

jftaabotilla, eräällä Sesreeliläijellä eli faupun=
gista totoifin olemalla miepellä, oli miinimäti lä=
peliä SlapaPin, ©antaahan luninlaan palatjia eli taloa. 3“
SlapaP pupui Dtaabotille ja fanoi: anna minulle miinimäfeji,
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että minä laitan fiitä laatimaan itselleni, lun jc on niin lähellä
horniani. OOlinä annan finuHe fiitä paremman miinimäen fijaan,
talli, joS finutle leipää, niin annan minä fiitä finuHe l;opeaa;
rafiaa, niin paljo, luin fe maljaa. SDfutta Olaabot maStafi

lgerra marjetloon minua antamalta finuHe ifäini
perintöä! et fiiS tahtonut mppbä miinimäleänfä, tosia
pän oli fen perinpt ifältänfä ja losla jumala oli liettänpt
mppmästä perittyä maata. Oliin 3tal;ab tuli totiin padoilla
mielin ja mihoisfanfa fen janan täpben, jonla Olaabot 3ebree=
[itäinen hänelle puhunut oli, fanocSfaan: en minä anna finuHe
ifäini perintöä, Olapab beittäptpi touoteeHenfa, eitä fpönpt pa-
taan leipää. Oliin tuli Sifebet, hänen puotifonfa, maimonfa,
panen tuolfeen ja pupui hänelle: miniä tåpben finun penfefi
on niin alaluloinen, että finä fpö mitään? SHinlä muolfi olet
niin murheellinen? Olapab fanoi SifebeliHe: minä olen puhu-
tellut Olaabotia Sebreetiläistä ja fanonut hänelle: anna minulle
miinimälefi rahalta tahi, jos finä tapbot, niin minä annan fi=
nuHe toifen miinimäen fiitä. Ollutta hän fanoi: en minä anna
finuHe miinimäleäni.

Oliin Sifebel, Olapabin maimo, fanoi hänelle: noufe, fpö
leipää ja ole iloifeda mieleflä. ODlinä haulin finuHe Olaabotin
SeSreeliläifen miinimäen. 3a pän firjoitti lirjeitä Olapabin
nimeSfä ja lähetti ne manhimmiHe ja plimmäifiHe fiihen lau=
puntiin, joSfa Olaabot afui. fåirjeipin lirjoitti Sifebel näin:
luulututtalaa paasto ja afettalaa Olaabot istumaan plimmäifeffi
lanfan felaan ja haullilaa lalfi papanlurista miestä hänen
eteenfä, jotta tobistamat ja fanomat: finä olet herjannut 3uma=
laa ja luningaSta. 3a mielää hänet fitte ulos ja limittälää
hänet luotialfi. 3a manpimrnat ja plimmäifet fiinä faupungisfa,
joSfa Olaabot afui, eimät oHeet purSlaita miehiä, maan telimät,
mintuin 3ifebel oli fäslenpt, niinluin hän oli lirjoittanut
l;eiHe läpettämisfänfä lirjeiSfä. <ge luulututtimat paaston, juutin
luin lanfa olift tehnpt jonlun erittäin rastaan rilolfen ja am
toimat Olaabotin istua plimmäifelfi lanfan feaSfa. Oliin tuli
lalfi pahanlurista miestä, afettuimat Olaabotin lohbafle ja



tobiåtitoat fanjan luullen fyäntä mastaan, että Staabot on
jannut Suutalaa ja funingasta. litin fanja otti Siaabotin fiini
ja l;e meimät Ijänet ulos faupungista ja fimittimät Ijänet fuo=
Itaffi. ©itte mantyimmat labettimät janan ilmoitta;
maan: -Jlaabot on fimitettp ja fuoHut. fåosfa Sifr&el luuli
9faabotin joutuneen fimitetpffi ja fuoHeen, janoi sän SlababiHe:
nouje ja omilta Siaabotin, ioiinimäfi, jota Etan
fieltäptpi finulle radasta antamalta, ftUä ei SRaabot enää elä,
maan on fuoHut.

sbsfa Stajwb fuuli -ftaabotin fuotleen, noujt jiän men=
näffeen biaabotin miinimäfeen ja omistaatjeen jen.
■äftutta herran jana tuli ©liafjeHe StiSbeläijeHe ja janoi: nouje
ja mene Slaljabia, Saamiin funingasta, maStaon, jofa on ©a=
mariasja. Äatjo, l)än on Oiaabotin toitnimäeSfä, jot)on t)än on
mennpt jitä Ujolleen omistamaan. Sa pulju finä hänelle ja
jano: niin janoo tQerra: jtnä olet tappanut ja toielä lijätji
anastat npt itjeUefi omaijuutta. ©iinä paifaSja, joSja foirat
nuoleSfelimat SRaabotin merta, omat foirat mpöS nuolemat
finunfin merejt. koirat omat jpömät mpoS SeSreelin
faugungin muurien miereSjä.

Set niin tapaamiin. kolmen muoben perästä jattui
erääSjä tappeluSja majama eli nuoli 3laj)abiin ja hänen me=
renjä juoffi laamasta maunuihin. 3tiin fuoli lahab ja mietiin
Samariaan. Sa fun maunuja pestiin, nuolimat foirat hänen
mcrtanja, niinfuin .jgerra oli janonut. SJipöpemmin
Sijebelin mihoUijet hänet ulos hänen fmminja affunaSta ja
foirat joiroät Itänet, niinfuin Suutala jo ennen oli janonutfin.

Saat. 1: 14, 15. Sotainen fiufataan’ toäta pnen oma Ijimonfa
pnto miettelee ja jmntuttelee. Sitte logto bimo on fiittämjt, niin (tjnn
tää fe finnin, mutta toäfa ftjnti on täijteftp, ftjnmjttää fe luoleman.

Sää löbimmäiätään fproat
9ino iumalattomat,
SEiettaubella miemät
@en elot ainoat;
Suin täärme tiutuiäfanfa,
§e törmät Inmmeäfa,
StUbiStelemat tanjaa,
Sortamat reaimaiäta.

SDlut terran §erra foätaa
£t;Bt jumalattomat,
3tantaijee anfioäta
Styostäjät mietfabat,
9ie, jotta täällä meimät
Ormolta oifeuben
3a leäten leiman iöimät,
SEöaimaifen cfuuben.
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SBaau jiroeät ne terran
31oHa nätenxit
SBanfmrStauben §erran,
SDjöt §erran »ätewät.
tpan tainta rcoimaSfanfa
Omanfa »opastaa,
©nuresfa tunniaSfanfa
'Patjasta pelastaa.

(SBitfi 381 ra. 3—5).

36. @lia!fen tahnaafeen ottaminen.
2 Sun. 2.

©ittefuin ©liaS oli fauan aitaa fuleffinut ympäri maata,
tahtoi jumala ottaa pänet ploS taimaajeen. igänen ei fuitem
taan, taimaajeen tuHafjeen, tarvinnut tuolla, mintuin muiben
ihmisten. 3a ©UaS ja (gliifa fämelimät poispäin (MgaaliSta.
©tiifa oli ©liaffen palmelija ja opetuSlapji, jota oli fauan aitaa
ollut alati ©liatjen tptönä. ©liaS fanoi ©Uijalle: jääppäS
tänne; fiHä Igerra on läpettänpt minut Setpeliin. äftutta
©Uija fanoi: niin totta, tuin <gerra elää, en minä luoton finuSta.
©lilja näet rafaSti ©liasta jangen juureSti ja taptoi ppjpä pä=
nen luonaan, tunneS ©liaS otettaifiin pois maan päältä.

3a peibän fäpbeSjään Setpeliin päin, tulitoat profeettain
pojat, purSfaat miepet, jotta ajuitoat SetpeliSjä, ©liijan tpfo ja
janoitoat päneHe: tiebätföS herran tänä päiloänä otlatoan fis
nulta pois ijäntäfi finun pääfi päältä? <gän toaStafi: fpUä
minä jen tiehän; oltaa te loain ääneti. 3a ©liaS janot päneHe:
©liija, ppfpppäs jinä täällä, fiHä <Qerra on minut läpettänpt
3erifoon. Dlutta ©liija fanoi taaS: niin totta, tuin tgerra elää,
en minä luotou finuSta. Äun pe tulitoat 3eritoon, niin tulitoat
profeettain pojat, jotta olitoat, ©Uijan tpfo ja janoi=
toat päneHe: tiebätfo herran tänä päitoänä ottaman finulta
pois ijäntäfi finun pääfi päältä? fEHutta pän fanoi: fpHä minä
jen tiehän, ottaa te main ääneti. 3a ©UaS fanoi ©liijaHe taaS:
oleppaS jinä täällä, fiHä <perra on läpettänpt minut 3orbaanm
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rannalle. -Kutia (Stiifa fanoi mieläfin: niin totta, tuin föerra
elää, en minä tuoton finulta. 3a tie fämimät molemmat
ppbelfä.

Kutta miififpmmentä mieltä profeettain pojilta fämi
©Kaffen ja ©liifan perältä ja jäitoät feijomaan ebemmä pctbän
fo£;baUenfa. Ige taptoimat nä£)bä, fuinfa £erra ottaifi ©Kaffen
taitoaafeen. Kuita pe fumpifin, ©Kai ja ©liifa, feifoitoat 3ot>
baanin rannalla. Min otti ©Kai maatteenfa, fääri fen fotoon
ja toi ftHä meteen. Min mefi jafaantui [illoin molemmille
puolin niin, että pe fumpifin fämimät tuimana fen täroitfe.

3a folfa pe tulimat plitfe, [anoi ©Kai ©liifaHe: pppbä,
mitä minun pitäifi finuHe tepbä, ennenfuin minut otetaan poil
finulta. ©liifa [anoi: minä pppbän, että fatfi ofaa finun pen=
geltäfi olifi minun fanlfani. £>än taptoi tulla pptä purltaatfi
miepeffi, tuin ©Koltin ja taptoi faaba aitaan famanlaifia töitä,
tuin päntin oli tepnpt. ©Kai fanoi: finä olet anonut fomaa,
fuurta lapjaa. 3a tapaptui folfa pe ppbelfä fulfimat ja ©Kai
roielä pupui, fatfo, tulimat tulijet maunut ja tulifet, innoffaat
ratfut ja eroittimat peibät toifiltanfa. Min ©Kai meni tuuliail=
päälfä plol taimaafen.

Mutta ©liifa näft fen ja puufi: minun ifäni, minun ifäni!
3lraelin maunut ja pänen ratfumiepenfä! ©inä lal=
ten tufi ja fuojelul! ©itä ©liifa fitte enää ©lialta näpnpt.

3a fitte tarttui ©liifa maatteipinfa ja repäifi ne faptia,
[itiä päneltä oli ppmin papa, fun ei pänen rafal opettajanfa
enää ollut pänen tpfönänfä. 3a pän otti maalta ©Kaffen
maatteen, jota oli pubonnut ©Kaffen taimaafeen mennelfä.
©itte fääntpi ©liifa tafaifin ja fämi rannalle. 3a
pän otti ©Kaffen maatteen, jota ©Haffelta oli pubonnut ja loi
fiHä meteen. Min mefi jafaantui taal molemmille puolille ja
©liifa fämi lämitfe, nitnfuin pän ennen oli ©Kaffenfin fanlfa
3orbaanin plitfe futfenut. Koita profeettain pojat, jotta 3eri=
folfa o limat, nätiroät pänet, fanoimat pe: ©Kaffen penti on
©tiifan päällä, ©liifa on npt [omanlainen profeetta, fuin ®lial=
fin oli.



3a he fanoivat ©ttifaUe: fatfo, finun palvelijoibefi feaSja
on viifithmmentä vahvaa miestä, anna niiben mennä etfimään
ifäntääfi. Kentiefi on <gerran I;enfi ottanut hänet ja heittämä
joUetin vuoreEe -johontuhun lantioon, ftHä he eivät voi=
neet uStoa ©liaffen menneen taivaafeen. SRutta (Sliifa fan oi
heille: älfäätä antafo mennä; jtHä hänhän oli nähnyt, fuinfa
©liaS oli mennpt taivaajeen. Hilutta he ptppfiinät häntä niin
fauan, funneS hän fan oi: antafaa fitte miesten mennä. 3a he
lähettivät mattaan Viifitpmmentä miestä, jotta etfiioät ©liasta
jota paitasta tolme päivää, fuitentaan loptämättä häntä. 3a
he tulivat viimein tafaifin ©lujan luotje ja hän fanoi heille:
ento minä f anonut teille, että ei teibän tarvinnut mennä?

3lm. 13: 14. Slutnaat omat ne tuotteet, jotta §errasia fuolemot
tästä läjiin, jtiiin, §enti fanoo; peibän pitää lepäämän peibän täistänfä,
ftllä peibän telonja noubattamat peibät.

Sääli’ autuoaSti tuotta
hartaasti palajan.
herrani luona olla
3lo§fa taimapan,
Soponta fteln täältä,
3cS maan fe uStoSfa
(äroopi murpeen fäältä.
On mäntein tulema.

®tt) autuas ie petti,
@e aito tofin tie,
3a riemuinen fe retti,
3ot’ ustomaifet mie
soig peibän maimoistanfa,
3a peibän murpeenfa
ttttuuttaapi fotonanja
3lotjt taimaaSfa!

(SBirft 499 m. 1,4j.

37. (gliifa ranfaifee ja auttaa fefä IjäbäSfä, että
fuolemoSfa.

2 Sun. 2 ja 4.

profeetta ©liija lähti fieltä menemään Setheliin. 31iin
tuli hänen menncSfänfä taupungista pieniä, pahoja poifia, jotta
pilftafivat häntä ja fanoivat hänelle: tule ptoS
£ule pIoS paljaS pää! <gän fääntpi ja !un hän heibät näfi
ftrofi hän heitä herran nimeen janoen: voi teitä! 31iin
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3umala ranfaift pottia ja metjäStä tuli tatfi Jarrua, jottarepe=
litoät peistä neljätpmmentä fatft pottaa.

3a pffi mainio tuli fitte ©Uijan tptö, l;unfi ja janot:
finun palmetijafi, minun mieheni, tuoli ja jinä tiebät, että pal=
melijajt, minun mieheni, oli purSfaS mies ja pelfäfi herraa
9tpt tuli jaamamieS; mies, jolle minä olen jotatin rnatjama, ja
pän tahtoo ottaa minun molemmat pottani ja tepbä l;eibäl
orjiffenja, tun minä en moi maljaa meltoani hänelle. ©Uija
fpjpi: mitä minun pitäifi ftnuHe tel;bä? iDJitä finuHa on loto=
naji? |Qän maSfafi: finun pifaUafi ei ole mitään muuta, tuin
pf ji öljpaStia. ©Uija janot mene ja pppbä muitta, faifilta naa=
pureiltaji tppjiä mätejä, tppjiä aitioita niin paljo, tuin jaat;
ja mene poitinefi jijään puoneejeen, julje omi perästäfi ja taaba
omalta aStiaStafi oljpä faiffiin astioihin. 3a mainio uStoi
©Uijan janat ja teti, mintuin pän oli täSfenpt. Igän-lainafi
paljo astioita naapureiltaan. 3« pänen poifanja tantoimat
astioita pänen eteeniä ja pän taatot niipin oljpä omasta aStiaS=
taan. ©iitä astiasta taifi pän taataa niin paljo ötjpä, että
faiffi muutfin astiat tulimat ötjpä täpteen. Äun astiat olimat
täpnnä janot pän pojallenja; tuo minulle mielä astia, iloita
maStaji; ei ole enää astioita, ©illoin jeijapti oljp, ei tullut
enää pptään ötjpä pänen astiastaan. 3a maimo meni ja janot
3umalan miepelle, ©Uijalle, että pän oli täpttänpt taiffi astiat
öljpUä ja tpjpi, mitä pänen npt oli teptämä? ©Uija janoi:
mpp oljp ja matja jaamamiepellefi, mutta jinä ja poitafi elä=
tää jäännötfeStä; jiitä, jota jää täpteetfi.

3a fitte meni ©Uija ©uunemiin. ©teliä oli marataS
maimo, jota pppfi päntä jpömään pänen luonanja. 9tiin ujein,
tuin ©Uija fitte tulti ©uunemin tantta, poitfefi pän maimon
taloon ja joi pänen luonanja. 3a maimo janot miepeHenjä:
tatjo, minä puomaan jen 3umalon miepen oleman pppän.
Septäämme fiis päneHe pieni, lautainen pliStupa japantaamme
jinne päneHe muobe, pöptä, istuin ja tpnttiläjalta, että pän
fiinä ajuifi aina, tuin pän meibän tptömme tulee. 3“ P® te!i«
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toettiin niin. Sun ©tiifa fitte milloin tuli ©uunemiin, niin afui
ja nutini hän ftinä hnoneeSfa.

ga (Sliifa fanoi fitte toaimode: tatfo, finä olet tehnpl
meille taiten tämän paltoetuffen, finä olet tehnpt meille niin
paljo Ijptoää; mitä tooifin minä ftnun hptoätfefi teljbä? hkljaafi,
©liifan paltoelija, fanoi, toaimon pois juoneelta mentpä: pä=
neliä ei ole pptään peilaa. 3a ®tiifa fanoi paltoelijattenfa:
lutfu toaimo tänne. Sun ©epaafi roaimoa Eutfui, tuli toaimo
otoeSfa häntä loaStaan. 3a SKifa fanoi filtoin toaimotte: touo=
ben perästä tähän aitaan olet finä fpleiletoä pottaa; touoben
perästä lahjoittaa finutte 3nmala pojan. 3a Santala antoilin
touoben taluttaa, famaan aitaan, toaimotte pojan, mintuin Cstiifa
oli hänelle fanonut.

SoSfa fe potta oli jo ifofft faStoanut, niin tapahtui, että
hän meni pellolle ifänfä ja elon leittaajien tptö. ©iedä fanoi
potta ifättenfä: tooi minun päätäni, minun päätäni! 3fä fanoi
paltoelijattenfa: toie tapfi äitinfä tptö. paltoelija otti pojan ja
tantoi |)änet totiin äibin luotfe. SSiti otti pojan fpliinfä, joSfa
potta oli puoleen päissään asti, jolloin polta tuoli. 3a äiti
noufi, meni plistupaan ja pani pojan Santalan miehen, ©liifan,
touoteelle. ©itte lähti toaimo maltatte ja tuli ©liifan tpto
Sarm e Un touorelle. ©iettä lantefi toaimo Gfliifan jalfojen
juureen ja fertoi hänelle, että hänen poitanfa oli tuodut ja
pphft ©liifaa lähtemään tanSfanfa. ©liifa lähti ja meni loai=
mon tansfa. Sultuanfa hnoneefeen fifään, fulfi ©liifa etoen,
rufoili ja lapfen pääEe. ©itte hän noufi taas
ploS, tätoeli hnoneeSfa ebeS tataifin ja rutoili. 3a hän meni
jädeen touoteede, laSteufi lapfen pääde ja pani fuunfa lapfen
fuude, fätenfä hänen täfideen letoädeen, että pojan ruumis tuli
lämpimätfi. ©idoin aitoaSti poifa feitfemän tertaa ja atoafi
fitte fitmänfä. 3® ®tiifa fanoi toaimode; täSfä; ota finun poi-
tafi. Diiin toaimo lantefi ©tiifan jättöjen juureen, rutoili, otti
poitanfa ja meni ulos.



sf. 136: l, 2, 5. Siitä §erraa minun fieluni. SKinä intän t?er»
raa niin fauan, Enin minä elän j« minun humalalleni meifaan tiilestä
niin tauan, tuin minä täällä olen. 3tutnaS on je, joilta apu haatoWn
humala on, jonta toiluo §erraSfa, t;änen 3umalaBfanfa on.

@ii« taittein ©erratte 3a armon §engellen
gtqt taitutaan,
Sfalle Suojatie, 3a liitos riemuinen
pojalle Sefutfette Siiin mjt, tuin ainiaan!

(SBirfi 368 m. 3).

38. (Sliifn ja Sljtjrialnincu IRacman.
2 Sun. 5.

fßneman, ©pprian funinfaan fotapääHilfö, jäinen ja
rifaS mies, oli jpitalinen. pfpmpäri 1010 Ijänen ruumiinja oli
paljoja paifeita, eitä Maan looinut £>äntä parantaa. SUutta
©ppriaan oli jotatoäfi tuonut mäljäijen piilaifen, pienen tpton.
©e tpttö oli IRaemin emännän palmeluffeSja; l)än oli piilana
fßaemin emännällä, 3a tptto oli, mieraaSjalin maaSja otleS=
jaan, ppjpnpt IjurSlaana ja janoi emännäHenjä: oi, jospa minun
tjerrani olifi ©amariaSja oleloan projeetan tplonä, niin je
påästäifi fiänet jpitaaliSta! SBaimo ilmoitti miel;ellenjä, mitä
tuo pieni tptto oli puhunut. 3a fßaeman, jota mielcUänjä olifi
tahtonut taas termeelfi päältä, läljti matluStamaan mannuilla
ja ratjuifla ja tuli miimein jen talon omelle, joSja ©liija ajui.
3a ©liija tiefi, mitä fßaeman taljtoi, lähetti jananjaattajan ja
fäsfi jen fßaemanille janoa: mene ja pejepbp jeitjemän fertaa
3orbaaniSfa, niin tulet puljtaalfi jpitaliSta; pääjet termeelfi taas.

HoSla fßaeman luuli jen, milfaStut Ijän ja janoi: minä
luulin Ijänen luitenfin tuleman ulos minun tpföni ja fmutaman
amutjenja herran, Ijänen nimeä ja läbeUään fime=
lemän jpitalijia lottia ja fillä tammin poistaman jpitalin.
©imätlö mirrat- SDamaSloSja ole laiflia mefiä pa=
remmat? Snlö minä niisjä olifi moinut paremmin pejeptpä?

t;än matluSti pois miljoisjaufa. SRim Ijänen palmelijanfa
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pupuimat Janelle: Qfatnwe, joi profeetta oltft täsfenpt finun
jotatin juurta, toaifeaa tefemään, eifo finun oltfi ollut fitä tep=
tätoä? tainta paljoa enämmän on finun teptämä fc, !un pan
fanoi finuHe; pefepbp, niin finä tulet puptaatfi. ©illoin noufi
9taeman ja pefeptpi; ui futeltaen feitfemän tertaa 3orbaaniSfa.

pan tulitin puptaaffi niin, että ei jäänpt pptään fpitalipai=
fettä foto panen ruuntiifeenfa. 3a pan palafi tafaifin ©liifan
toto liittämään päntä ja fanoi; fatfo, npt minä tiehän, että ei
pptään 3umataa ole faifeSfa maaaSfa, paitfi 3*åtaeliSfa; niin
ota npt tämä fiunauS finun palmelijaltafi; ota npt itfeUeft tau=
niitä Vaatteita, popeaa ja fultaa, joita faittia minä olen tuonut
mattanani. SDlutta ©liifa fanoi: niin totta, tuin tgcrra elää,
en minä ota mitään. 3iaemanin ei näet pitänpt luulla, että
©liifa oli lapjojen touotfi parantanut pänet.

3Jiutta foSfa 9taeman oli mennpt pois, niin Oepaafi, ®lii=
fan palroelija, juoffi pänen perästänfä, toalpetteli jafanoi päneHe:
minnn ifäntäni läpetti minun ja täSfi janoa finuHe: npt juuri
tuli minun tptöni fatfi profeettain paitaa, anna peiHe kiteistä
popeata ja tapbet juplatoaatteet. sJtaeman fanoi: ota fatfi lei=
misfää. ipaltoelija ottifin fatfi leiroiStää popeata ja tapbet
juplatoaatteet. 3o ©epaafi tuli fitte tafaifin, enfin pistettpään
piiloon ne fatfi kimittää popeaa ja juplatoaatteet, ja astui
ifäntänfä eteen. 3a ®ltifa jota tiefi laitti, mitä Oepaafi oli
tepnpt, maitta ei futaan ollut päneUe fitä fanonut, fpfpi ®e=
paafilta: mistä finä tulet, ©epaafi? ©cpaafi toalpetteli taas
ja fanoi; ei finun palmelijafi ole mennpt finne, eitä tänne,
akutta (Sliifa fanoi päneUe: olifo npt aita finun mennä otta=
maan popeata ja ioaatteita? ©entäpben pitää -Haetuin fpitali
tarttuman finuun rangaiStuffcffi. -Hiin ©epaafi meni pois pä=
ncn tpfoänfä fpitalifena, niintuin lumi.

1 £tm. 6:6, 10. @e on juuri moitto otta jumalinen ja tpptpä
cnneenfa. @iCCä aljueuä on taiten patmnben juuri.



308 piot fa täällä tuulle riltautta
ifitiu auta, että maltan ahneutta,
3a että täytän tämän lalpafi

lä(ummäifeuitin yyuaätfi!

Ofont fuuretfi tai yienctfi tut=
foon,

©un^aKuSfaf 1 mun murheen tailli
olioon!

@un Ipenlef mua aina auttoloon
3a milibotn funniatiaf’ faaltaloon!

(SSBtrfi 295 m. 5, 8.)

39. profeetta Joonas.
3oon. I—4.1—4.

£erra janot profeetta Joonnffelte: noufe ja mene juureen
fnupunfiin ißiinimeen ja faarnaa fieHä; ftEä peibän papuu=
tenfa on tullut minun eteeni ja fe on fangen juuri. SRutta
Joonaspa ei tahtonuttaan mennä 3liiuimeen, maan pafeni §er=
ran ebeStä. 3a toSfa hän löpfi laitoan, jolla oli aitomuS pur=
{ehtiä toijeHe puolen merta, meni hän fiihen päästäneen merelle
ja jiUä talooin herraa patoon, ©illoin antoi £>erra nousta
foman mprSfpn merellä. 3Roufi ppmin juuret laineet, jotta loi=
mät ja peiluttimat laimaa niin, että tuultiin toto alutjen eli
taiman järtpmän. Ja taimarniehet peltäfimät ja jotainen heiltä
huufi Jumalaanja amufjeen. £e olimat näet patanoita ja pat=
melimat erilaijia epäjumalia. Diiitä epäjumalia he npt huufi=
mat auttamaan heitä päbäsjä. SJJutta Joonas oli mennpt alas
laimaan ja mafaft nuftuneena, jiUä hänhän oli paennut Juma=
laa, eitä jen tähben moiuut rutoilla igerraa. 3liin taiman
pääHiffö meni hänen luotjeen ja janoi: mintä tähben jinä ma=
taat? ytouje plöS ja rufoile Sumalaa ji. 3a fun meri ei la=
taunut raimoarnaSta, janoimat laimamiehet toijiHenja: tulfaa,
heittäfäämme arpaa nähbäfjemme, teuentä tähben meille näin
onnettomasti täp? <ge ajattelimat, että peibän jeaSjanja map=
toi olla jotu oifein papa ipminen, jonfa täpben mprStp ja raju
ilma oli uouSjut. Ja to pe peittimät arpaa, jattui arpa
Joonalleen. Uliin pe janoimat hänelle: ilmoita npt meille,
mintä muoffi tämä onnettomuus on meitä topbannut? SRiStä
jinä tulet? SRiStä maasta olet fotoifin? Joonas maStaji peiHe:
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minä olen heprealainen, 33raelifainen, ja peliään herraa,
taitoaan Autoalaa, jota meren ja fuitoan tepnpt on. Dttafaa
minut ja peittälää minut’ mereen, niin meri tptwtpp, fitlä minä
tiehän tämän rajun ilman tuletoan teibän päätienne ntinun
tähteni. sun meri ei oHenfaan lafannut raitooamaSta, niin
ottitoat pe fiini ja pänet mereen, ©itte
ajettui meri lainehtimasta ja tuli aitoan tppneffi.

ältutta toimitti juuren falan nielemään Jonasta.
3a 3°DltaS oli falan toatjaSja folme päitoää ja tolme petä.
3a 3oonaS rufoili fetxvaa 3umatatauja falan toatjaSja. hän
fatui fitä että oli paennut hercan ebeStä ja rufoili 3umalalta
jpntiänjä anteeffi. 3<* 3mnala autoilin päneHe jpnnin anteeffi
ja fäSfi falan ofjentamaan 3oonafjen maalle.

©itte pupui &ma toijen ferran 3oonafjeHe ja janoi:
mene juureen .faupunfiin atiinitoeen ja jaarnaa jen ajuffaiHe je
jaarna, jonfa minä janon finuUe. 9iiiu meni 3oonaS 9liinitoeen,
niinfuin fema oli päntä fäsfenpt. aiiinitoe oli jangen juuri
faupunfi. ifolme päitoän matfaa; folme Monoista päitoää täp=
tpi fulfea, enuenfuin ennätti fäpbä faupnngin pmpäri. 3« fun
3oonaS eräänä päitoänä alfoi fätoetlä faupungilla, jaarnafi pän
ja janoi: 'toielä on neljäfpmmentä päitoää, niin 3tiinitoe on
puffutoa.

Min aiiinitoen miepet uSfoitoat 3wnalaan ja tefitoät pa=
rannufjen. 3a 3tiinitoen funingaS nouji toaltaistuimeltanja,
riijui pois purppnranja, fauniit toaatteenja, ja murpeisjaan pu=
feutui jäffiin, puonoon pufuun ja istui tuplaan, hän antoi
toielä julistaa atiinitoeSjä että; jofaiueu patatfoou papatta tiel=
tänjä; fufa tiefi tooipi 3umala fääntpä pirmuijeSta toipaStanja,
että me emme pufu. SfoSfa 3nmala naii peibän fääntptoän
pois papalta tieltänjä, fatui hän fitä papaa, jota pän oli upan=
nut peille tepbä, eifä tepnptfään. Snntala antoi 9fiinitoen ajuf=
faiHe anteeffi peibän fpntinjä, eifä pätoittänptfään peibän fau=
punfiauja.

jftiin 3oonaS otti jen papafjenja, toipaStui ja napift 3u=
mataa toaStaan, fun ei je tapaptunutfaan, jota pän oli enuuS;



tanut. $a 300na3 lätjti ulos faupungista, istahti ja teti ttfel=
lenfä faupnngin itäpuolelle majan niin fauatfi, että nätifi, mitä
faupungiHe tapaljtuifi. 3<i tQerra toimitti turpitfupenfaan, jota
faSrooi Soonatfen ptitfe marjoamaan fjänen päätänjä. 3a 3oo=
na§ iloitfi jangeu fuureäti fiitä penfaaåta.

3)tutta §erra toimitti aamujeHa mabon, jota joi fitä pem
faSta niin, että je taimettui. ,flo§fa aurinto oli nougfut, pais=
toi npt päimä Soonafjeu päähän niin, että j)än fämi moimatto=
matfi. 3?iin toimotti Ijän fielultenfa fuolemaa; t;än loimotti
itfellenfä fuolemaa ja fanoi: minä fuolifin mieluummin, tuin
eläifin. 3tiin jumala fanoi 3DCK a£Me: luuletfo oifeaffi fitä,
että miljaStuit fiitä penfaaåta? 3a l)än fpttä; minä
mil;a§tun jamaan fuolemaan a§ti. 3« fanoi: finuafää=
littää furpitfipenfaS, jonfa tätjben et ote näfynpt mitään toaiioaa,
etfä mpcgfään ole fitä fasmattanut, maan jofa pfjtenä ponä
fagmoi ja ptjtenä ponä fatofi @itoå minun pitäifi armahtaa
9tiinimeä, fellaista juurta faupunfia josfa on enämmän, tuin
fata taffitpmmentä tuhatta ihmistä, jotta toielä omat niin pie=
niä, että eimät tiebä eroituja oifean ja mafemman fäben mä=
tiliä ja fiifyen lifätfi paljo eläimiä.

i)3f. 103: 11, 12, 13. ©itiä niin torlea, tuin taitoaö o» maasta
antaa jjäu armonfa lifääntpä niille, jotta Niintä pelläätoät.

Siiin laulamt fuin itä on länneltä, fiirft työn meistä patjat telomme,
Kiniinin ifä armahtaa niin öerralin armahtaa -pettää»

toäifiänfä.
Suta*toci mun mapauttaa

©putieni melasta,
Suta (no toanpurStautta,
©Stäin tabotutfeSta?
@na, 3e(uS, rufoilen;
de mulle «moinen.
©inä ptfin »oit mun auttaa
Stufios ja armof’ lautta.

@t fä taljbo tuolemata,
ÄabotuSta fpntifen,
fiaittia fä lottaamatta
Sutiut parannutfetjen;
©iis mä {nuti (putineu
3f!en, tmotaan, rutcilen:
Sonbn amutf’ tusfitjini,
@tt’en tjntn fpntitjini!

(SBirfi 223 m. 3, 6.)
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40. Snanicl jalopeurain InolaSfa.
®aan. 6.

kuningas ®ariuS pani tealtafuntaanja tolme päåmieStä
haHitfemaan funinfaan puolesta. 9)ff{ niistä päämiehistä oli
©anniel. Saaniel oli fiis forfea-arteoinen ja piiminen mieS;
hän oli etetoämpi toifia päämiehiä ja funingaSfin rataSti häntä
enämpi, luin muita päämiehiä. ©entäl;ben ajatteli funingaS
panna hänet 1010 toaltafuntanja påämiehetfi, että SDaanielin
olift ollut fäSfettätoä faiffia ihmifiä tofo toaltafunnaSja. ©iitä
fppStä toifet päämiehet miettitoät, luinla he feffifitoät {otatin
fpptä SDaanielia toaStaan; !uin!a he tooifitcat funinfaalle lettoa
©aanielista jotaftn jollaista, josta funinfaan täptpifi rangaista
häntä. Joe fiis fabehtiioat ©aanietia, fun hän oli etetoämpi ja
mahtaioampi heitä. fUlutta eitoät he Roineet mitään fpptä tahi
rifoSta loptää, jtUä ®aaniel oli niin purStaS ja uSfollinen,
että ei häneSjä mitään teilaa, eifä rifoSta loptää teoitu.

Siitin janoitoat ne miehet: emme me feffi mitään aftaa
©aonietia teostaan, josta me tooifimme häntä jppttää, paitfi
hänen jumalanpaltoelufjeSjanja. 9iiin tulitoat päämiehet ja
maaherrat joufottain funinfaan eteen ja janoitoat hänelle näin:
funingaS S)atiuS, jumala antafoon finun elää fauan! 2Balta=
funnan päämiehet, herrat, maaherrat, neutoonantajat ja päädi=
fot oteat ajatelleet, että annettaviin funinfaaHinen fäSfp ja an=
fara fielto ajetettaifun, että fen folmenfpmmenen päitoän fu=
lueSja ppptää jotafin joltafin jofo jumalalta tahi ihmijeltä,
paitji pfjin finulta, funingaS; niin je on jalopeurain luolaan
heitettätoä. ©entähben, peeen funingaS, toahtoiSta jollainen
fäSfp ja firjoita jen alle, että fitä et enää muutettaifi. 3iiin
funingaS SDariuS firjoitti jeDaijen fäsfpn aHe.

IfoSfa Saaniel fitte jäi tietää jeltaijen fäsfpn firjoitetuffi
ja funinfaan allefirjoitutjella toahteistetutfi, meni hän plös huo=
neejeenja. hän lanfefi poltoiUenja, ja rutoili, fiitti ja plisti
Ojumalaanja, niinfuin hänellä oli oHut tapana ennenfin tepbä,
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©illoin tulimat ne miehet joufottain ja löpfimät fDaanielin
rutoilemaSfa ja amuffi fmutamaSfa Sumatatanfa. Ä Ife aS=
tuimat efiin ja pulmimat funintaan fansfa fiitä funintaallifeSta
fäSfpStä ja fanoimat: Ijerra funingaS! ®ttö§ firjoittanut fäsfpä,
että !en loimen lämmenen päimän tulueSfa {otatin ppptäifi jofo
joltatin jumalalta taf)i ifimifeltä, paitfi ptfin finulta, funingaS,
niin fe on jalopeurain luolaan fieitettämä? kuningas maStafi
ja fanoi: je on tofi. £e taas maStafimat ja fanoitoat funin=
faaHe: fDaaniel ei tottele finua, fmrra funingaS, eitä finun fä§=
tpäfi, joitta alle olet firjoittanut, fillä työn rufoilee folmaSti
päimäSfä.

©illoin fäsfi funingaS fDaantelin efiin tuotamaffi ja l;e
I;eittitr>ät Ijänet jalopeurain fuoppaan. ®ariuS olifi mieleHänfä
pelastanut Saanielin, mutta bän ei moinut, fosta fyän oli fir=
joittanut fästpn alle ja mitä funingaS terran oli fäStenpt, fitä
ci enää faanut muuttaa. SKutta funingaS fanoi ©aanieliHc:
finun Sumalaft, jota tallaamatta palmelet, auttaloon finua!
5a l>e toimat fitoen, jonfa panimot luolan omeHe. ©en lutitfi
funingaS finettiformuffeUanfa ja moimallistenfa, forfeiben mirfa=
mieStenfä finettiformutfeHa, että ei futaan muutoin tefifi mP
tään palsaa ©aanieliUe. ©metistä olifi näet moitn näfjbä, joS
jofu olifi SDoanielin luona fäpnpt.

5a funingaS meni pois linnaanfa, eifä antanut tuoba
itfeUenfä mitään ruotaa, eifä l)än furun täljben, moinut pfitään
nuffuafaan, fillä I;än rafaSti fuureSti Saanielia. SlamuKa
martain, jo päimän foittaeSfa, nonfi funingaS ploS ja meni
fiireeSti luolalle, joSfa jalopeurat olimat.

5a tuHeSfanfa luolalle, Ifuufi I?än fDaanielia malittamalla
äänellä, kuningas fanoi: ©aaniet, finä elämän sumalan pals
melija, outo finun fUtmalafi, jota finä laffaamatta palmelet,
moinut finut jalopeuroiltafin pelastaa? ilciin ©aantel puljui
funinfaan fanSfa fanoen: l;erra funingaS, Suutala antatoon
finuHe pitfän iän! fDfinnn Suoalani on lähettänyt enfelinfä,
jota on yltänyt fiini jalopeurain fibat, että ne eimät ole mi=
nuHe mitään pal;aa tehneet, ©idä hänen ebeSfäufä olen minä



miaton, entä mpoSfään ote minä mitään tepnpt finuataau maa-
taan, perra funingaS. 97iin funingaS ipaStui fiitä fangeu
reSti ja fäSfi ottaa Saanietin pois luotasta. $a ps loetitoät
©aanietin luotasta pois, eitä päneSjä pptään paaloaa topbettp,
fiUä pän oti turvannut guroalaanfa- ©itiöin fäSfi funingaS
tuoba efiin ne miehet, iotfa ©aanietia otimat fppttäueet ja t;eit=
tää peibät jalopeurain luolaan, $a jo ennenfuiu pe tuotan
popjaanfaan joutuitoat, tarttuitoat jalopeurat peipin fiini ja
murenfilrat riffi peibän tuunjafin.

®fat. 10; 28. ällää pelaile niitä, jotta ruumiin tappamat, eimättä
moi fielua tappaa; mntta peiällää enemmän [itä, Jota moi (elä fielun, että
ruumiin fyelmctiäfä puluttaa.

Suu punfin fperraa armiasta,
Slpua päitä rutoillen,
(Si ppljännpt pän töppää lasta,
SBaan rieufi armolT amutfen;
Suu Suutala on turmanani,
3a istun panen fuojasfaan,
JJiin mitäs moiji maStapani
ältsailma tepbä juonillaan?

@ä, §erra, olet Suutalani,
Sinua ptfin plistän,
Sä ainotainen armaponi,
Sinusta meifaan mirfisfän’;
9tpt tiittäEäämmc: ppm 1 on .perra
3a laupeutenfa ijaiucn!
32pt roeifattaamme: ppm’ on Petra
3a laupeutenfa t jäinen!

(Stirfi 345 m. 2,9).
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Jtcifomulifut ‘testamentista.

1. ,3afttrtnå ja @liifa6et. Saaria.
Suu!. 1: 1-39.

3o ftlloinfuin Slabam ja ©etoa olimat parabiifiSfa tehneet
fpntiä, oli <perra jumala lumonnut I;eitle, että t}än lähettää
i£;rnifiHe SBapabtajan. Sittemmin oli bän Aabrahamille, sitaa=
fitte ja 3aatobiHe ja ufein profeettain tantta 33raelin lapfille
fanonut; ininä lähetän teille Noitani; SDtcSfiaffen, jota on lu=
naStama teibät finneistänne ja faattatoa teibät autnaaffi. SJtpt
oli fäftsfä aita, jona jumala oli täpttämå ja tefemä fen, mitä
l;än oli turnannut.

§eroobeS oli fiUoin tuninfaana tuuban maaSfa. ©iiben
aitaan eli fieQä eräs niminen pappi ja hänen mai=
monfa nimi oli ©liifaöet. £e olimat molemmat fmrSfaat
jumalan ebeSfä, eitä heillä ollut pbtään lasta, ©itä paitfi
olimat be molemmat iäHifet; oliroat fumpifin jo manboja
ibmifiä.

3a oli terran 3erufalemin ternppelisfä ja hänen
oli fuitfutettaloa ,fiinä ofaSfa temppeliä, jota fanottiin pibäffi,
bänen oli poltettuina bbftäbajuifia ruohoja fuitfutuSalttariUa.
£än meni temppelin pibään, joSfa fnitfutuSalttariHa oli mää=
rättp paiftanfa. 3a Jolo fanfan joutfo oli fi(l’aitaa liitona
efitartanoHa, pplmästäitämisfä, jotta olimat ppbän ebuStalla,
ja rufoili fuitfuttamifen aitana, ©illoin ilmeStpi
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herran enfeli. ©e feifot juitjutuSalttarin oifeatla puolella,
fåun näfi enfelin, pämmäStpi pän ja pelto maHoitti
pänet. <Qän näet tiefi mailan ppmin, että pän ei ollut aina
tepnpt fitä, mitä jumala tahtoo, £>än tunfi fptttinfä ja ajotteli
jentäpben, että Suutala oli läpettänpt enfelin Isäntä ranfaije=
maan. SDtutta enfeli janoi päneHe: älä pelfää 3oto:iaS, fillä
finun mfouffefi on fuultu. ©inun emäntäfi ©liijabet jpnnpttää
finuHe pojan. Suoala antaa finuHe pojan, jonfa ninteffi finun
on pantatra IgäneStä on finuHe tulema ilo ja ipaS=
tus ja monet iloitjetoat pänen jpntpmijeStänjä, fiHä pän tulee
juurefft herran ebeSjä. <§än on olema täpnnä fjlppää tgenfea,
tulema jangen purStaaffi miepetfi ja fääntämä monta 3åraelin
lapfista herran, peibän 3nmalanja puoleen. <Qän on jaar=
naama niin, että moni tunnustaa fpntinjä ja tahtoo tulla purSs
faaffi. 3a pän on fäpmä HJteSfiaffen, maailman SBapaptajan
ebellä ja janoina Sanelin lapjiHe: SReSfiaS, on npt tulema.

3a gufatiaS ei uSfonut enfelin puhetta, maan janoi:
mistä minä jen pmmärrän? 3Jiinä näet olen jo manpa ja
emäntäni on iäHinen. ©nfeli maStaji ja janoi Janelle: minä
olen ©nafiriel, jofa jeijon jumalan ebeSjä ja olen läpetettp
puhumaan finun fanSjafi ja ilmoittamaan tätä finuHe. 3a fatfo,
finä tulet pupumattomaffi, etfä moi puljua fiipen päimään asti,
jona nämä tapahtumat, jentäpben että et uSfonut minun janojani,
jotfa aifananja toteentumat.

Ulfona obotti fanja 3<rfnriaSta ja ihmetteli fitä, että hän
niin fauan temppelinä miippi. 3a ?un hän miimein tuli ulos,
niin ei hän moinut pupua fanjalle; pän ei moinut fiunata.tom
jaa, niiufuin papit muutoin, aina juitjutettuanja, tefimät. ©iitä
puomafimat ipmijet, että pän oli temppelisjä näpnpt näpn. *Qe
puornajimat, että jofu oli pänelle ilmeStpnpt temppelisjä ja pu=
puteHut päntä. 3a 3 a^arfaS miittafi main fofoontuneelle fan=
jalle fäbeHänjä ja jäi mpfäfji. 3a fitte tapaptui, fun pänen
mirautoimituSaifanja oli lopuSja, eifä pänellä toiStaijefji ollut
temppelisjä enää mitään tcptämää, niin meni pän pois fotiinja;
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fiPä pan ei ajunut Serufalemiåfa, maan erääåjä toijeåja fau=
pungisja.

£uufi fuufautta jen perästä, Mn enteli ©aabriel oli
fäpnpt 3afariatfen luona, lähetti jumala erääseen, ®a=
lilean maafunnaäja olemaan itfatfnrct nimijeen faupunfiin muu=
laman neitjeen tpfö, jonfa nimi oli SUioria. ©e neitfpt oli

ltänen piti tulla amiopuolijotfi miehelle, jonfa nimi oli
3oofcf ja jofa oli ammatiltaan puujeppä. 3a enfeli tuli fijäUe
■Karian toto latoneejeen ja janot: terme, armoitettu! tgerra on
finuu fanSfaft, [iunattu finä loaimojen feaSfa! Äun 2Raria näfi
entelin, pämmästpi pän Itänen pupeeätanja ja ajatteli: niintä
taltioinen je terloepbpg oli? tgän ei moinut ymmärtää, minfä
täpben enfeli oli janonut päntä fiunatuffi loaimojen jeaäja, [itiä
pän oli noprä. 3a enfeli fanoi pänelle: älä pelfää, SDtaria,
fillä finä olet jaanut armon jumalalta. Jfatjo, finä fiität po--
jan; 3mnala antaa ftnuHe pojan, jonfa nimeffi finun on pan=
taloa 3efu3. tQän on olema juuri ja futjutaan plimmäijen
ijSojaffi. $a pän on oleloa Raatokin puoneen funingaå ian=
faiffifcöti, cifä pätien maltafuuuallnufa ole loppua olema.

9äin janoi 2Raria entelille: fuinfa je on tapahtuma?
©nfeli loaStafi ja janoi pänelle: iflppä tQenfi tulee finun pääl=
lefi; jentäpben mpol je ipppä, jofa finuSta jpntpp; je lapft,
jonfa jumala finuUe antaa, on futjuttaloa jumalan
3a fatjo, pgtämäHefi (SliijabetiHe antaa 3untala mpoå pojan
pänen manpaHa iäHänjä; fillä ci ote mitään ojia
mapbotouta. 9iiin SRaria janoi: fatjo, minä olen herran piitä;
tapaptufoon minulle finun janafi mutaan. 3a enfeli läpti pä=
nen tpföänjä.

3oofefilletin, jofa oli tulema -äßarian miepeffi, näfpi mpoå
enfeli pöHä uneåfa. Janelle janoi enfeli: 3°ojef, ®aamibitt
poifa, älä pelfää ottaa tpföfi SKtariaa, puolijoaji! tgän on jpn=
upttämä pojan, jonfa nimi finun on futjuttaloa 3eejutjeffi,
fillä pän on luapaptoiun fanfonfa pciDän fpnneistänfä.

®al. 4: 4. ficsta aita oli täytetty, läpetti Suutala l(SoiEauja, fijn*
totiecu tuaintoäia, lain alaifcffi tepbyn.



SBalmiStntaafte viastaan
9Jpt fatffi riemuiten,
itiin tulee taimaljaätaan
©e fantar’ ilmeinen.

3onf ompi Suutala
tOtdoilman roaltenfcefft,
©pulisten autuubeffi,
Juntannut armosta!

(Sffiirft 6 to. 1).

2. Staria ja ©tiifakt. 3oljanncffcn fpntpmä.

Suuf. 1: 39—80.

Sitte luin enfeli ©aabriel oli Slarian luona,
noufi SJaria niinä paitoina läpbäffeen pstätoänjä ©liifabetin,
3afarian toaimon tplönä, ilmoittamalla ©liijabetiHcfin, mitä
enfeli ©aabriet oli Ijänelle janonut. tgän tuli 3alarialfen
fmoneefeen ja tertoepti ©liifabetia. 3 a tapahtui, loSfa ©tiifabet
tertoepbpffen luuli, täytettiin pän ipppäHä hengellä, puufi fo=
toaHa äänellä ja fanot: fiunattu, armoitettu, olet finä toaimo»
jen feaSfa! Siistä je minulle tulee, että minun herrani äiti
tulee minun tpföni? StutuaS olet finä, jofa uSfoit, ftUä fe
toteentuu; je toarmaau tapahtuu, jonfa £el-ra on finulle jano»
nut. 3iiin tiefi ©liifabet jo faitfi, mitä Staria aifoi pänede
fertoa, loSfa pän oli täpnnä sppää tQenleä.

3a Staria liitti 3umalaa ja fanoi; minun fieluni fun»
ljtiStää pernaa ja minun penfeni iloitfee 3umatoSfa

minun SBapaptajaSfani, että f) an fntfoi piifanfa nöyryyttä.
Statfo, tästä ebeS oloot fatffi fufufunnat minua autnaaffi
futfniuat. Siltä fe moimaltinen on fnuria tehnyt minua
foljtaan ja pätien nimenfä on pytjä. $a panen tanpeutenfa
yyfyy fmuusta fufnnn niitto, jotta päntä pctfääloät. .öätt
ofoitti tooiman fäfitoarvcttanfa ja pajoitti fopeat petbän
ftjbämcttfä mielestä; Söoimatlifct on (jän fnfiStannt istui»
mettä ja torottannt nöyrät. StniStaeu omaa taupenttanfa,
forjafi t)än sSraetin, päiten paliuelijattfa, niinfuin (jäit on
pnpnnut meibän ifittemme, Stabrapamitte ja puen fiemenet»
tenfä ianfaiffifcSti. 3a Staria toiippi ©lujaPetin tpfonä noin
lolme luulautta ja patafi fitte taas lotiinfa.
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3a ©liijabet jpnnptti pojan, niintuin enteli ©aabriel oli
janonut. 3a hänen naapurinja ja fufutaifenfa fuulimat herran
fuureSti armahtaneen häntä ja antaneen hänelle pojan; ja h&
iloitfimat hänen fanSjanja.

3a tapahtui, että fahbefjantena päimänä tulimat naapu-
rit ja jutulaijet totoon ja tutjuimat pojan hänen ijänjä mutaan,
gatariatjetfi. SRutta hänen äitinjä maStafi ja janoi: ei juinfaan,
maan 3ohanneS on olema hänen nimenjä. (Sliijabet näet tiefi
faiffi, mitä enteli ©aabriel oli puhunut, [itiä marmaantin oli
gatariaS tirjoittamalta hänelle fen ilmoittanut. 3n mieraat
janoimat (SliijabetiHe: eihän ole fetään finun jumuSjafi, jota
tutjutaan ftUä nimellä. 3 a h e miittafimat pojan ifäHe, mitfi
hän tahtoi pojan nimitettämäffi. -Kertin antamalla phhft 3fl ta=
tias taulua firjoittaafjeen fiihen, mitä oli pojalle nimeffi pan=
tama. 3« jaatuanja taulun, firjoitti hän ja fanoi: SohanncS
on hänen nimenjä. 31iin laitti ihmettelimät, että 3atariaS niin
ättiä jäi tafaifin puhelahjanja.

3a hän puhui ja liitti 3nmalaa. 3a ipphä iQenfi täptti
hänet niin, että I;än riemuiten laujui: tiitettl; ottoon tgerra,
3Sraelin 3umala; fiHä t;än on etjinpt ja lunastanut tanjanja,
mintuin hän muinaifina aitoina on puhunut pphäin profeettainja
juun tautta. 3a‘ finä, poifainen, olet tutjuttama ptimmäijen
projeetatji. ©inä olet Eäppä herran, SBapahtajan, ebeHä anta=
maSja jen autuuben tuntoa hänen fanjaHenja, jota npt on läsnä
heibän jpnteinjä anteetfi jaamijefft. ©inä olet janoma tanjaHe,
että Vapahtaja on tullut ja että jm faitfi hänen fanttanja
moimat autuaifji tulla.

3a lapji, je 3°hanneS, taSmoi fitte ja mahmistui hen=
geSjä. tuli aina hmrnärtämäijemmätfi Ja hnrSfaammaffi.

iMtenfä täijn mä roaStaaf
<aä fielnn’ tpaStuS,
Sloitfen tulemasta!’
©ä maailman obctns?

O 3efu6 firiätug itfe
SSSalatfe mieleni,
9Kä, että tetloeljtäifin
@ua otoUifcStii;
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3. SBnpalftajau fputpmiueu.
Suut. 2; I—2o.

3tpt oli joutunut Eäfitn fe aita, jona jumala tahtoi lähet-
tää ipoilanfa SBapaptajalfi ipmifiHe. Starien oli tultansa, niin=
luin enfelt ©aabriel oli fanonut, SBapaptajan, jumalan
äibilfi. profeetta Stiifa oli ennustanut maailman Söapaptajau
fpntpmän Söetlcpcunn laupungiSfa. <gän oli laujunut: ja fiun
Sktljleljent Sfraata, jofa mäpöitten olet tuuban tuijaufieu
fcaSfa, fiuuSta on minulle fe tulema, jola ou
paflitfija olema, jonfa uloSfapmpS ou ollut alusta ja iau=
JaiffifuubcSta. Staria afui lautana SBetlepemiStä Satfaretin
laupungiSfa. ©illoin läSli leijan SluguStuS, jota afui 9too=
man laupungiSfa ja oli monen lanfan, muiben muaSfa 3uuta=
laistettiin, pallitfijana, että laiffien ihmisten oli annettama itfenfä
meroittaa, oli lirjoitutettatoa itfenfä merolirjoipin. Raittien oli
lirjoitutettama itfenfä merelle fiinä pailaSfa, josta otfeaStaan oli=
mat lotoifin. 3a jolainen mentiin antamaan itfcänfä merelle
panna; jolainen meni laupunliinfa, josta pänen efinfänfä olimat
lotoifin.

9tiin lähtimät mpöS Soofef ja Staria ©alileaSta, 3tatfa=
retin laupungista, menemään SDaamibin laupunliin, jola lutfu=
taan 33ethlel;emilfi, antamaan fieHä panna itfenfä merelle.
33etplepem oli näet Soofefin ja Starien lotilaupunli. Siin
Starian ja Soofefin SöetplepemiSfä oHeSfa, fpnnptti Staria efi-
loifenfa, enfimmäifen poilanfa, jonla jumala oli hänelle lu=
mannut.

Staria ja Soofef olimat läppiä ipntifiä. <ge eimät 33etp=
lehemisfä afuneet misfään lomeaSfa lartanoSfa, maan feHaifeSfa
pailaSfa; fellaifeSfa puoneeSfa, joSfa oli eläimiälin, tgärliä ja
aafeja ja jota fiis fäptettiin taUinalin. 3a Staria lapaloi fieHä
lapjulaifen lääreipin, lun ei hänellä muita maatteita ollut; ja
pe panimot lapfen feimeen heinien ja Ollien päälle, fiHä ei heillä
ollut muuta paillaa pömajaSfaan, jopon pe olifimat hänet panneet.
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3a' ftinä paiEfaEunnasja oli febolla paimenia laumainja
luona; niiben aitanlfien jeubuiHa, joihin lampaat olimat juletut
potfi. 3a paimenet martioitfimat piillä taumaanja, että peto=
eläimet eimät jääneet tepbä lampaille mitään papaa. 3a fotjo,
hertan enEeli feifoi peibän tptonänjä ja herran EirEEauS malaiji
peibän pmpäriHänjä. 3)pt’äEEiä EirEaStui jpnEEä pö peibän pm=
päriHänjä äimän maloijaEfi paimenet pelästpimät fiitä jangen
Eomin. 9J?utta enEeli janoi peiHe: öltää pctätfö! Slatfo, minä
ilmoitan teitte fnuren ilon, jofa on tulema faifette Eanfattc,
fittä teitte on tänä päimänä fpntpnpt Söapotjtaja, jofa on
SlriStuS, |>crra, Saatuihin fanpungisfa. 3fl tämä on teitte
merfiffi: te töpbätte tapfen fapatoitnna mofaaloan fcimeSfä.
3a Eopta oli jen, nuo janat puhuneen enEelin EanSja, juuri
taimaallijen jotamäen jouEEo, monta tupatta enEeliä, jotta Eiitti=
mat 3umalaa ja janoimot: lunnia olioon forfeu-
beSfa ja maaSfa raupa, ja itjmifitte ppmä tapto!

SEoSta enEelit otimat taas menneet paimenien tptoä tai=
maajeen, pupuimat paimenet EeSEenänjä: täpläämme 33etplepe=
miin Eatjomaan jitä, jota tapahtunut on, jonta <gerra meille
ilmoitti, £>e uSEoimat enEelin janat ja tulimat EiireeSti 33etble=
pemiin, joSja etjimät ja löpjimät SJEarian ja Qoofefin pnnä
mpöstin lapjen, jota matafi jeimeSjä. JiEoSEa pe olimat näp=
nect lapjen, julistimat pe jitä janomaa, jota peiHe fiitä lapjeSta
oli janottu. Ige janoimat muille ipmifille jen, mitä enEeli peiHe
oli janonnt. 3a EaiEEi, jotta fiitä tiebon jaimat, EaiEEi jotta pai=
menilta Euulimat, mitä enEeli oli pupunut, iprnettelimät paime=
niitä Euulemaanja pupetta. -Kutta SRaria EätEi EaiEEi ne janat/
jotta paimenet olimat pupuneet ja tuttisteli niitä jpbämeSjänjä.
£än ajatteli niitä ja muisteli uuhestaan tuon tuoStaEin. 3a
paimenet palafimat taas laumojenja luotje, pliStimät ja Eiittimät
3umalaa EaiEeSta, mitä pe tuulleet ja näpneet olimat.

* ©itte tuin EapbeEfan päimää oli Eulnnut; Eun lapji oli
EapbeEjan päimän itäinen, Eutfuttiin pänen nimenjä 3esjuS, niin=
Enin enEeli oli EäSEenpt.
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3eä. 9: 5. Meille on tarfi ja poita on meille annettu,
jonta CjartioiHa IjerrouS on ja Ijänen nimenfä Eutfutaan; 3l)mecßinen/
Slemoonautaja, Säteittä, 3umola, 3antaiEEinen 3fä, Sianhan päämies.

3ii)t fristifunto riemuittoon,
Siilosta sertan laufutoon,
Sun joi j)än armona’ aiuaran
3a awaS’ meiße taitoahan!

@en itimecn 3fä armostaan
©oi tapailtua aitanaan,
@tt’ ainofaifen tjloitanfa
Soi ilmi meitte likaaja.

Siitetty olfoon Sumala,
3o!’ antoi meiße armonfa
3a 4->iti neunton, että me
pauloista finnin pääfimme!

Oliin ft)nti)i uufi ihminen,Sumalan sctta
Surwattomiße turmatfi,
©tynteimme jowituEjeffi.

§än finnin, fnoton, jielwettn,
Soifeenfa orjat oltiin,
Sntisti maahan moitosfaan
3a elämän toi fnolollaan.

(2Birfi 15).

4. Sictäjät itäifeltä maatta.
SO?at. 2; 1-12

ÄoSfa oli fyntynyt tuuban maalla,
funingaä <oeroobefjen aitana, niin fatfo, tietäjiä eli oppineita ja
miifaita mietitä tuli itäifeltä, fangen taufaijelta maalta Seruja=
terniin. olimat nätmeet fauniin ja iljmeellifen täfjben ja
fiitä ymmärtäneet, että lamattu maailman SÖapaljtaja, jota Ije-
fin marmaan olimat obottaneet ja ifämöineet, oli nyt fyntynyt.
tietäjät armelimat fnninfaau fyntyneen fverufalemtefa, fillä
funingmS afui !yerufalemi§fa ja l)äneHe marmaanfin
luulimat tietäjät Santalan antaneen lapfen. ige eimät näet
tunteneet jumalan janaa, joåfalfan on janottu, että SBapaljtaja
oli jyntymä SBettjlelfemiåfä. Äun t)e tulimat Ojerufalemiin fy=
fyiroät : mi§fä on je ä<åfen fyntynyt guutalaiäten funingag?
■Dfe näimme täfytenfä ibäsfä ja tulimme fiäntä fumartaeu
rufoilemaan.

Äolta funingatå tgeroobetå fuuli tietäjien janat, hämmästyi
l;än ja foto Serufalem l)änen famåfanfa; faiffi f\erujatemin
afuffaat peläätyimät. Jgeroobeg näet ajatteli: jo;? fe, jota älfet=
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täin on fptppt, tulee tunintaatfi, uitu en minä moi enää
funintaana olla. 3a <Qeroobeg futfutti totoon faitti
papit ja tirjanoppineet, torteaarmoifimmat ja oppineimmat mie*
pt tanfagta, jotta tiefimät, mitä raamatugfa oli tirjoitettuna;
ja tpfeli Reiltä, migfä Strigtug, SBapapaja, oli fptpiå? Jgän
tpjpi Reiltä: fuinfa raamatugfa janotaan? Hugfa, migfä tau=
pungigfa on Urigtug fptpjä? <ge magtafimat pneHe 33etpe=
pmigfä Suuhan maalla; fiHä niin on firjoitettu profeetan,
SUliitan, tantta. Sidoin futjutti tietäjät falaifegti
tptonfä, niin että ei tufaan faanut [itä tietää ja tuttigteli Reiltä
poledifegti, fpjeli tarfaSti [itä, mipi aitaan fe uuft täpi oli
ilmegtpp, tap tuinta fanan jo oli tutunut fiitä, tuin p oti=
mat tälpen piomanneet. 3a pn neumoi tietäjiä menemään
33etpepmiin ja fanoi: on fe ägtettäin fptpp
Suutalaigten tuningag. -äJlentää finne ja Epeltää tartagti lap;
futaigta ja togta te pnet löpätte, niin itmoittataa minulle,
että minätin moifin tulla funnioittamaan pntä. Udutta pn
malptteli, fiHä pn ei tahtonut tagta tunnioittaa, maan aitoi
tappaa pnet.

sun tietäjät olimat tuulleet funintaan janat, lätjtimät §e
ntatfalle Setljlefmmiin, maitta ei futaan tullut jaattamaan fyeitä
finne. 3a fatjo, täl)ti, joufa t)e olimat näjmeet ibäsjä, fulti
Ijeibän ebetlänjä tietä näpttämäsjä niin fauan, funueS je feijafyti
jeu juoneen päälle, joSja lapjufaineu oli. soSta tietäjät uäfi=
mät täljben, itmStuimat fye jaugeu juureni ja rnenimät Imenee--
jeen, joSja löpfimättin lapjcn SUarian, Ijänen äitiujä faneja. 3a
maitta Ije npt ebeSfäufä nätiroät ainoastaan fopfyän lapfufaijen,
tantejimat f>e fuiteufin maahan pätien eteenjä, rutoilimat Ijäntä
ja uStoimat, että tuo föpljä lapjufaineu oli maailmalle lamattu
Söapatjtaja ja fyeibänfin SBapafytajanja. 3a amafimat tama=
vanja ja laljjoittimat lapjeHe tultaa, ppljää jamua ja mirhamia,

ja tallitta farmeja eli taittein parasta, jota IjeiUä
oli. 3a 3uma(a fielfi uneSja palaamasta
tpfö ja tafaifin 3«ujalemiin menemästä. <pe tottelimatfiu 3u=
mataa ja meuimät toista tietä omalle maaHeuja. \



emi. 23: 26. 3lnna minulle, pottani, fpbämefi ja ftnun filmäfi
pitätoon minun tieni.

Oi tenoe tänne tultuaS,
®pntiBt’ et ppljää armias
ftäpljppteen tutit rittapin;
Äitini’ tyllin fiitä tiittäijui?

Slyt tunnia,
Änn antoi ainoon s43oilanfa,
@iit’ entelittin riemuiten
SBeifatfoon taitoaan §errallen!

(SBiijt 21 to. 4, 10).

5. @gl)ptiin.
SKat. 2: 13—23.

SoSta tietäjät otimat menneet pois 39ett;te^iemistä; fatfo,
niin ilmentyi herran enfeti QoofefiHe unesfa pöllä ja fanoi:
noufe ja ota tapfi äitinenjä tptöfi ja pätene ©gpptin maat)an
ja ote liettä littien asti, tuin minä finutte |anon, fitlä tQeroobeS
on etfimä lasta pufuttaatjenfa, tappaaf|en|a päntä.

Siin nou|i ja otti lap|en äitinen|ä pöttä
tpfönfä ja pateni (Sgpptiin. SgpptiSfä ei tgeroobetletta ollut
mitään mattaa, eitä pän fiiS liettä rooinut lasta mitenEään ma=
piugoittaa. kamarat, joita itämaan miifaat eli tietäjät olimat
lap|cDte tapjoittaneet, otimat npt ppmään tarpeefeen
maltaita ©gpptiin, fitlä pän taifi niillä panttia itfettenfä aafin,
jotta Staria ja lapfi moimat ratfaStaa. Sfa PPfpi fitte
(ggpptiSfä aina luoteinaan asti.

©itiä aitaa obotteli tgeroobeS päimästä päimään, mittoin
tietäjät pataifimat pänen tnoffeen ilmoittamaan, miSfä lapfi oli.
Stutta tietäjät eimät taiteettaan tafaifin.

ÄoSta tgeroobeS npt näti pettpneenfä tietäjien fupteen ja
että pe eimät palanneettaan pänen tuoEfeen, niin mipaStui pän
fangen tornin. $a pän läpetti fitte läpettiläitä ja tapatti
laitti ne poifatapfet 33e.tptepemiS|ä ja fen täpiStöittä, jotta faffi=
mnotifet tapi fitä nuoremmat otimat. ©itiä pän ajatteti: äSten
fpntpnpt tuningaS on mannaan noin fen itäinen,
©itte tuuli tgeroobeS tulleen murpatutfi, mutta
pän oti (Sgpplisfä, fitlä jumala oli päntä fuojettut ja pelastanut
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Itänet iöetftleftemisjä oli fuitenfin paljo »alitusta ja ittua,
fillä lapfien onnettomat manfjemrnat malittimat fotoin, fun £;eibän
pienofaijenfa niin julmasti tapettiin, jumalattomalle funiugaS

fämi mpöS huonosti, <Qäntä ranfaifi jumala fitte
l;pmin inlpoittaluaUa ja paljatta tuubilla ja l;änen täptpi färfiä
paljo, ftprnin paljo fomia tuSfia, tunneS l;än »iimeinfin fuoli.

Sttutta fosfa (geroobeS oli tuoHut, fatfo, niin herran
enfeli ilmeStpi joojefiHe uneSja SgpptiSjä ja janoi: uoufe ja
ota lapft äitinenjä fanSjaji ja mene jSraelin maalle, fillä ne
omat tuotteet, jotta (apjen benfeä mäijpimät. tttiin joojef uoufi,
otti lapjen äitinenjä matfaanja ja meni jSraelin maalle.

JfoSfa jtän fuitenfin fai fuufla IKrfelaufjen, erään
roobefjen pojista, oleman ijänjä perästä funinfaana juubeaSfa,
petfäfi |)än jinne mennä. StrfelauS oli näet pljtä jumalaton,
tuin fiänen ijänjä tgeroobeStin. ©entänen ei Ijän mennpt
23ettjlel;emiin. ja Ijän jäi jumalatta fästpn uneSja mennä
tttatjaretin faupunfiin. joojej ntenifin jinne ja ajui fiettä.

t)5(. 121. ällinä nostan filmäni mätiin päin, joista minulle apu tulee.
9Jiinun apuni tulee herralta, jota taimaan ja maan tepnpt on.
(St pan fatti finun jaltoft porjua, eitä fe tortu jota finni tättee.
Sotfc, jota 3§raelia marjelee, ei fe tortu eli mataa.
§cvra fattetöön fiuua; fperra on finun marjofi ftuun oitealla puo=

teHafi, että ei aurinto finua polttaifi päircättä, eitä tuu pöltä.
§erra tättefoöu finut taiteita papasta; pan tätfetocn finun fielufi!
§erra lätfetöön finun ulostäpmifefi ja fifällefäpmifefi, pamaSta upt

ja iantaitfifeen.
Siitettp npt ottoon

3fäin 3umala ;SiitoSäänet f ottoon
Päsnä, tantana,
SjliStettp aina
jSem nemooStaan,

Sota rneitten antaa
Sltoun armostaan!
Siitos 3umatatte,
luotaat purStapatte
ÄaufanS’ auttajalle!

(SBirfi 362 to. 1).
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6. 3ccfnS fnffitoiStawuotifeua tcmppdisfä.
Suut. 2; 41—52.

3eejutjen vanhemmat, 3Jlaria ja vaelfivat jota
vuoji 9tatjaretiSta pääfiäiSjuplaHe gcrufalemiåja
oli temppeli ja jumala oli EäStenpt Eaittien miehenpuolien EoU
maSti vuobeSja, jofa vuoti, tulemaan temppeliin uhraamaan.
3linoaStaan temppelejä oli näet luvallista uhrata ja pääfiäi=
jenä oli fieHä teurastettava pääfiäiSlammaS. 3a Ei»l lapit,
3eejuS, oli EapbentoiSta vuohen Vanha, menivät SDfaria ja
3oojef mintuin juhlapäivinä oli tavallista ja
lapjutainen meni peibän fanSjanja. SRatjaret oli lau=
fana gerujalemista ja Vanhempineen, tapipi tulfea
väpintäänfin viili päivää, ennenfnin pe pääfivät perille. Eivät
pc voineet ebeS ajaa Serujalemiin tärrpiOä tapi vannuisja,
vaan peibän täptpi täveHä jalfaifin. fiapfutainen 3eejuS fäveli
varmaan fuitenfin -mielellänsä, vieläpä iloitfitin fiitä, !un pääfi
täpmään temppelejä.

3a pe tulivat 3etujalemiin ja viippivät fieHä pääfiäiS=
juplan ajan. <ge menivät temppeliin, antoivat pappien teurastaa
pääfiäiSlampaan ja jäivät jen, mintuin 3nmala oli fäsfenpt.

3a foSta ne päivät olivat tutuneet, fun juhlapäivät o!i=
vat-opitje, ja -Karia 3cvjefin fanSja palaji tafaifin totiin, niin
jäifin poifainen 3wujalemiin, eivätEä pänen vanpenu
panja fitä huomanneet. ei jäämijellään
EuitenEaan ollut tottelematon vanhemmilleen, fiUä varmaanEaan
eivät pänen vanpempanja olleet päneHe janoneet, milloin pe
aitoivat läpteä pois totiin päin. luutivat
Eummintin pänen olevan matfamieSten joutoSja, toisten ipmiS=
ten jeuraSja. tpaljo väfeä oli näet tullut 3^ujatemiin pääfi=
äiSjuplaHe jetä 9JatjaretiSta, että muista EaupungeiSla ja ne
laitti palafivat npt pptä mattaa tataifin Eotiinja. 3a Staria
ja Soojef Eävivät npt ppben päivän maitan jo iltajeHa etjivät
pe pöpaitaSja tnttavain ja jutulaisten jeaSta. Kulta
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pe eimät l;äntä löytäneet. 3a te pe eimät päntä löytäneet,
niin patafimat pe tafaifin 3ernjatemiin etfimään jättiä fieltä.

Jtotmen päimän perästä; loimen påimän fuluttua fiitä,
tuin pe olimat fabottaneet, topfimät pe pänen temppe=
tiSjä istumana opettajain feSfeltä, fuuntelemaSfa, mitä opetta=
jät jumalan janasta, pppästä raamatusta, ipmijitle opettimat
ja tpjetemäSjä Reiltä. SOlutta SeefuS ei fpjelteSjään opettanut,
maan päinmaStoin tahtoi pän tpfpmpffiItään jaaba opettajilta
itfelleeu opetusta. $a faitti, jotta tnnlimat janat,
pämmäStpimät pänen pmmärrpStänjä ja niitä maStauffia, joita
pan opettajille antoi, fun ne milloin jotafin pänettä tpjpimäl
ga tun ©Jaria ja 3aojef pänen näfimät, pärnrnäStpimät pe; pe
joutuimat ipmetptfiin näpbeSjään panet istumasja opettajain
feStellä. 3a panen äitinjä janoi pänelle; pottani, mitfiS meille
näin teit? ©Jinfätäpben jäit tänne? Statjo, finun ijäfi ja minä
olemme mnreptien etfineet finua. *Qän janoi peitle; minfäS
täpben te minua etfitte? ©ttefö te tietäneet, että minun on
ottama niiSfä, jotta minun ifäni omat? tuottoinen
ajatteti, että otipan itjeStään pmmärrettärnää, että pän ei muu=
alta, tuin temppetiSjä niin faufaa miippiji. ©Jutta ©Jaria ja
3oojef eimät pmmörtäneet [itä janaa, jonta pän peitle janoi;
pe eimät pmmärtäneet, mitä pän tarfoitti janoeSjaan jumalaa
ifäffenfä. 3ipt ei 3eejuS enää fnitenfaan taptonnt fanemmatfi
temppeliin jääbä, maan pän täpti pois manpempainja fanSja,
tuli ©atjaretiin ja oli peitle fnntiainen, jenraji ja totteli peitä
aina. 3a pänen äitinjä fätti jpbämeenjä faitti ne janat, jotta
pän oli pupunut ja faitti, mitä oli tapaptunut.

3a 3eefuS mcneStpi, faSmoi miifaubeSfa, iäSfä ja or=
moSfa 3muatnu ja ipmiStcn ebeSfä. <gän ei ainoastaan tullut
aina manpemrnaffi ja pmmärtämäijemmätfi, maan alinomaa
pnrSfaammaffifin. <gän ei millointaan tepnpt mitään papaa,
mutta tuta junremmatfi ja manpemmatfi pän tuli, jitä enämmän
pän tefi ppmåä; [itä enämmän näptti Pän otemanja pnrSfaS tapfi,
niin että jetä 3umata, että ipmijet ppä enämmän rnieltpimät
päneen ja ppä enämmän iloitfimat tuosta purStaaSta tapjeSta.



1 piet. 2: 21. Kristus mt)ös färfi meibän imolestimme ja jätti
meille efifmcaii, että teibän on noubatettawa tiänen asteleitanfa.

SammaS feuraa paimcntauja,
paimen faitfee lammasta;
Saitfe mitä, 3eefuB, EauSfa,
isptto mun jua jeurata;

Sun mua 4'cto tahtoo niellä,
Slpuafi älä liettä,
©autuas’, äänes’ teroita,
SBaara tauaS forloita!

(SBirfi 134 tu. 3).

7. gopauncffen paraunuSfaarna ja SBnlmptajau taStamincn.
Uitat. 3: 1—17; Plarf. 1: 1—13; Suut. 3 I; 30'6- 1: 19—40.

3opanneS, papin poifa, oli lolmenlpmmenen
tuuoben itäinen. ©illoin fai pän läSlpn jumala
EäSEt pänen efiintpmään 33raeltn lasten jeaSfa ja Saarnaamaan,
Sanomaan ipmijitte, mitä peibän oli teptätuä pääStäljenSä tai=
toaaSeen. 3a pän tuli laifliin paitloipin pmpärillä,
Saarnafi ja Sanoi: tepföä parannus, fillä taintaan uialtafunta
on IftpeStpnpt. tunteina, tunnuStalaa ja latulaa teibän (pn=
tejänne! Jbopta tulee leSfellenne lumattn 2)leSfiaS, jota jelä
taitaa, että tahtoo teibät autuaalfi Saattaa.

3a oli puettu halpaan, lamelin tarmoista tep=
tppn puluun ja puumainen, napainen, tupo oli pänen tupöttänSä.
tgän Söi peinäjirlloja ja metSäpnnajaa; jemmoista ruotaa, jota
ainoastaan löppimmät ipmijet Soiluät. 3a pänen tplonjä meni
ulos 1010 Snubean maalunta ja 3ernSalemin ajuinaifet; paljo
ipmifiä ja muista faupungeista, luulemaan pänen
Saarnaanja ja moni peistä antoi it)en}ä lastaa ja tunnusti jpn=
tinjä. £e tunnuStituat tepneenjä paljo jpntiå ja oHeenja juma=
lattomia ipmijiä ja pe lupajituat taptoluanja rumeta paremmin
elämään. 3a lanja I'pSpi 3°pannel'Selta; mitä meibän on tep-
tämä? <gän tuaStaji peiHe ja Sanoi: jotta on lalfi pulua, fe
antaloon niistä ppben ftHe, jotta ei pptään ole ja jotta on ruo=
laa, je teplöön mpoS niin.

Äanja oli epätietoisena ja ajatteli 3°pannelSeSta, olijilo
pän Kristus; oliSilopan pän lutuattu maailman SBapaptaja,
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foSfa pn jaarnaji «iin moimaHijeSti. UJtutta pn maStafi ja
janot; minä faktan teitä teebedä parannufjeen. tututta minun
perästäni tulee minua mäfemämpi, jonfa tengän nannoja eu
minä ote matjbollinen, fpditfi armofaS, maahan fumartuneena
anfajemaan. SBapapaja on paljoa enämpi, tuin minä; entä
minä ole «talollinen olemaan pnen halpana palmelijananja=
!aan. SBapapaja faStaa teitä ipppdä hengellä; niin että te
tooitte teltbä parannutjen, että taibatte tulla prStaitfi ja au=
tuaiffi.

©iipn aitaan, jona faarnaji ja faStoi, tuli
SieejuS, jota mpoS pääji folmenfpmmenen teuoben itäi=
jefji, ©alilean UlatjaretiSta lyorbaanin rannalle Sopnnetjen
tpto, että SopnneS faStaiji IgänetJin. tututta JjopnneS Rclft,
eitä tahtonut taStaa pntä, ftUä eipn jleejuS ollut tefjnpt mi=
tään jpntiä. SopnneS janoi: minä tarmitjen finun taStet=
tafi ja finä tulet minun tpföni taStettatoaffi. Uliin toaStafi

ja janoi pnede: jalli npt, fillä näin meibän jopii faiffea
teanprSfautta täpttää. UJtinä tapon täyttää taiten jen, jota
jumala muilta itnnifiltä loaaltii. Uliin myöntyi ja
taStoi en SorbaaniSja.

5Ja foSfa 'jseejuS faStettu oli, nonfi pn topa ylös tee;

beStä ja rufoili. fatjo, taiteaat anteniteat pnede; pnen
ylitjenjä. $a jsopnneS mäti jumalan tgengen, niinfuin fyyp
fyijen, ruumiidijeSja muoboSja tuleman alas ja jäämän j\ee=
jutjen päälle. 3 a fatjo, ääni taimaaSta janoi: tämä on fc
minun rafaS Noitani, joljonfa minä mielistyin.

£oijen terran, tun 3mpnneS näti jleejufjen tuleman ty--
tönjä, janoi pn: fatjo, jumalan favitfa, jofa pois ottaa
maailman fynnit. ällinä tobietan, että tämä on jumalan
iloita, liimattu maailman ÜBapapaja. stun fatfi s>opnnefjen
opetuslasta, fatfi pntä jeuraateaa ja pnen jaarnaanja !uun=
telemaa miestä, fuuliteat jen, niin jättiteät p
rupejiteat Seejutjeu opetuSlapfifji ja jenrafimat pntä. loinen
niistä opetuSlapjiSta oli nimeltään StnbrcaS ja toinen oli so=
pnneS.
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@uu itimeeä’, Sfä, ipcita, §en!i,
®fä olen faauut fnätccui,
@iis faitf on fuotu minuHeulin,

OTiu §ermt fatia ;

9Ma istutettiin Ätistufjeen,
§äucUeit itisomaffeeii.

OJBirfi 179 m. 1).

8. Pietarin falaufaaltS ja apostolien futfmuuS.
Suu!. 5: 1—11; 6: 12—16.

SEultnanja faStetutfi, muutti SeefuS pois SllatjaretiSta, josfa
pän toanpempainja luona, artoattatoaSti puufepän tpötä tepben,
oli a jumit, fmtneS tuli tolmentpmmenen touoben ifäijeffi.
©itte muutti pan Sapernanmin faupunfiin ja ajettui fiipen
ajumaan, jonta täpben fåapernaumia futjutaantin panen fau=
pungitfeen. 3a 3eef opetti fanjaa ujein foutuisja. 9tiiSjä
latoi aita ipmijiö, täpfitaStouijia miepiä, mintuin meiltä fäpbään
firtoiSja ja ttiiSjä luettiin pppää raamattua, jaarnattiin ja ru=
foittiin. 3a 3ejuä ianoi fan) aKe: tepfää parannus ja nSfofaa
ctoanfeliumi. ©uitan minun tpföui taiffi, jotta työtä teette
ja olette raSfantetut, jotta olette murpeeflifet jpntienne täpben,
ja minä tapbon teitä loirlooittan. 3)iinä olen jumalan lu-
paama maailman SBapaptaja, jota tooin toapaptaa teibät teibän
finneistänne, jaottaa teibät onnellifiCft ja autuaiffi; uSfofaa te
tämä juloinen janoma. 3a ipntifet fuuntelitoat mieleHänjä panta
ja ipmettelitoät pänen lempeitä ja juloifia janojanja. £e ipmet=
telitoät panen opetuStanja, fitlä pan opetti tooimaflijeSti, eitä
niinfuin firjanoppineet, mintuin ne miepet, jotta paljo pppää
raamattua lufitoat ja fouluiSfa ipmifiä opettitoat. 3e ejtoS juma=
taUijeSja, pppäSjä raftaubeSjaan fanoi tanjaUe, mitä ipmiSten
oli teptätoä tullatjeen autuaitfi ja päästäfjeen taitoaajeen.

9tiin tapaptui terran, että paljo tanjaa tuufeutui 3eeful=
jen tpto tuulemaan 3to>tolan janaa, foSta pän jeijoi @cnetfn=
retin meren rannalla. 3a pän näfi fatfi toenpettä oletoan ram
naUa, mutta tataStajat olitoat niistä läpteneet pois ja pefitoät
toertfojauja. 9Jiin meni toijeen toeupeistä, jota oli
©unionin oma, ja pppji ©unionin {asteinaan toenpeen toäpän
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ulommaffi maasta, istui fitte menpeejeen ja opetti
taujaa fiitä. <eän jelitti it;mifiHe, tututa pe moimat tulta purS=
faiffi ja autuaiffi. Haiffi moimat npt jefä näpbä, että tuulta panta.

3a latattuanja pupumaSta, jauoi 3fcejuS ©iimonille: mie
menpe jpmäHe, menfää fauemmaffi merelle, ja peittätää merf=
fonne apajalle, metäfää apaja ja ppptäfää taloja. 9)ön aitana
jaabaan pelpommin taloja ja paljoatiu pelpommiu, tuin päi=
mätiä, jittä peliä on piljaijempaa taittiatla. ©iinton ja pänen
fumppauiuja eimät tuiteufaau olleet miirne ponä jääneet mitään,
©entäpben ©iimon maStaten jauoi SlieStari, me
olemme foto pon tpötä tepneet, emmetä mitään jääneet; mutta
fiuun fäsfpstäfi, fun jinä janot, peitän minä ulos merten. ,ftuu
pe niin tefimät, fun olimat merton mereen peittäneet, niin jai=
mat pe niin paljo taloja, että peibän mertfonja repefi 3a P e
miittafimat toijeSja mcnpeeSjä olemille fumppaneillenja,
Piile ja tapbette meljetfeUe, jotta olimat toijeSja
menpeeSjä, että ne tnlifimat peitte amuffi, auttamaan peitä mer-
ten metämijeSjä. £e tulimattin ja fitte miepet täpttimät taloilla
molemmat menpeet niin, että ne rupefimat majoamaau, painuu
mat meteen äimän ääriään mpoten.

HoSfa ©Unton ipietari jen näti, lanfefi pän 3eejutjen
{aitojen juureen ja jauoi: <jjerra, mene pois minun tptoäni,
fillä minä olen jpntinen ipminen. IgämmäStpS oli näet pänet
fäfittänpt ja faiffi netin, jotta pänen fanSfanja olimat taian
jäätiin täpben, jonta pe ppbeSfä jääneet olimat. <ge pnomafimat
faiffi, että ei ollut peibän falttaijenja, lamaUinen ipmi=
ueu, ja että pän oli jen maifuttanut, että pe jaimat niin paljo
taloja. 3a SeejuS jauoi ©muonille: älä pelfää; tästä ebcS jaat
jinä ipmifiä; tästä läptien on finnit janalla fntjnttama ipmifiä
minun tpfoni, jamoin tuin npt olet merfolla faanut taloja. 3a
©iimon ja pänen fumppaninja metimät menpeet maalle, jättiroät
faiffi ja jeurafimat 3^ju3ta - & rupefimat pänen opetustapa
fifjeen ja ppjpimät aina pänen tptönänfä.

Herran tapaptui fitte, että 3eefnS meni eräälle muoretle
rntoitemaan ja mietti fieHä foto pön rufoillen 3umalata. 3ä



fitte tuin peninä tuli, tutjui pän tpfbnjä opetuSlapfeuja; ne
miepet, jotta olitoat jeuranneet Isäntä ja olitoat panen tpfö-
nänjä ja toalitji peistä faffitoiSta miestä, jotta pan npoStolcifji
nimitti, että pe aina olifitoat panen tpfönänjä ja että pän läpet=
täifi peibät jaarnaamaan. 3a niiben apostolien eli läpettiläiben
nimet olitoat: ©Unton ijUetart, StnbreaS, 3opanneS,
gilipjmS, SiiarttotomciiS, StoteenS, £uomaS, oli, ällfein
poifa, Siittiön Siinmilijn, 3nubaS, Qaafobin poita ja 3mtbaS

Suut. 9: 23. 3cB jotu tapteo minun peränäni tulia, pän tieltä*
töön itfenfä ja ottofoon ristinfä jota päimä jo feurattoon minua.

Slultaatte raBtautetut,
ÄuormoKa (punin maiioatnt!
Sioin Äristns tutfnn meitä;
'päällänne tuomion temennän,
isen partioiöen’ (atptän,
Sään mapapban mä teitä.

Sfeeni fiiä npt ottafaat
3a tuormani npt fantafaat
Sioprästi täällä aina!
©oiueiiaä on iteeni
3a teioeä mun tuormani,
@i tetätään (e paina!

(SBirfi 132 to. I—2),

9. |mät ©alilcan SaattaaSjo.
3op; 2: I—ll.

©alilean maafunnaSja oletoaSja Sannaan taupungisja
oliloat päät, joiSja jen äiti, Stariatin, oli. -liiin 3eejuS
ja pänen opetuSlapjenfo futjuttiin mpöS päipin. 3a pän meni=
fin finne opetuSlapfiuenja.

3a foSfa toimista tuli puute, fun ei päibeu ioiettäjillä
enää ollut pptään toiiniä, jauoi äiti pänefle: ei peiliä
ole toiiniä. £>än uSfoi, että tooifi auttaa päbäsjä ja
fentäpben pän niin päneEe janoi, että npt puutteeSja
oletoia auttaififin. ©ulpaiStoäelle olifi nimittäin pibettp [itä
juurena päpeänä jos ei peiliä enää olifi ollut toiiniä toierait=
len ja. Stutta 3«ejuS janoi äibiHenjä: ei minun aitani ole
toielä tullut, ©i ole npt toielä aita auttaa. Staria uStoi, että
3eejuS fpUä oli auttatoa, fun atoun aita olifi fäfisjä. @entäp=
ben janoi pän paltoelijoiöe: mitä pän teille janoo, je teptää.
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SRutta fteHå, pääpaifaSfa, oli fuuft EimiStä mefiaStiaa
pantuna efitle ja joEainen niistä meti Eafft eli Eotmc mittaa.
SSraelilaifet näet pefimät aina fätenjä jefä ennen, että jälleen
fpömnti, maiEEa pe eiioät olijt olleet UEaifetEaan, ftHä niin oli
jumala EäsEenpt. 3ee 'nS fanoi fitte palmelijoiHe; täpttäEåä
mefiaStiat mebetlä. 3a pe täpttimät ne ptön täpteen, ipan piri
pinnaEfi. IEoSEa astiat olimat mebedä täptetpt, janot JfcejuS
peiUe: EaataEaa npt fiitä mäpän muihin astioihin ja loieEää
ebeSEäpmäUe, miehelle, joEa piti puolta mieraSten ramitfernifeSta.
3a palmelijat meimåt ebeSEäpmälle, että pän maiStaifi fitä me=
RaStioiSta otettua mettä. Riutta EoSEa ebeSEäppä maistoi fitä
miiniä, joEa metenä oli ollut, eitä pän tietänpt, mistä fe miiui
tuli, mutta palmctijat, jotEa meben olimat ammentaneet, tiefimät
jcn. 3« jfc metenä ollut miini oli paljoa parempaa, Euin je,
jota päämäellä ennen oli ollut juotamana. 3a fitte Eutjui ebeS*
Eäppä pltamiepen eli fulpajen tpfönjä ja janot pänelle: joEaineu
antaa enfifji pproää miiniä ja fitte Euin mieraat omat EplHEfi
juoneet, Euin pe omat janonja jammuttaneet, niin fitte puononu
paa; mutta finä EätEit ppmän miinin täpän asti.

©e on en|tmmäineu tunnuStäpti, enfimmäinen ipmetpo,
jonEa 3^f u3 teli ©alilean ja jolla pän ilmoitti
Eunnianfa. ofoitti mebeStä miiniä tefemädä, että pän
ei ollut muiben ipmisten Ealttainen, maan fuurempi ja moi--
maUifempi peitä. 3a pänen opetuSlapfenfa uSEoimat pänecn;
pe uSEoimat pänen oleman Santalan tuojan, lumotun maailman
äßapaptajan.

'Jpf. 34: 9. äfiaiätafaa ja fatjofaa, futnfa §etra on fnloinen, au*
tuag on fe, Jota Janeen turmaa.

@e autuas, (en Seefutfeen,
3055 tututa tappi, luottaa;
@iIT pstävoäpäu tämmöifeeu
(St tumatafaan fuotta.
§än patätpä on parapiu,
3ot' auttaa teot ja tatytoclin,
©uruiefa, iloiafatiu.

SU; Seefuä, tule roieraaffen’,
Sattt 1 muuten meiltä puuttuu!
ffliut tanttaa’ laitti fppnelen’
£aaä ilojuomata’ muuttuu.
3a foata täällä loppuu tie,
Söieraatfea’ meitä taitajaa toie,
§ääfaliia’ ijäifepeu!

(SBirfi 112 to. 1 ja 6).
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10. parantaminen.

9J2at. 9; 1—8; SJiarf. 2: 1-12; Suu!. 5: 17—26;

©ittefuin Seefug oli EaupungeiSja julistanut emantelim
mia;

jaloista janomaa fiitä, että pan on maailman SBapaptaja,
meni pan tafaifin Sapernaumiin, joSfa pan afui. pan tuli
je tunnetutji ja ipmijet Euulimat panen oleman puoneeSja. 3a
Eopta EoEoontui paljo Eanjaa 3^e l’ ufl^ n pntpäritte, niin paljo,
että eimät EaiEEi jopineet puoneejeenEaan, maan monen täptpi
jääbä jeifomnan nlEopuolette, puoneen omen eteen, eiEä EaiEiHe
ollut fijaa omenEaan ebeSjä. 3a 3eef uS pupui EoEoontuneiHe
ipmijitte janan; pan opetti peitte pppää raamattua ja jaarnaji.
Jgän janoi ipmifiUe, EuinEa pe moimat tnUa pntSEaiEfi ja päästä
taimaajeen.

3a panen opettaeSjaan, Eatjo, miepet toimat pänert tp=
Eönjä palmatun, Eurjan ja jairaan ipmisparan, joEa oli päätitte
tepbpttä muoteetta juuriSja tuSEiSja. Dteljä miestä Eantoi jitä
palmattua ja Eoettimat jaaba fitä fijätte ja panna 3^oufl' en
eteen. Sttutta jiettä oli niin paljo mäEeä, että pe eimät moi=
neet päästä lämitje. Sun palmatun Eantajat eimät puomanneet
mitään paiEfaa, jopon pe jairaan olifimat panneet, nonfimat pe
puoneen Eatotte, EiSEoimat jen aufi ja Eaimoimat lämitje. Satot
olimat jiinä maaSja, josfa afui, tajaijet niin, että niittä
moi Eämettä, tuin lattiatta ja pipamaalta jopti Eatotte portaat.
Sattuen tetemästänjä autosta laSEimat npt nuo neljä miestä
muoteen, jotta jairaS oli, täplittä alas EeStette puoneeSja ole=
maa jonEEoa, 3e^fu^ien eteen, että pän parantaifi palmatun.

SoSta 3eejuS näti peibän uSEonja, EosEa pän näti, miten
jetä jairaS, että pänen Eantajanja uSfoimat pänen moiman pa=
rantaa jairaan niin janoi pän palmatutte: ole
ppmäSjä turmaSja, poifani; jinun jpntifi annetaan finutte au=
teetfi. ©e jairaS ipmiS-parta oli marmaantin jairautenja aitana
oppinut ottein tuntemaan jpntinjä ja ne rnnrepbuttimat päntä
tornin, ne marmaantin tuottimat pänette juurempia tuSfia, tuin



foto Ijänen ruumiiHifet fipnnfa. tiefi f en, ftHä Ijän tatfoo
fabämeen. ©entänen t)än enfitfi fairaaHe fanoi; finun fantifi
annetaan finuHe anteeEfi.

Min. fteHä oli muutamia tirjanoppineita, muutamia pfaöi=
fiä ja oppineita miehiä, jotta fieflä istnimat ja ajattelijat fpbä-
meSfåän geefuffeSta: fuinfa tämä noin putmu pilttafanoja su=
malaa maataan? kuta moi faunit anteeEfi antaa, paitfi jumala
ainoastaan? ©i futaan tofin taibafaan fantiä anteeEfi antaa,
paitfi 3fatnala ptfin, mutta olifin jumala ja fentäfa
ben moi t)än fannitfin anteeEfi antaa, kirjanoppineet eiroät
fuitenfaan nSfoneet fwnen oleman Sfamalau; ja fentäljben f)e
fanoiroat Ijänen herjaaman jumalaa, tun f)än fanoi: finun fan=
tifi annetaan jutulle anteetfi.

kosta tnnfi Ijeibän ajatuffenfa, fanoi Ijän: miffi
te ajattelette niin paijaa, miffi pibätte minusta niin paljoja aja=
tuffia teibän fabämeSfänne? kumpi on fetoeämpi janoa: faunit
annetaan finullc anteetfi, laitta janoa: noufe ota muoteefi ja
fäp? kumpaifentin taitaa ainoastaan purnata teljbä ja fe, jolle
Ijän on antanut moiman fifaen. 3J?utta, että te tietäifitte sfami=
fen pojalla oleman madan maan päättä faunit anteetfi antaa,
niin fanoi (jän (jalmatutte: noufe, ota muoteefi ja mene fotiafi.
3ia fairaS nonfi foljta, otti muoteenfa, meni totianfa ja tuli
termeetfi. kosta fanfa fen näfi, ihmetteli fe, tiitti jumalaa ja
fanoi: emme ole mielä itinä fettaista nähneet.

Solj. 6: 37. Sota minun ttjtöni tulee, fitä en minä t;citä ulos.

Olifimme totouanfa
SätS’ (aifefä 1 Auttaneet,
Sofcotutfeen taatuneet,
3oS ei Seefus ointoSfanfa
Oliä’ meitä auttanut,
Surman alta Jaottanut.

SOJutta Sefutfeäfa mielä
ätrmo, autuus taritaan,
SEaimaS niille omataan,
Sotta täällä, uSfon tiellä
Säutuuttanfa etfien,
SEurmautumat IJänctyen.

(ffitrfi 246 m. 5 ia 6).
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11. ©nbanpänmicS SnpcruanmiSfa.
liiat. 8: 5-3; Suut. 7: I—lo.

jeejuS tuli taas terran tafaijin filte tuin
[jän tanjan tuullen oli pubeenja päättänet, fiittefuin lian fauan
aitaa oli muiSja taupungeiSfa opettanut fanjaa. ja erään
jabanpäämiehen palmclija, jota ijäntänjä piti jangen rattaana
ja juureSja arlooSja, jairaSti .tapernaumiSja tuolemaifidanja.
SOtutta toSta jabanpäämieS jäi tuulla tulleen faupun=
fitn, lähetti l;än juutalaisten toanbimmat, artooffaimmat juu=
tataijiSta hänen tpfönjä rutoilemaan häntä, että hän tulifi ja
parantaifi hänen paltoelijanja. <gän oli toarmaanfin tuullut
jeejutjen jo ennen parantaneen paljo fairaita ja uStoi bänen
looiloan parantaa bänenfin paltoelijanja. Ollutta bän piti itjenjä
liian b atPana pubumaan jeejutjen fanSja, fiHä bän oli patana;
jentäbben lähetti hän juutalaisten toanbimmat puhuttelemaan
jeejuSta.

SOtutta fun toanbimmat tulitoat jeejutfen tpfö, pppfitoät
be häntä hartaasti, bb rufoilitoat innoffaaSti häntä tulemaan
ja parantamaan jabanpäåmieben paltoelijan. ja b® janoitoat:
jabanpäämieS on mabbollinen, anjaitjee fen, että finä hänelle
fen teet, fiUä hän rataStaa meibän fanjaamme ja rafenji meille
fpnagoogan; hän rafenji meille foulun. jeejuS janoi: minä
tulen ja parannan hänen paltoelijanja, ja hän lähti
fanSjanja jabanpäämieben taloon.

SoSta jabanpäämieS tuuli jeejutjen tuleman, eitä jeejuS
enää ollut lautana huoneesta, lähetti hän pStätoiänjä hänen
tpfonjä ja fäSfi janoa hänelle: ab §erra, älä toaitoaa itjeäfi, fiHä
en ole minä mabbollinen, että finä minun fattoni alle tulet ja
tutifit minun tptoni. ©entäbben en minä mpoSfään pitänpt
itjeäni mabbollijena tulemaan jinun tpfofi; maan jano ainoaS=
taan jana, niin minun paltoelijani paranee, ©idä minä olen
ihminen, jonta on fuultatoa efitoattaa ja minun fäSfettätoinäni
on jotamiebiä ja jos minä janon niistä: mene, niin hän
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menee ja toijeHe tule, niin pän tulee, ja palvelijalleni: tee fe,
niin pän tefee. ©abanpäämieS tahtoi jillä janoa: niin jinätin
tartoitjet ainoastaan janoa janan, niin minun palvelijani para=
nee ja jairaus poistuu.

ÄoSta jeejuS jen tuuli, ihmetteli pän, fääntpi pois ja
janoi päntä jeuraaVaHe fanfaEe: en ole minä jen=
falttaista ustoa löptänpt. ©abanpäämieS oli pilvinen ja
rifaS mies, mutta patana, eitä juutalainen, maan tuitentin
uSfoi pän jeejutjeen. *gän uSfoi, että jeejuS ei ollut jaman=
lainen ihminen, tuin faiffi muut, maan että pän oli jumalan
iloita, jota tahtoi ipmijet jälleen autuaatji jaottaa, ©en täp;
ben jabanpäämieS olitin niin noprä. ja jeejuS janoi jaban=
päämiepeHe, arvattavasti fäsfi pän jabanpäämiepen lähettiläin
ben ja pstävien janoa hänelle: niinfuin finä uStot, niin finutte
tapaptutoon. ja fiflä petteflä parani jabanpäämiepen palvelija.
ÄoSta ne, jotta jeejutjen tptö olivat läpetetpt, palafivat to=
tiin, löpjivät pe jen jairaan palvelijan terveenä.

1. '.piet: 5: 5. 3umata on ylpeitä tcagtaan, mutta nöyrille pan
antaa armon.

Ma moi mun mapauftaa
©pnteini melasta,
fiuto fuo aantmrStautta,
(Setäin tabotutfesta?

®ua, Seefng, rutoiten:
Ole mutien «moinen!
Sinä tytfin »oit mun auttaa
SfnfiDS ja armoä tantta.

(SBivfi: 223 m: 3.)

12. ©airnS 23etcSbau Itinumfottn.
Sop: 5.

©itte oli juutalaisten juplapäivä ja jeejuS meni plöS
jeerujalemiin. jeerujatemisja oli lammasportin luona eräs
lammifto, jolla oli nimenä SkteSba (laupeuben puone). £am=
miten pmpärittä oli viiji vajaa eli juurta puonetta tapi la-.
toSta. EtiiSjä viibeSjä puoneeSja tai fatotjeSja mafafi juuri
jontfo jairaita, jofeita, ontuvia ja palvatutta, jotta obottiVat
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fitä, milloin mefi lammifoSfa liiftuifi. ©ittä enfeli tuli ala§
määräaifoina, liiloin tuin Santala pänet lähetti ja fetoitti, pani
liitteelle meben lammitoSfa. ©e, jota fairaista enfimmäifenä,
meben liitteelle pancmifen perästä, tammitfoon astui, parani,
maitta hänellä olifi ollut mitä tauti tapanfa; maitta pän olifi
ollut tainta fairaS.

■Hiin oli fieHä pffi mies, jota jo fapbeffan neljättä eli
folmefpmmentä tal;be£fan muotta oli fairaStanut. meni
iöeteSban lammifolle ja foSfa pän näfi jairaan miehen ja tunfi
pänen jo fauan fairaStaneen, fanoi pän päneHe; tapbottoS tulla
termeetfi? ©airaS maStafi Janelle; tgerra ei ole minulla
pptään ihmistä, jota minut meifi lammittoon, filloin tuin mefi
liitfuu, mutta toista minä tulen, niin on jofu toinen minua
ennen fiipen astunut. Igön ei ajatellut fitä, että SeefuS moift
päntä auttaa ja pänet parantaa; fiHä pän ei ottenfaan tunte*
nut SeefuSta; eitä marmaantaan tietänyt Seefutfen moiman
fairaita parantaa. fanoi tuitenfin päneHe: noufe, ota
muoteefi ja täp. Sa fopta parani fe ipminen, otti muoteenfa,
jotta pan oli maannut ja meni pois.

SRutta fe päimä oli fa&atti, pppä päimä.
Iftiin fanoimat fiHe parantuneelle miehelle: npt on
fabatti, ei finun fomi muobetta lantaa, *Qän maStafi peitte:
jota minut paranfi, fe fanoi minulle: ota muoteefi ja täp. Uliin
pe tpfpimät päneltä: tuta on fe ipminen, jota finutie fanoi: ota
muoteefi ja täp? Stlntta fe parantunut ei tiennpt, tuta fe oli,
fiHä pän ei tuntenut SeefuSta. iQäm meni fitte temppeliin
marmaantin liittämään jumalaa fittä, että pän oli jätteen ter=
meetfi pääsfpt. ©iettä loptafi fseefuS pänet ja fanoi pänette:
fatfo, ftnä olet parattu, älä enää fpntiä tee, että ei jotatin
papempaa finutie tapaptnifi; että ei Suutalan tarmitfifi finua
mielä enemmän ja ijantaitfifeSti rangaista. Uliin meni fe ip=
minen pois ja ilmoitti että SeefuS oli fe, jota
pänet oli parantanut. Äentiefi pän ajatteli, että laitti ipmifet
iloitfifimat fiitä, mutta niin ei fuitentaan täpnpt, maan Suuta*
laifet mainofimat SeefuSta f a etfiroät päntä tappaalfenfa, loSJa



hän oli fabattma parantanut ja janonut; ota touoteefi ja lät),
•geibän mielestään oli [itiä tetmpt jotafin jeHaiSta, jota
jumala oli tieltäni;!. 3Jlutta janot I;etHc: minun läjäni
telee työtä pantaan tähän asti ja minä utyoS teen työtä. 3Jlinä
en ole mitään paijaa tefmpt; minä olen Santalan jpoita, jofa
tooin ja jonfa pitää teljbä taiftea, mitä minun Sfänifin tefee.
Suutalaifet eitoät jiHoin maineettaan tet;bä 3eejuffeHe mitään
pahaa.

SP{. 97: 1. §erta on tnningaä, fiitä maa iloittaan.
©urun’ on Ijäncn fuoiuans’ »aan,

9Jäin {urittaa tyän rattaitaan;
2Uä fiilien luottaa faan.
§ön I>etfolS’ tuormau lettujen
©uo ituifeffi tyljtuäifen.

©iiä famwn fuormaan nöyrästi,
Obottain alla ristiin,
@tt’ funt rauuttuifi.s43iant>anlmattan’ lo)ntBf’ »n;
2M turioaan .gerran armoton.

(SBirft: 309 to. 4 ia 5.)

13. scefnS Ijittitfec tuulen ja utercu.

SJJat: 8: 23—27; SJlart: 4: 35—41; Suni; 8: 21—25.

geejus oli terran pittäSjä puheesta neutoonut tymifiHe,
mitä oli teetättää autuaaffi tuHatjeen. @iHä tatuoin oli
joutunut ilta täjiin ja opetuSlapjet laStitoat fanjan menemään
totiin. SeejuS itje meni opetuSlaStenja fanSja toen=
l;eejeen ja janoi Reille: mentäämme meren plitje toijeHe ran=
nalle. 3a he työnfitoät toenneen luojille. SJluitatin menneitä
oli jen menneen tanSja, joSja oli' toSta
l;e purjehtimat, niin nuttui SeejuS. SJlutta t;än oli
perällä ja mafaji päänalaijeHa.

9?iin noufi juuri tuuliaiSpää merellä; nouji totoa ja toaljtoa
luuli, jota.puljalfi ujeammilta juuunilta ja meren aallot löitoät
jijäHe hcmhleen. 3a tauti heitti toenheejeen niin paljo laineita,
että l;aatji täpttyi toebeKä. DpetuSlapjet olitoat juureSja hä=
bäsjä fiitä, että haatji toajoaa ja l;e hattarat- he niin
ujeaSti olitoat nähneet, tuinta 2Bapal;taja tooi häbäsjä auttaa
ja ihmeitä tel;bä, niin olifi t;eibän nptfin ■ pitänpt ajatella: 2Sa=
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palaja on työnämme, jentäyben eimät tuuli, eitä aallot moi
meitä yletään mal;ingoittaa. jUJutta l)e pelfäfimät fuitenfin
yaaljben färtl;män ja itfenfä l;u!fuman ja olimat juuregja tuS=
faSja. 3a fy menimät ty!ö, Ijänet ja ja=
naimat: SUteStari, SOieStari, me ImEumme! SUeStari, etfoS mi=
tään mäittä jiitä, että me pulumme? Uliin 3ee|u§ nouji ylös
nuljteli tuulta ja mebeu aaltoja ja janoi merelle: maifene, ole
ääneti! 3a tuuli ajettui ja tuli äimän tyyni, ei luutunut enää
mitään myrSEyä, eifä näfynyt merellä enää yhtään aaltoa. 3«
3eejuS moitti, meteli opetuSlapfiaan epäuSfoStanja ja
janoi Reille; misjä on teibän uSfonne? jUiiffi te olette niin
petturit! SOiiufä tät;ben te niin pelästyitte, ettefä uSfoneet, että
minä moin teitä auttaa?

SJJutta ifmtijet, jotta olimat fanSja l;aal;beSja,
peläStyimät myös jangeu juureSti, ilnnettelimät ja janoimat
teStenänjä: tuta tämä on? tQän main täStee tuulta ja mettä
ja netin omat hänelle fuuliaijet. UJlifä mies tämä on, toSfa
tuuli ja merifin tottelemat t;äntä ?

sf: 145: 18, 19. 9ä«na on §evra taiffia, jotta päntä o»ut(enfa
punta»at, taiftia, jotta totunbcbfa päntä atoutfenfa puutumat. §än tefee,
mitä panta pelfäämäifet patajamat ja tuulee peibän puutonja; ja auttaa
peitä.

Sun »uimat, »aurat päätien’ täp
Sit’ apu nnp,
SBaan tuäfa apbiätaapi,
91iin tiehän: tantta 'jjoifanfa
Slin’ 3umala
S£aaä auttaa, armaptaapi,

§än yettetfi
Sffiaan tätteepi
(Pois taSmonfa,
äßut loputta
§än moittoou joljbattaapi.

(2Birfi: 311 1»; 1.)

14. QeefitS wimtfcc 5000 miestä.
aitat. 14: 13-33; 2Kart. 6: 31-45; 3o&. 6.

Sierran meni 3eef ©alilean meren ylitje Liberian
taupungin Eol;baUa. 3a |än noufi ylol muoreHe ja istuutui
finne opetuSlaStenja fanSja: 3® paljo faujaa jeurafi Ijäntä
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jalfaifin faupungeiSta fen täpben, että pe olimat nähneet pätien
mertfinfä ja ipmetpönfä, jotta pän tefi Sairaille. Itanja feuraft
päntä, fun pe nätimät, tuinfa t?än paljaatta janaHanja faattoi
Soteat näfemiffi, rammat fämelemttfi, tuurat fuulemitfi ja fai=
fedaifta muitalin fairaita termeifjt teit.

©itte nosti 3eefuS ftlmänjä, pän fatjeli pmpärtHeen ja
näit paljo fanjaa tuleman tptönjä. 3tiin pän armahti fanjaa,
fiHä pe olimat, mintuin lampaat, joilla ei paimenta ole, pe
eimät tienneet, mitä peibän oli teptämä autuaitfi tullatjeen. 3a
3eejuS piti fanfalle pitfän faarnan jumalan maltatunnaSta ja
opetti peitä paljo ftitä, miten pe moifimat autuaitfi päästä, ja
paranfi peibän fairaitanfa.

3Kutta päimä rupefi menemään mailleen ja tuli ilta.
©tHoin tulimat 3eeju!jen opetuslapset pänen tptonfä ja fanoi=
mat hänelle: tämä on erämaa, täällä ei aju fetään ipmifiä,
eitä ote mitään taloja ja aita on fnlunut, pimeä tulee ja po
on fopta täfisjä. SaSte fanja, tallaa Saarnaamasta, että ipmi=
Set pääfifimät menemään fpliin ja toritie ostamaan itjelleen
ruotaa, fiHä peiliä ei ole mitään Spotämää. 2Mta pän Sanoi
peille: ei peibän tarmitSe mennä pois. Slntafaa te peibän Spöbä.

SeeSuS Sanoi giltppuffellc, ppbeUe opetuslapsistaan: mistä
me ostamme leipää näiben Spöbä? fåuinta monta leipää teillä
on? SOlenfää ja fatSotaa. SDtutta Sen pän janot toetellalSeen
gilippuSta, fiHä pän itSe fpHä tiefi, mitä pän oli tefemä. gi=
lippuS maStafi päneHe: tapben faban penningin leimat eimät
riittäisi peille, että peistä tutin mäpänfin faifi- gilippuS ei fiiS
ajatellut, eitä usfonut fitä, että SeejuS ipmeelliSellä tumalla
moifi mäpillätin leimidä ramita paljo ipmifiä, maitta pän jo
ufein oli näpnpt, että moi tepbä ipmeitä. 3oå pän
olifi oiteiu mapmaSti usfonut 3eefut)en oleman jumalan ipojan
niin olifi pän Sanonut: ratas igerra, finä marmaantin aioit
mottia nuo ipmiSet, finä tiebät itfe paremmin, tuin minä, mitä
finä olet tefemä. 3a eräs toinen päuen opetuSlapfiStaan,
StubreaS, jota oli ottanut Selloa fiitä, montafo leipää oli faa=
lamana, Sanoi täSSä on ptfi poita, jolla on miifi
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ohraista leipää ja Eaffi falaa, mutta mitäs niistä on näin pal=
jolle? 3lnbreaSfaan ei fiis uStonnt enämpää, tuin gilippuS=
taan, että toäl;iHä leileillä looifi ratotta paljo it;mifiä,
muutoin pän ei olifi janonut: mitäs niistä on näin monelle?

SDtntta SeejuS janot: ajettataa fanja aterioitjemaan. SOlutta
fiinä paitaSja oli paljo mopoa. ©ide istumaan ajettui lät;eS
toiiji tuhatta miestä, <ge istuutniloat eri joutfoipin, ritoeipin
ruopode jata tapi loiijiEpmmentä penfeä aina jouftoonja. ©itte
otti leitoät, fatjoi tailoaafeen päin, Eiitti jumalaa, murfi
leitoät ja antoi opetuSlapjiHeen, mutta opetuSlapjet jafoitoat
leitoät aterioitjeloille. ©amoin jaEoiioat pe tatoistafin niin
paljo, tuin pän tahtoi. jöitoät taifti fitte ja tuliloat
mpöS raloituitji.

Ollutta toSta pe rajoitut olitoat janot opetustapa
jillenja: toottaa murut, jotta jäitoät, etfei mitään puttuiji.
Oliin pe fotojtloat ja täpttitoät fatjitoista toria muruja niistä
loiibeStä opraijeSta leiloästä. Ollutta niitä, jotta aterioitjiloat
oli läpeS toiiji tupatta miestä, ilman loaimoitta ja lapfitta.
ÄoSfa jiis ipmijet nätiloät jen mertin, jonta teti, toSta
pe nätiloät, että pän niin loäpidä leitoidä ja faloida ipmeedi=
jedä tatoada tooi raloita niin paljo ipmifiä ja fuitenfin jäi
loielä jälede enämpi, tuin rnofaloaroja aluSja olifaan, niin
janoitoat pe: pän on totijeSti je projeetta, OHeSftaS, jota maail=
maan tulema oli, jonta jumala on meide luloannut.

JioSfa jseejuS pnomafi, että pe aifoiloat tuda ottamaan
päntä fiini pänet toäfijin tuninfaatfi tepbätjeen, meni pän taas
pois muorede pfjifjeen ja rutoiti. ipmijet näet rafaStimat
päntä ainoastaan jitji, fun pän oli peitä ipmeedijeSti ruoftinnt
leimädä ja faloida, mutta pe eitoät, niinfuin olifi pitänpt ra=
faStaneet SeejuSta ftitä jppStä, että pän taptoi peibät lunastaa
peibän jpnniStään ja jaattaa antuaiffi.

Ollutta iltajeda maati SeejuS opetuSlapfianja astumaan
paapteen ja menemään ennen päntä toijede rannade. tgänen
opetuSlapjenja menimättin meren rannade, aStuiloat paapteen
ja purjeptiloat Stapernaumiin päin. oli jo tudut pimeä,
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etfä QeejuS ollut tullut peibän tpfonjä. jßiin meri nouft, fiHä
fotoa tuuli pupalfi ja l;aaffi oli jo feSfellä merta; ja aallot
apbistitoat fitä toaStatuuleSja. -Ututta neljäntenä pon toartiona,
fun aamu fopta oli fäfisfä, tuli SeejuS peibän tpfonjä fätoellen
merellä, toeben pinnalla, jsa fun opetuSlapjet näfitoät pänen
fätoeletoän merellä/ pe ja puufitoat pelolta. Riitta
SeejuS puputteli fopta ja janot: olfaa pptoäsjä turtoasja;
minä je olen. SRiin waStaji Pietari ja janoi: Igerra, jos je
olet finä, niin fäSfe minun tulla tpfofi toettä mpöten. 3ee=
juS janoi päneUe: tule. Pietari astui ulos paapbeSta ja
fätoi toettä mpöten, mennäfjeen 3&&fu£jen tpfo. SRutta foSfa
Pietari näfi juuren tuulen, juuren laineen läpeHänjä, peläStpi
pän ja puuji janoen: jgerra auta minua! ißiin ojenfi
fopta fätenjä, tarttui Pietariin fiini ja janoi päneUe: oi finä
peiffomSfoinen, mifjis epäilit? äßiffi et uSfonut, että minä
jefä tooin, että tapbon auttaa jinua? pe aStuitoat paap=
teen ja tuuli tptoeni. SJlutta ne jotfa paapbesja olitoat tulitoat
Seejuljen tpfo, fumarjitoat päntä ja janoitoat: totijeSti olet finä
jumalan ipoifa.

SHuofarufouS.
®nnen ateriaa.

Sentille fä lätkää tannot, Stunfaan aina ravinnon.
Soille elo juotu on Siitos, 3fä laupias,
buumiin, petun pptuäts 1 annat Siitos laittitoaltioS!

tpj. 145: 15, 16. Saittein fitmät roortioitjewat ftnua ja finä an»
nat Ijeitte ruoan ajaffanfa. ©inä atoaat fätefi ja ratoilfet laitti, jotta
elävät juopotta.

3fä meibän j. n. e. §erra Snrnata, taivaallinen 3fä! ©innaa
meitä ja näitä pnun tatjjojap, jotta meille ruumiin ravinnctp armotlifcSti
antanut olet pnnn tpoitap 3eefutfen SriStutfen meibän herramme tantta.
Slmen.

Siitos ruoalta pääStpä.

HJf: 136: 1, 25; 147; 9—ll. Siittätöä herraa, pKä l;än on ptyvä
ja Itänen taupeutenja ijantaiftifesti; jota antaa taitelle lidalleruoan;



jota eläimille antaa licibän ruotanfa ja {aarneen pojille, jotta Ijäntä atout*
jenfa jmutatoat. (St t;än mielisty T;eiwoßten eitä panette
tetpaa mieleen fääritunt. ©erralte teljoaatoat ne, jotta päntä pelläätoät ja
jotta pänen taupcuteenfa ustaltaioat.

3jä meibän j. n. e. SJlc tiitämme finna, ratas tailonattinen 3fä,
Seefntfen ÄriStutfen, meibän ©etramme tantta taitista ftnnn pptoistä
tcoistafi, jota elät ja patlitjet ijantailtijesta ijantaittijeen. 3tmen.

Siitetty §erra tahnaan,
Suu meitä rawitfet
3a armostafi ailuan
SabicjaS’ jatetet!
@uo meibäu muistaa aina,
@tt’ omat ne »aan laina,
3wtf ajafs’ taritfet.

muista fietuamme,
O 3fä laupias,
tßamitfe, auttajamme,
@e aina fanattaS’!
@en ustosf’ enentää,
StrmoSfaS’ tifääntyä
@uo, ©erra armias!

(SBirfi 429 to: 1 ja 3.)

15. Uwfoumincn lauaucataineu toaimo.
3Jtat. 15: 21—28; 2Rart. 24—30.

3a 3eeP3 peitä ja poiffeft STpprin ja ©iibonin fam
puntien jeubuiHe. 3a pn meni ppeen ptoneejeen, eitä tal;to=
nut antaa fenentään fitä tietää, mutta ei pn woinut jalattuna
oHa. @räs fananealainen maimofin, eräs patanallinen nainen
jäi tuutia pneStä. Igän oli toarmaantin jo ennen tuullut
3eejufjen parantaneen fellaifia fairaita, joita ei futaan ipminen
ollut moinut auttaa. 3iiin je maimo tuli ja ptufi
fanoen: jgerra, Saatoibin potta, minua! SRutta ei
3eejuS janaafaan pnelle loaStannut. SBaimo ei tuitenfaan
lafaitnut pmtamaSta pnelle; <perra, SDaamibin poifa, armopa
minua! Dtiin pnen opetuStapjenja tulimat ja rutoiliioat
juSta: eroita pnet itfegtäfi, auta pntä npt fuiteufin, fiHä pn
puntaa meibän jälteemme. äßutta pn manaten piile janoi:
en minä ole läptettp, tuin ainoaltaan fabotettujen lammasten
tpfö puoneesta. 3Rinä en ole läptettp muiben, tuin
ainoastaan 33raetin jufua oletcain SuwtolaiSten, entä pafanain
tptö. SBaimo tuli tptö, fumarfi pntä ja janoi:
§erra, auta minua! 3Jfutta ei taponut pntä auttaa,
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ennenfuin pän pmmärtäifi, että pän ei laifinfaan anfainnut
faaba apua. ©entänen inaStafi SeefuS panette ja
janot: ei ole fomeliaSta ottaa lapfitta leipää ja peittää penitoille.
SBaimo ei antanut fiUä ajaa itfeänfä pois, maan fanoi; totta
«gerra: fpomät fuitenfin penifattin niistä muruista, jotta peibän
perrainfa popbältä putoamat. SBaimo fiiS tunnusti, että pän
ei anjainnut jaaba apua foSta pän pafanana ei
ollut jumalan tapfi, maan oli, tuin jaaStainen foira. sniten=
fin uSfoi pän 2Bapaptajan auttaman pantäfin, niinfuin toirat=
fin faamat jotafin fiitä, mitä peibän perranfa fpomät. £un
SeefuS näfi maitnon noprppben ja uSfon maStafi ja fanoi
päneHe: oi maimo fuuri on finun uSfofi! gapaptufoon firniHe,
niinfuin finä tapbot. !ya fiUä peitettä parani mairnon tptär
termeeffi. sun pän meni fotiinfa, näfi pän perfefeen lähteneen
ulos tpttärestä ja tptär mafaft muoteeHa.

30?at, 7: 7. Stnotaa, niin teille annetaan; etfitää, niin te löybäfte;
totfuttafaa, niin teitte annetaan.

Strmafcba, dperra, »dhnaifia meitä,
Syntimme juuret armottaji peitä!
@un topaS 1 outin fpnttät’ armoon ottaa
finn finniin luottaa.

StrmoBfaB tunte meitä, torfein 3fä,
Strigtulfen täljben tabjaS fuo ja tifää,
Soini’ pljlefiincn, funri Suutalamme,
SKeif auta! Stmen!

(SBirfi 483 1». 3, 8.)

16. parantaa fuuromljfän ja fofcau.
Sttiart. 7: 31—37; 8: 22-26.

©ittefuin 3eefuS taas läpti approsta ja ©iiboniSta tuli
pän ©alileau eli (Senetfaretin meren feubuifte. Itänen tp=
fonfä tuotiin fuuro, jota mpöSfin mpffä oli; ipminen jofa ei
tuullut, eifä moinut pupuafaan. fsa pe rufoilimat päntä pane*
maan fätenfä pänen päällenfä ja parantamaan päntä. 9tiin
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3eefuS otti fuuromptän erillepä tanfaSta ja pisti formenfa
pnen Eortuiinfa ja fplfäfi, pani fplteä formedenfa ja liifutti
[itiä fuurompfän tieltä, ©itte SeejuS, EatfaEjtaen taimaafeen,
potafi ja fanoi: pfata, fe en: autene. 3a autenimat
fairaan törmät niin, että pn npt taifi tuulla ja pnen fielenjä
fibe pääfi malloilleen ja pn moi puljua felmäSti, fitlä SBapap
taja oli pntä auttanut ja teppt pnet termeetfi. ©en, mitä
pn ultonaifeSti oli fuuromptälle tepp oli pn teppt ainoat
taan prättääffeen fuuromptäSfä nSfoa ja toimea fiipn, että
SBapaptja fetä taifi, että tahtoi pnet taas termeetfi tepä.

3a 3eefuS tielfi ipiiftä, jotta olimat fen ihmeen nähneet,
puhumasta fiitä feHefään. SOJutta tuta enämmän pn tielfi,
fitä enämmän p lemittimät fanomaa fiitä. 3a p fuuresti
prnrnästpimät, p iljrnettelimät fitä funreSti ja fanoimat: p=
mäSti l)än laitti teti; tuurot pn faattaa tuulemaan ja
mijfrtt pupmnan.

3a 3eefuS tuli Setptiban faupuntiin. 3a ifnnifet toimat
pnen tptonfä fotean ja rutoilimat pntä rupeamaan, liitutta=
maan fitä foteaa. -Itiin pn tarttui fen fotean täteen ja mei
pnet ulos piffuifeSta Setfjfaiban faupungista, fplti pnen fil=
miinfä; pn otti fplteä formeHenfa ja moiteli fiHä fotean filmät.
3a pn pani tätenjä fotean päälle ja fpfpi pneltä, näfifo pn
mitään? 9tiin fotea fatfoi ploS ja fanoi: minä näen pmifet
fämelemän, mintuin olifimat ne puita, jgän ei fiiS mielä moi=
nut näl;bä felmäSti, eitä tartaSti. 3a pani toifen fer=
ran tätenfä fotean filmille ja täsfi pnen taas tatfoa. ©iHoin
fotea tuli täpfin parannetutfi, niin että pn näti laitti felmäSti
ja tartaSti. olifi pidellä janalla moinut faattaa fotean
nätemäffi pbbeHätin fertaa, mutta pn ei taponut fitä tepä,
toSta foteaUe itfelleen oli näin parempi. 3 e efms lähetti fen
parannetun totiin fanoen: mene faupuntiin, äläfä feHefään fieHä
tätä ferro. <gänen ei pitänpt pupa paljoa fiitä, että 3eefuS
oli pnet parantanut, mutta fitä enämmän oli pnen fitä aina
ajateltama ja fpämellifeSti fiitettämä fiitä jumalaa,



tp{. 146: 8. §cm awaa fofeatt fitmät; §crra nostaa Julistetut;
§erra ratastaa luanljutSJaita.

9it)t taißu gerraa fiittätää,
ÄäSfijinfa tiellä täweltäa!
3pän Juuret tijönfä ilmi näyttää,
Soimaltaan laitti paitat täyttää.

9J!eit' atmioaäti fiuuaapi,
Öin pätisin aina auftaapi;
§än ftelun, ruumiin tarpeet artaa,
SReiSt’ ijällifen puolen tautaa.

(ffiirft 363 is. 1.)

17. Spmutcucu fpitaUSta miestä.
Suut. 17; 11—19.

herran matfuSti Setufatemim ja pän fulti ®a=
marian ja ©alilean maafuntain tätoitje. 3a fun tuli pp=
teen fplään, l;äntä tpmmenen fpitaliSta miestä, jotta
jeijoimat taaempana. sofo peibän ruumiinja oli täplinä pai=
jumia ja peiliä oli juuret tuStat, eimätfä pe ebeS jääneet lä=
peStpä fetään ipmistä, jillä jofainen, jopen pe jattuimat, moi
mpöStin tulla jpitalijefji, eitä fitte jaanut mennä temppeliin.
3a pe forottimat äänenjä, puufimat ja janoimat: 3eef ratas
mestari, armapba meitä! Silitä toti meitä! ©pitali oli niin
papa tauti, että ei futaan lääfäri moinut jitä parantaa. 9te
fpmmenen miestä olimat tuitenfin 3ecju!jeSta marmaantin fuul=
teet, että pän moi tepbä ipmeitä, että pän taifi parantaa jeHai=
fia jairaita, joita ei futaan ipminen moinut auttaa. 3a pe
uSfoimat, että pän moifi auttaa peitäfin, fiHä muutoinpan pe
eimät olifi puutaneet: 3eef rafaå mestari, armapba meitä!

JtoSfa näfi miepet, janoi pän peiHe: mentää ja
ojoittafaa itjenne papeille, pappien oli fatjottama, olimatfo
pe puptaat; eimätfö pe enää olleet jpitalijia ja jaifitoatto jiiS
taas mennä temppeliin ja muiben ipmisten fenraan. Suitenfin
olimat pe mielä täpnnä patjumia, mutta pe uSfoimat, että:
3eejuS moipi parantaa meibät mielä matfallatin. 3a P e meni»
mät ojoittautumaan papeille. 3a tapaptui, että pe menneSjänjä
tulimat puptaitfi. 3eejuS teti peibät jiUoiu termeiffi, mintuin
pe olimat uSfoneettin.
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■Jtiin pffi peistä, foSta pn näfi tuHeenja paratuffi, pa=
lafi tafaifin geefutfen tptö ja funnioitti Suutalaa juurella
äänellä fiitä, että pn oli terraeetfi tullut. Igän tanfefi faS=
raoiUenja maahan {altain juureen ja liitti pntä. ©e
miehistä ei ollut israelilainen, maan ©amarialainen. ©ama=
rialaijet ja SSraelilaijet oliraat toistenja VoiEjoUijet ja 3Sraeti=
laijet plraeffitoat ©amarialaifia ja luuliraat laittia ©amarta=
taifia papit)! 3tiin toaStaji ja janoi ©ama=
riataifeUe: eifö lämmenen pudistettu? SJfiSjä l;t)befjän oraat?
©ilo muita ollut, jotta olifiraat palanneet jumalaa !unnioitta=
maan, luin tämä muufalaineu? 3a 3eefuS janoi raielä fiHe
liitollijelle ©amarialaijeHe: nouje ja mene, jinun uSfoji on finut
toapapanut; uStoji on jinua auttanut. 3a pn toarmaan me=
uitin iloijena ja onncllijena fotiinja. 9te toijet, ne pPefjän
miestä, jotta mps olitoat terraeifji pääSjeet, oliraat fpHä p=
bäsjään atoutjenja huutaneet; p oliraat piin uSfoneet
puen tooitoau pibät terioeitji teljbä. 3)tntta terraeifji pääS=
tpnfä, menitoät p pti fotiinja ja unpttitoat tiittää fiitä juu=
reSta praästä tpStä. fDlutta p eitoät npt fnitentaan olleet
niin onnetlijet ja autuaat, tuin talollinen ©amarialainen.

läj. 103: I—s. Siitä herraa, minun fietuni ja laitti, mitä mi»
nusfo on fyänen ppää nitueänfä. Siitä herraa, minun fieluni ja älä
unofiba, mitä prcää (jän minulle feppt on: jota ftiiuKe taitti fpntifi
antaa anteeffi ja parantaa taitti fiuun ritotjefi, jota fiuuu ijenfefi pääs»
tää turmelntfegta, jota finut truunaa armolla ja lanpenbetla, jota finun
fuufi proppbellä täyttää, että finnit nuornuteft nutistetaan, niintuin tottan.

Siitos Sumalaöemnte
©cifoon fpbämeStämme
SBivfin, tauluin, pfalttarein,
harpuin, pihiin, tantelein!

Soitti, joigfa Ijenti on,
Siittämään jo tulfopn
herraa pwää riemulla,
epaHelnja Ijalulla.

(SBirfi 350 m. 3, 4.)
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18. sccfnS fiuuaa lapfiti ja parantaa fofean.
Suu!. 18: 15—17: 35-43; SKart. 10: 13—16.

Itun 3'eejuS terran opetti fan)aa ja paranjt fairaita, toi=
mat äibit pieniä tapfiaan panen tpfonjä, että pän rupeifi peipin
ja panifi tätenjä peibän pääKcnjä, rufoitifi peibän tansjauja ja
fiunaifi peitä, että lapjet jittä lamoin tulifitoat purSfaiffi ja
autuaitji. Mutta opetuSlapjet fen näfimät, niin nupteli=
mat pe niitä, jotta lapjia toimat; pe tnliloat papoittenja fiitä,
että jittä taiooin päirittiin ja marmaanfin ajatteliloat,
että lapjet eitoät fuuluifitaan Mutta foSta geejuS
näfi fen, mitä opetuSlapjet tetimät, papaStui pän, nupteli ope=
tuStapjianja, futfui lapjet tpfonjä ja janot: fattitaat lasten
tulla minun tljtoni, ätföäfä tiettäfö peitä, fillä fenfatttaiStcn
on jumalan lualtofuuta: 3a pän otti lapjet jpliinjä, pani
tätenjä peibän päätietpä ja fiunafi peitä. $a lapjet eitoät mar=
maanfaan nnpottaneet foSfaan pstämällistä SBapaptajaa, maan
jangen ujein muistetitoat päntä ja rafaStitoat päntä.

®ittefuin oli lapjia fiunannnt, mattuSti pän eteen
päin. Igän mattuSti Swnjateiniin. Min tapaptui, foSta pän
3eriten faupuntia läpeStpi, että eräs fotea mies istui tien
ioiereSjä ja ferjäft. Mutta 3eefuffen tanSja fulfi paljo ipmifiä,
jotta fuuntetimat pänen pupeitanja. 3a toSta fotea mies tuuli
paljo fanjaa fäptoän opitje, fpjpt pän, mitä je oli. £)än tpjpi
mitä ipmifiä fiitä niin paljo tulfi opitje? <ge janoitoat pänette:
3eejuS fßatjareatainen tästä meni. Äuultuaufa jen, puufi jo=
fea ja fanoi: seefuS, ©aamibin poita, armapba minua! Mutta
ipmifet, jotta opitje meniloät, toruiloat päntä ja täStiloät päntä
ioaitenemaan. tge eitoät ottein rataStaneet joteaa miestä,
eitoättä feutiefi uStoneetfaan herraan, niin loapioaSti, tuin pän
ja taptoitoat maan uteliaijuubeSta tuulla, mitä SeejuS mielä
janoifi.

©ofea ei fuitentaan totellut fanjaa, maan puufi ppä
euämmän; ©aatoibin poita, armapba minua! §än näet taploi



mielenään taas päästä näfemäfji ja tiefi, että ei futaan muu,
fuin Seejug moinut Ijäntä auttaa. 3äiu SeejuS feijafjti ja fäsfi
ihmisten taluttamaan jofeaa tpfonjä. Siiatta tuin iljmijet toi=
mat jofeau täiselle 3eejuSta, fpjpi l;äu jofealta janoen: mitäs
taljbot minun finulle tefemään? £än maStafi: iQerra, että
minä näföni jälleen faifin. ©illoin fanol
näfetoä; finun uSfoji auttoi finua. 3a jofea jäi fo£)ta näfonjä,
jeuraji SeejuSta ja funnioitti jumalaa. 3« faiffi fanja, jota
fen näfi, tiitti Santalaa.

Sanani. 8: 17. litinä ratagtan niitä, jotta minua rafagtattmt ja
jotta martain minua etfitoät, ne löytämät minun.

iaun tiitos, 3fä oltoijon,
IJtun autit jrnimän malcfyon,
gjön fuojelit,
3a pajian taiten tarjoilit.

@ua, Seefug firigtug, liitän nnjög,
©e tofin on fun avmottjög,
(Stt täfyän asti JaitiSta
SBarjeltu olen maaroigta.

Sään armog täljben laupiaan
Siitetty ottog ainiaan,
O Suutala folnftjljteinen,
@ä turma autuug faiJJien!

(SGBirfl 447 m. 1-3.)

19. 3<tiru!fcn tptär ja fairnS lunimo.
litat. 9: 18—25. IJtavt. 5: 21-43. Suut. 8: 40-56.

herran palafi 3eejuS taas tafaifin s?apernaumiin, fitte*
tuin Ijän fauan oli matfuStettut maaSfa paifaSta toijeen opet=
tamaSja fanjaa ja parantamana fairaita. 3a fanja otti jiänet
liiastaan, fillä faiffi obottimat I;äntä, foSfa l;e olitoat fuuUeet
niistä monista merfiHifiStä iljmetöiStä, joita f)än oli telmpt.
Sllutta tuli tyaafybeHa eli menneettä ja paljo fanjaa oli
meren, Liberian jäänen, rannatta. 3a fatjo, pfft mies tuli
jjänen tpfonjä, nimeltä 3«ik w S, jota oli foulun eli jpnagoogan
päämies, pikainen ja rifaS mies. tgänettä oli ainoa tptär, noin
faljbentoista muoben maniaa, jofa oli jairaana äimän miimeifil=
länjä; £;än oli jo fuolemaifittaan. @ifä Maan moinut Isäntä
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auttaa, eitä terveetji tehbä. 3a 3airuS lanfeji 3cejufjen jal=
tain juureen, rufoili l;äntä fuureSti ja janot: minun pieni tpt=
täreni on viimeifillänjä, tule ja pane fätefi hänen pääHenjä,
että hän paranifi ja eläift. 3a 3esjv3 noufi ja meni hänen
tanSjanja. 3a paljo fanfaa jeurafi häntä ja altistivat
Isäntä.

Tanjan jeaSja oli eräs Vaimo, jota oli faffitoiSta touotta
jairaStanut muuatta fovaa tautia, tQän oli taiten jaatunja,
faiffi rattanja, taluttanut parantajille, eitä futaan lääfäreiStä
ollut tooinut häntä parantaa. 3« hän oli paljo färfinpt, mutta
ei mitään ollut ftäntä auttanut, maan päinvastoin oli hän tul=
lut paljoa huonommat ji; Itänen tautinja oli Vain phä pajten=
tunut. ©e Vaimo lähestyi tafaa päin 3ecjuSta ja tarttui jtä=
nen vaatteenja palteejeen. <Qän näet uSfoi ja janoi: jos minä
vaan jaan tarttua hänen Vaattetyinja, niin minä paranen. 3«
lohta tuin liifutti vaatetta, tunji hän ruumiisjanja, että
hän oli jairaubeStanja parattu, tututta 3ssfuS tieji tyHä, mitä
oli tapahtunut; hän tunji fol;ta itjeSjänjä voiman, jota hänestä
lähtenpt oli ja janoi: tuta rupefi minun Vaatteihini? tututta
toSfa h& taiffi fielfivät, eitä futaan tunnustanut jitä tehneenjä,
janoi Petari: tUteStari, fanja ahbistaa finua ja tuntee jinua
ja finä janot: tuta minuun rupefi? tututta 3eejuS janot: jofu
minuun rupefi, fillä minä tunjin looiman itjeStäni lähteneen
ulos. 3“ hän fatjoi hmpärillenjä nähbäfjenfä vaimon, jota
jen oli tehnpt, jota oli häneen tarttunut, tututta toSfa vaimo
näfi, että je ei jäänpt jalaan, mitä hän oli telmpt, tuli hän
vavisten, lanteji maahan 3eejufjen eteen ja julisti taitelle
taajalle, mistä typstä hän oli häneen ruvennut ja fuinta hän
niin äitiä oli terveetji tullut; ja janoi 3eejufjelle foto totuuben.
tututta SeejuS janoi hänelle: ole ItyVäSjä turvaSja, tyttäreni,
finun uSfofi on jinua auttanut; mene rauhaan!

ilosta 3esjv3 Vielä puhui, tuli ptfi tontun eli jpnagoogan
päämiehen Väestä ja janoi hänelle: jinun tyttäreji on tuodut,
älä mestaria vaivaa, tututta toSfa 3<vjuS jen tuuli, vaStafi
hän ja janoi jpnagoogan päämiehelle: älä peltää; uSfo ainoaS*



taan, niin työn paranee. sotutta fcråfa luoneeseen tuli
fifäUe, ei |än antanut fenenfään muun tulta finne, tuin ipie=
tatin, Snobin, 3o|anne!|'en ja lapsen manhemmat, ifän ja
äibin. -JUutta ne, jotta huoneena otiioat, itfitoät faifti ja ma=
tittimat lapjen fuolemaa. SRutta SeefuS janoi: mitä te itfette?
ättfää ittefo, ei tyttönen ote tuoHut, maan |än mataa. SRiin
|e nauroimat |äntä, fittä |e tiefiloät hpmin että tapfi oli tuot=
lut. £>än olitin tobeHa tuollut, mutta oli fuotema=
fin main, mintuin uni; |än moi ipmijen tuotteista herättää,
mintuin me herätämme joutuu unelta. SRutta i|mijet eimät
[itä uStoneet ja fentä|ben |e nauroimat Silloin, tuin 3eeju§
fanoi: tyttönen mataa. SRiin ajoi |eibät faifti ulos
luoneelta ja meni ftfään Sinne, joSfa lapSi mataSi muoteella,
tarttui |änen fäteenjä ja tmufi Sanoen: talitpa fumi! je on:
tyttönen, minä Sanon Sinulle noufe ploS! SSo|ta tyttö noufifin
ja. fämeti; ja tuli termeetfi. ga geefuS Eä-SEi antaa |änelle
ruofaa ja Eielfi peitä feHefään Sanomalta, mitä tapahtunut oli.

SKarf. 9: 24 §erra, minä nston, auta minun epäustoani.

Seefus elää, mityin fun,
Suolema, nljt InvmuS jääpi?
Seefus elää ia nnjös mun

Suolletusta fyerättääfu.
SeefutfeSj’ on pelastus,
@iil)cn muIT on luottamus.

(SBirfi 68 m. 1).

20. Ohtorufauicn 9Jain’in EnupuugtSfa.
Suut. 7: 11—17.

3eeju§ tutti p|ä opetuslastensa fanSfa phbeStä faupnm
giSta toijeen ja Saaimaji. <pän opetti i£;mifille Sitä, miten |e
moifimat autuaiEfi tulla ja paranji Sairaita, herran tuli |än
erääSeen faupunfiin, jonta nimi oli SRain ja hänen fanSfanSa
tutti monta hänen opetuSlaStanja ja paljo fanfaa, jota fuunteli
|änen puhettanja. SRutta toSEa hän SRatnin faupungin porttia
lähempi, fatfo, tuottutta fannettiin paaritta utoS faupungiSta;
ja Se Euottut oli äitinSä ainoa poifa; ja äiti taas oli teSfi.
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nen miepenfä oli jo mpöStin fuotlut, eitä futaan maan paatta
npt enää pitänpt hänestä puolta, eitä rataStanut niin
tuin ne molemmat, mies ja poita, otitoat tehneet. 3“ paljo
faupungin fanfaa tätoi leSfitoaimon faneja ja eleitä pe laitti
otitoat fangen murpeisjaan fiitä, fun teSten ainoa poifa oli
luoHut.

ÄoSfa tgerra näti telien armapti pän päntä. Sjäntä
jäätitti totoin fun lesti oli niin murpeisjaan. Sopbuttaen päntä
janot fentäpben pänette: älä itfe! Stlutta .fjerra auttoi
päntä mpöStin; pän meni ja rupefi paariin, foStetti ruumiSar!*
tua ja paarien fantajat jeijaptuitoat. -Niin SeefuS fanoi: nuo=
ratainen, minä janon [imitte: nonfe ptoS! ÄuoHut noufitin
istumaan, rupefi pupumaan ja tuli fiis jälleen etätoäffi ja ter=
toeetfi. Su Seefus antoi pänet pänen äibillenfä, jota npt poi=
tinenfa toarmaan meni totiinfa [angen itoifena ja fiitollifena.
3a laitiHe jotta otitoat näpneet, tuinfa SeejuS oli nnorufaifen
tuotteista perättänpt, tuli fiitä pelto, ige puomafitoat laitti,
että SeejuS ei ollut muiben ipmisten falttainen. 3a pe tun=
nioittitoat Suutalaa ja fanoitoat: fuuri profeetta on nouSfut
meibän fefaamme ja Suutala on fanfaanfa etjinpt; Suutala on
tanfattenfa armollinen.

3ob. 19. 25, 26. Sftinä tiehän minun SunaStajani elämän ja pan
on tästä läpin maan päättä jeifoma; ja ionitta mipboin minun natoani
ja tämä ruumis tataStuu, (aan minä fuitenEin minun lipastani näpbä
Suutalan.

Seefus elää, turmani
©tämän mpSS minun pitää;
Suinta fiis ei fietuni
Stoitfis’, tun muistan fitä,
SBaitta joStuS fuctema
2tefee mutte peltoa?

(SBirfi 502 m. 1).
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21. Satfaruffcn tuotteista herättäminen.
3o&; 11.

©rääsjä ptenesfä, SktpaniamimijeSjä taupungiSja, jota ei
ollut fautana 3eru|alemiSta, ajui tolme fijaruSta, faffi fijarta
ja ptji meli, joiben nimet olimat: Kartta, ja £atja=
ruS. £e rafaStimat juureSti ja Jäntin piti peitä pp*
min rattaina, fämi ujein peibän luonaan, peibän totonaan
pupelemaSja peiHe j^umalasta. Kutta terran jairaStui Satja*
ruS, eitä Seefuå fiHoin ollut fietlä. -litin täpettiloät kartta ja
3Jiaria Seejutjen luo jananmiejän janoinaan: jierra, tatjo, fe
jairaStaa, jota finä rataStat.

Kosta QeejnS ien tuuli fan oi pan: ei f e tauti ote tuote*
matfi, maan .Sumatan funniafft, että Santalan iloita jen tantta
tunnioitettaijiin. 3a pän miippi toielä taffi pätioää fiinä pai*
faSja, joSfa pän fitloin oti.

Kapben päitoän perästä fanoi pän opetuslapfiUenfa: mei*
bän pstäioämme SatjaruS mataa, mutta minä menen päntä
unesta perättämään. SeefuS janot jen Satfarufjen fuotemaSta,
fiHä SatjaruS oti jo tuoflut. SDtutta pänen opetuStapjenia luu*
limat pänen pupuman tatoattijen unen mafaamijeSta ja janoitoat
pänetle: .jberra, jos pän mataa, niin fptlä pän jitte paranee.
9tiin 3®efu3 fanoi peille jetfeäSti: SatjaruS on fuoHut; mutta
mentäämme pänen tpfonjä.

■Jtiin rnenitoät pe Setpaniaan Sa fun pe [tnne jaapuiioat,
oli SatjaruS jo neljä päiloää maannut paubaSja. 3a monta
Suutaloista oli tullut -Kartan ja Marian tpfo lopbuttamaan
peitä peibän toeljenjä täpben. Kosta Kartta jitte ipmijiltä
tuuli tuleman, juotji pän päntä maStaan ja tultuanja
Seejutjen tpfö, janoi pänelle: tgerra, joS finä olijit täällä ollut,
niin ei minun meljeni olifi fuoHut. Kutia minä tiehän mielä,
että Suutala antaa jinuUe laitti, mitä finä päneltä anot. SeejuS
janoi päneHe: jinun meljeji on noujema pIoS. Kartta maStaji
pänelle, minä tpUä tiehän pänen noujeman ptöS miimeijenä
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päimänä plöSnoufemifeSfa, fun meibän faitfien täptpp nousta
pIoS. 3®&fmS fanoi Anette: minä olen plöSnoufemuS ia elä*
mä; jota uSfoo minuun, Ijän elää, maitta pän olifi fnoHut
ja jotaifcu, jota elää ja uSfoo minuun, ei pibä fuoleman
iaufaiftifcSti. UstottoS fen? <pän maStafi Janelle; Et)flä,
<Qerra, minä uiton finut ÄriStutfetfi jumalan ffJojatfi.

©en ianottuaan meni SUartta pois, futfui fifarenfa -Ula*
rian ja fanoi Janelle: 9JteStari on tullut ja tutfuu finua. 3a
SOiaria nonfi EiireeSti ja tuli tptö. ei näet
ollut mielä tullut SBetpaniaan, maan oli ppä fiinä paitaSfa uIEo=
puolella Söetpaniaa, joSfa 3Jtartta oli panet fopbannut. stoSta
ne Suutalaifet, jotta Marian luona olimat olleet, nätimät SSJEa-
rian nopeasti noufeman ja menemän ulos, feurafimat pepäntä
ja fanoimat: pän menee paubaHe ittemään. .tosia SJlaria
fitte tuli tptö, lanfefi pän Sointien joltain juureen
ja fanoi päneHe: Jgerra, joS ftnä olifit täällä ollut, niin ei
minun meljeni olifi tuoHut. ÄoSta näit fetä SRarian,
että pänen tanSfanfa tulfeiben itfemän, tuli pän
fangen murpeellifeffi ja tpfpi: mipin te panitte Satfarutfen?
§e fanoimat pänelle: tgerra, tule ja tatfo. 3a 3eefu3 itfi
mpöStin. 3tiin fanoimat juutalaiset: tatfo, tuinta pän rataSti
SatfaruSta! fDlutta muutamat peiliä fanoimat: eitä tämä, jota
fotean filmät amafi, jota faattoi fotean jälleen näfemätfi, taita*
nnt toimittaa niin, että SatfaruS ei olifi tuoHut? 3a Seefns
tuli paubaHe. ©e oli rotto, fnoppa, ja fimi oli pantu fen
päälle. 3eef Ui » fanoi: ottafaa Jimi pois. 3tiin fanoi päneHe
SJlartta: £erra, jo pän paifee, [itiä pän on jo neljä päimää
paubaSfa ollut. 'Ulutta 3fcefnS fanoi päneHe: ento minä finuHe
fanonut, joi finä uStoifit, niin finä nätifit Suutalan funnian?
3a pe ottimat timen pois. Uliin 3eefuS nosti filmänfä plolpäin,
rutoili 3nmalaa ja puufi fitte fomaHa äänellä: SatfaruS, tule
ulos! 3a SatfaruS, fe tuoHut, tuli ulos paubaSta fibottuna
fääreliinotUa ja pänen faSmonfa olimat fibotut pmpäri pifilii*
nolla, joHaifeSfa pumuSfa pän oli paubattntin. 9liin 3eefuS
fanoi läsnä olemille: pääStätää pänet ja antataa pänen mennä.



164

3Jiin moni jotfa otimat tulleet kartan ja
kartan tpfo, toSfa pe nätimät, mitä teli, uSfoi Itäneen.

uStoimat pänen oleman jumalan juojan, foSta pän moi
fuolleita jätteen etämiffi tepbä.

3ofy. 5: 21. Itiinhän 3fä herättää ja wirtooittaa tuotteita, niin
tnijös iloita toirlDoittaa, joita jiän tahtoo.

®t tyauta fitä tankista,
Sten tietää
(Stofyon, §enteä tooimatta.

O 3cefuS, noufetoanja.
2Ki§f’ ompi fitten tnolema?
@e oli maan, tuin unena,

©laman uuben altn.
(SBirfi 208 te». 7.)

22. 3eefuS olettaa rufoitemaan.
sKat. 6: 5—13; Suut. 18: 9—14.

SeefuS ruloiti ufein; miettipä pän monasti rutoutfisja
foto pontin, tapahtui, että ruletti ppbeSjä paifaSja.
tgänen rutoilemaSta tafattuaan, tuli ptfi pänen opetustapfistaan
pänen iptonjä ja janoi pänelte: tgerra, opeta meitä rutoi!e=
maan. Opetuslapset rutoilimat tofin mpoStin, mutta pe tunfi=
mat, että eimät taifinfaan ojanneet rutoilla fitlä tamaHa, tuin

So 3ecjuS janoi: foSta finä rutoilet, niin ei finun ote
ottama, mintuin ultotuttatut, jotta mielellänjä jeijomat ja rutoi»
temat jpnagoogiSja, foulutSja ja fujien Eutmisja, että ipmijet
näfijimät peibät. ÄoSta finä rutoilet, niin mene fammioofi,
jutje omefi ja rutoite Sfääfi jalaijuubeSja. 3eeju§ taptoo ja»
noa, älä rutoite jentäpben, että ipmijet finut nätifimät ja tuulia
fimat ja fitte finua ptistäifimät, fiEtä je ei ote otot»
lista. soSta te rutoilette, niin ättää otto paljon pupumaijet,
mintuin patanat, jotta luulemat paljon pupeenja täpben tule»
manja fuuttuitfi. 3täin on fiis teibän rutoittama: 3fä meibän
jota olet tailoaiSfa. fjSppitettp ottoon finun nintefi. £äpc§»
tpföiin finun mattatuntofi. Sapaptnfoon finun taptofi niin
moaSfa, tuin tailoaaSfa. 9tnna meitte tänä päimänä meibän
jotapäimäinen leipämme. 3a anna meille meibän mettäni»
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mc anteetfi, niintuin mcfin anteetfi annamme meibän ltic(=

mottifittemme. Su älä jopbata meitä fiufanffeen. SJiutta
päästä meitä papasta. Siltä finun on looltatunta, tooima
ja lunnia iantaitfifeSti. 9tmen. Qolainen, jota anoo pän
jaa. ®li outo teistä joEu ihminen, jotta pänen poitanfa anoifi
leipää, antaififo pän Itänette timen ? (Sti, jos pan fataa anoifi
antaififo pän jäänette fäärmeen? ©li, jos pän anoo munaa,
antaafo pän pänette jforpioonin (pataan ja mprfpttifen eläimen)?
3oS fiis te, jotta papat olette, taitatte ppmiä taajoja antaa
teibän täplillenne, fuinfa paljoa enemmän teibän 3fänne, jota
on taimaisfa antaa niille ppmiä, jotta häneltä anomat. <Sen=
täpben aina tulee rutoitta, eitä mäfpä.

£oifen terran tertoi 3ee|uS muutamille, jotta itfeenfä
uStalfimat; jotta pitimät itfeänfä purSfaina ja muita tatjoimat
pton, erään fertomut|en tapbeSta rufoitemaSta ipmifeStä. >gän
fanoi: fatfi ismiltä meni pIoS temppeliin rufoitemaan ptfi fa=
rifeuS ja toinen publifaani, tullin ja merojen tantaja. gari=
feutfet luutimat olemanfa purSfaita ja pppiä ja että pe pitimät
jumalan fäsfpt; pe tefimät mieleStänfä taitfi, mitä purnata oli

täSfenpt. Sitonet tuttimiepet tapi publifaanit taas tiefimät ufein
ipmifiä pettätoänfä, eimätfä moneSfa muurataan fupteeSfa tum
teneet oleioanfa ja fäpttäptpmänfä, mintuin purnata taptoi,
mutta pe patufimat mielettänfä tulla purSfaitfi ipmifitfi.
garifeuS feifoi ja rufoiti itfetfenfä näin: minä tiitän ftnua 3u=
mata, että minä en ote, niintuin muut ipmifet, rpömäri, määrä,
amioliiton ritfoja tapi mpöS, niintuin tämä pubtitaani. stap=
beSti miifoSfa minä paastoon ja annan fpmmenet|et taifista,
mitä minulla on; taitista tamaroistani, mitä minulla on, annan
minä fpmmenennen ofan föppitte ja temppeliin.

tullimies feifoi fauempana, eitä toptinut jtlmiänfäfään
nostaa ploS taimaafeen päin, fittä pän tunfi fpntinjä ja ne fetä
maimafimat, että pämettimät päntä. £än löi rintaanfa ja fanoi:
Sumuin armapbn minua fpntiStä! £än fiiS rutoili fpntienfä
anteetfi antamuSta ja uSfoi jumalan antaman pänette ne an=
teetfi. 3a 3eefuS pupui mietä: minä janon teitte, fe tullimies



meni fotiinfa fmrsfaampana, tuin [e toinen. purnata tuuli
tuHimietjen rutoufien, antoi panette tjänen fpntinfä anteetfi ja
armahti tjäntä. -äJhitta farifeuffetle ei Sumala tooinut armol=
linen o Ha, eitä antaa pnelle fyntiä anteetfi, toSta bän ei oHut
niitä anteetfi rntoiHuttaan. feäntjän oti main fefmnut itfeänfä.

2Bieläftn lanfui 3eefu3: jofatnen, jota itfenfä ylentää, f e
alennetaan, ja jota itfenfä alentaa, fc ylennetään,
tuntee otemanfa ottein tmrsfas, fiHe ei jumala moi oHa ar=
moHinen. ftßutta jota taa§ tietää, että tjän ei ote lältään
niin fmr§fa§, tuin Itänen oHa pitäifi ja jota mieteHään tafitoifi
tjurgfaatfi tuHa, fiHe on jumala armoHinen; fitä jumala fiu=
naa ja auttaa tulemaan tjur^faaffi

O ipppä )penti, tule,
©un moimaS mutte fuo.
<asun moimaS, jota meistäslsoiB fpnnin jaoston luo!
'Pppitä fpbämen’,
3Jiin että puptopatta
jpengettä partahalla
@ua aina palmeten.

@ä jjenti miifauben,
SBltnuUe opeta
Snint’ roeijata mun tulee,
fiuhtf ottein rutoitta!
9?äin rutoutfeni,
Sun futta neumon faapi,
Saimaofen topoaapi
3a tulee tuuttuffi.

(SBirft 92 m. 1 jo 3).

2)tjteifiä rufouffia.
3umata, tuo minuun pupbaS fpbän ja anna minulle uufi, mapma

penfi. 2lmen. ('jSf. 51: 12).

Opeta minua tetemään fmun fuofiofi jälleen, fitlä finä olet minun
Sumolani, finun Ijtymä tyenlefi mietoon minua tafaista tietä. Slmen!

143: 10).
©un paltuus, §erta laupias,

Sftpt annan ojiani;
2lp ole uralle armias
(SläiSjän, tnottesfani!

©ä, SeefuS, olet iloni,
©un tuotos on mun eloni,
©un arraopos 1 mä turmaan!

(SBitfi 208 m. 10).

3tamu rutouffia.
@ua liitän, Suutalani,

@tt’ työllä fucjelit,
Haitista määreistäni
SlrmotlaS’ marjelit,
Dtutoilen nbpräst’ mielä:
SJtinulta töppäitä
ittpuaS’ ala tiellä
2!änätään päimönä. Sltnen.

2)ön fijnEet)§ jo mennet on,
©un, §erra, liitos oltoljon,
3)Jun että olet fucjeHut,
fiautt’ entelieä’ madellut!£5 fiunaa mua toimisian’,
®Jt)öB tailtia mun rallaitan'!
Serttejä, raufya meille fno,
Uus’ puijbaS fljbän metrin luo.

3lmen!
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fiiitotfen, fperto, futtcn
s£ätt’ aamupettettä
Suon, meifutt’ cteeS’ tullen,
partaalta mielettä.

9tutoiten finua:
Sir imijää minua!
ättua finneistäni päästä,
jäbästä firmoita! Stmen!

3ltarufoutiia.
lemotte npt läpbcn.

Suo, ratas 3fäui,
ättun olla armoS’ täpben
SBarjosfa fiipeifi!
Suojele pentcni,
buumiini, fietuui.
Sinusta että lepään
3a perään raittiisti!

ättua, 3fä, tule turmaamaan,
3a, tpoifa, fä molaifemaan.

O 3iä, iutte tiitolfen,
Suon fautta Voitas’ firistutfen,
Sun tänä pänä fnojelit
3a määreistä mun marjelit!
Sptönäu’ ppfp; fätfetöön
2Kua entelis’ taas tämän pön,
9Hin, etfen joubu ppteentään
SGapintoon, fpntiin, päpeään!
3a, tppljä fpenti, topbuta.
Slin’ ormos 1 mutte lahjoita!

äitinä mafaau ja lepään juuri raupaSfa, fittä finä fperro ptfinäfi
autat minua turmasfa ofumaan. 3tmen! (tpf. 4:9).

2Camu= ja iltarulouS.
ällinä fiitän Sinua, Sumala, ratas taimaattinen 3fäni, 3eefu!jen

tristutfen Sinun rattaan ifSoilofi fautta, että finä minua tänä pöuäfpäi*
mänä) taiteSla mapingosta ja maarasta armottifeSti marjettut olet, ja
rutoilen Sinua: anna minulle anteetfi laitti minun fpntini ja marjefc mv=
nua armottifeSti tänä päimänä (pßnä) fpnnistä ja foiteSta padasta, niin
että minun elämäni ja taitti minun tpöni Sinulle tetpaifimat. äitinä
annan itfcni, ruumiini ja fietuni ja taitti, mitä minulla on Sinun palt=
tuufi ja puoraaajt. Sinun ppljät entelifi oltoot minun fansfani, Sinun
ippfyä §entefi malaiStoon ja pattittcon minua, että ei papa mipottinen
minusta mitään moittaifi. 2tmen!

23. (Sontinen «aimo.
Suut. 7: 36—50.

®räå farifeuffista, nimettä ©iimon, rufoiti Seefuäta
ruoalle tanäjanfa. 3a menitin farifeufjen puoneejeen ja
istut aterialle. 3a fatfo, ptji mainio oli faupungiäfa, jota oli
fpntinen, jota oti tepnpt paljo paijaa, mintuin taitti ipmifet
tiefitoät. iDtutta pan murepti juureni fpntiänfä, jonfa täpben
3eeju§ jo aitaifemmin oli [anonut panette: finun fpntifi omat
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firtuHe anteelfi annetut, tun fe mainio fai luulla
oleman farifeulfen puoneeSfa ateriatta, toi pän lafiHifen moi=
betta, tallista ja ppmänpajuista öljpä. pän tuli
jalfain juureen ja itfi ja rupefi fppnelillänfä lastamaan Itänen
jalfojanfa ja niitä päänjä piulftUa luimafi. $a pän fuutelipanen jalfojanfa ja moiteli niitä iooiteella. <gän rataSti 3ee=
fuSta niin paljo fen täpben, että pän oli lautta faa=
nut fpntinfä anteetfi tahtoi ofoittaa pitämänfä Isäntä
oitein raflaana.

SUutta tosia farifeuS ©iinton, jota oli luotfeen
lutfunut, näfi fen, mitä toaimo teli, fanoi pän itfeffenfä; pän
pupui hiljaa itfeffenfä; jo§ tämä fpeefuS, olifi profeetta, niin
pän tietäifi, mifä ja millainen tämä toaimo on, jola häneen
rupee, että pän on fpntinen. fsoS tämä olifi profeetta,
niin ei pän lärfifi, että tuo fpntinen toaimo päntä moitelee ja
ja pänen jalfojanfa fuutelee. garifealaifet oliloat näet niin
plpeitä, että pe tuulimat oletoanfa purSlaammat muita ipmifiä.
2Uutta SeefuS jota tiefi, mitä ©Unton itfeffenfä pupunut oli,
mastafi ja fanoi pänelle: ©Unton, minulla on jotalin ftnulle
janotuista. <gän fanoi: SUestari, fano.

SeefuS fanoi: lalft meHamieStä oli eräällä lainaajalla;
miepeHä, jola antaa toifiHe rapoja lainaffi. 3)tfi niistä toelal»
lifista oli toelfaa toiifi fataa penninliä, toinen miifilpmmentä.
.tosia peiliä lumpaifellalaan ei ollut toaraa maljaa, niin antoi
lainaaja molemmille melan anteelfi. ©anoppaS fiis, Ipfpi
fuS ©Umon farifeuffelta, fumpaifenlo niistä, fumpaifenlo mo=
lemmista mellamiepistä, on lainaajaa enämmän ralaStettatoa?
©Unton maStafi ja fanoi: minä luulen minun mielestäni fen,
jolle pän enämmän anteelfi antoi. SUutta JjeefuS fanoi Oilein
finä tuomitfit. Sa pän lääntpi, fatfoi mainioon päin ja fanoi
©unionille: näetloS tämän mainion? SUinä tulin finun puo=
neefeeft, etlä finä antanut mettä minun jaloilleni, mutta tämä
IppneliUäufä faSteli minun jollani ja ne piutfillanfa luimafi.
(St finä mpoSfään minulle antanut fuuta, mutta tämä fiitä asti,
luin pän tuli, ei ole lalannut minun jallojani fuutelemaSta.
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®t finct minun päätäni öljpHä moibeHut, mutta tämä taHiiUa,
armoffaalla moiteeHa minun jalfani moiteli. ©entänen minä
fanon finuHe: fogfa pneHc paljo fpntiä antecffi annettiin,
niin tjän paljo rafagti, mutta jotte mäfjempi antecffi anne=
taan, fe lonljemmän rafagtaa. 3a 3>eefuS fanoi fiHe mainiolle:
finun fpntifi omat finuHe anteeffi annnetut. 3tiin rupefimat ne,
jotfa pljbegfä aterioitfimat fegfenänfä fanomaan: fufa tämä on,
jota fpnnitfin anteeffi antaa? Ecutta fanoi mainiolle:
finun ugfofi on finut mapaaffi teljnpt, mene rauhaan.

©Umon ei tuntenut olemanfa pantin fuuri fpntinen, jolle
SBapaptajan oli fangen paljo fpntiä anteeffi annettama. @en=

täpben ei pän SBapaptajaa oifein rafagtanutfaan, eifä ollut
tuonut päneHe mettä jalfain pefemifeffi, eifä antanut päneHe
fuuta enämpää, fuin panen päätänfäfään oljpHä moibellut.
SRutta maimo oli tuntenut olemanfa fuuri ftmtinen ja pan oli
hartaasti ifämöinpt fpntien anteeffi faamigta. 3a SBapaptaja
antoitin päneHe fpnnit anteeffi. ©entänen pän npt rafagtifin
SBapaptajaa niin paljo; paljoa, ppmin paljoa enämpi, fuin fari=
fealainen ©iimon.

1 Sop. 4; 19. 3J!e ratanamme Välitä, ftHä §an rafaäti meitä enfin.
2tin’ Seefuä ratfabin,

@tnu6fa riipun län’;
SRpt en mä toatrou toaittman,

@un fauttaä fjertu taitoaan,
@eu mufle fatferafla
@ä tuotit tuotematla

(SSitjt 317 ro. 9).

24. Saupiag Samarialainen.
Suu!, 10; 25—37.

®räg lainoppinut, mieg jofa paljo raamattua lufi ja paljo
fiitä tiefi, noufi, fiufafi SeefuSta ja taptoi näl;bä tunfifo 3ee=
fugfin tarfoin raamatun. 3a pän fanoi: -Elegian, mitä on
minun teettämä, että minä ianfaiffifen elämän perijän; mitä on
minun teptämä taimaafeen tuHaffeni? 3Jlutta fanoi pä=
nelle; mitä laigfa; mitä raamatugfa on firjoitettu? Äuinfag
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luet? ftirjam eli lainoppinut mastafi ja fanoi: finun tulee
rafngtaa, finun on rafastettama petraa, finun
faifeäta finun fpbämmeätäfi, taitcSta finun ficlnstafi, faiteSta
finun mointaätafi ja faifeöta finun mieleStäfi; ja finun lä=
pimmäiStäfi, mintuin itfcäfi. fanoi päneUe: ottein finä
maStafit; tee fe, niin finä faat elää ja tulet autnaaffi. tututta
lainoppinut taptoi manpuräfaaffi tefeptpä; pän taptoi puolu<B=
toteutua fiitä, että ei toielä ollut tuota taiffea tepnpt ja fanoi

fufas on fitte minun läpimmäifeni? igän taptoi
fillä faaba fanotutfi: enpän minä miten moi tuota täytpä täpt=
tää, tun en ebeS tiebä, tuta on läpimmäifenifään.

Suutta JjeefuSpa tiefi tpHä firjanoppineen ppminfin tietä:
män, tuta pänen läpimmäuenfä on. ©enpä muotfi ei igerra
laifinfaan maalannut tirjanoppineen tpfpmptfeen, maan fiipen
fijaan fertoi pänelle erään tertomuffen. igän fanoi: oli erää
ipminen, jota meni alas Serufalemista ja joutui mat=
talla rporoärien, murpamielisten rosmojen täfiin. t)te riifuimat
pänet alaStomatfi, paamoittimat pänet, rnenimät pois ja jättimät
pänet puolituoHeetfi. tltiin tapaptui melfein famaan aitaan,
että muuan pappi maelfi famaa tietä. Äun pän näti tuon
paamoitetun, puolituoHeen ipmis=paran, niin meni pän opitfe.
©amaHa tamaUa tefi mpoS temiitta; mies, jota mpoS oli täp=
npt temppelissä ottamaSfa ofaa jurnalanpalmelut:
feen. ÄoSta pän tuli fiHe paitaUe, joSfa tuo puolituollut ipmiS;
parta oli ja näti pänet, niin meni päntin opitfe. tututta muu=
an ©amarialainentin mattuSti famaa tietä ja faapui paamoite=
tun luo. tututta ©amarialaifet ja lyuutalaifet mipafimat tat=
terästi toifianfa. tututta tun ©amarialainen näti fen turjan
ja puolituoHeen ipmifen, armapti pän fitä; päntä fäälitti peti
fomaSti ipmis=paran tila. pän meni paamoitetun tptö, fitoi
pänen paamanfa ja pelpoittaatfeen pänen tusfianfa, muobatti
niipin oljpä ja miiniä, nosti mielä pänet juptanfa, aafinfa feU
tään, mei majataloon ja torjafi eli poiti päntä. f£oifena päi=
mänä mattusti pän eteen päin ja otti tatfi pennintiä, tatfi rapaa,
jotta antoi majatalon ifännäHe ja fanoi päneHe: forjaa päntä



ja jos finä enäntmän Jututat, joS finuHa l;oitamiieätaan
on enämmän, fuin näiben tapben raidan eheytä JututuJfia ja
maimaa, niin minä palateSjani maljan finulle.

©itte Ipjpi jeejuS lain= eli lirjanoppineelta: Jn!a fiis
näistä toimesta oli finun nähbäfjefi jen lähimmäinen, jotarl;ö=
märien Jäfiin oli joutunut? kirjanoppinut toaStafi: fe joja tau=
penben teli häntä lohtaan; jofa hänelle laupeutta ofoitti. -Itiin
fanoi jeejuS hänelle: mene ja tee finä mpöS niin. ijSappi ja
lemiitta eimät tobeHijeSti jpbämeStään ralaStaneet jumalaa, ei!ä
lähimmätfiään, mailla lohta he tulimatlin juoraan temppelistä,
joSja olimat jurnalanpalmeluSta toimittaneet, ©entähben he
olimatlin ehlä petoisjaan ja lentieS armelimat rpomärien tulc=
toan talaifin ja heibätlin felä rpöStätoän, että Ipomän puoli=
luoUeilfi. Stutta Samarialainen fiipen fijaan ralaSti lähim=
mäistään fpbämeStään. ©ilfipä hän ei pelännptlään rpömäriä,
maan auttoi juutalaista miestä, maitia juutalaijet ja ©ama=
rialaijet elimättin leSlenänjä mihoin. &än antoi haavoitetulle
öljystään ja miinistään, joita hän itfeänjä marten oli matlaanfa
ottanut, igän auttoi obottamatta amuStaan mähintälään pal=
lintoa tallia ebeS liitoStalaan. ©amarialainen fiis ralaSti lä=
himmäistään.

1 3olf. 4: 20. 308 jotu fanoo; minä ratastan 3uma(ata ja toi»
fyaa toelieänjä, fe on tualefytelija, fittä jota ei ratasta meljeänfa, jonta |wn
tiafee, fuinta pan taitaa Snmatata rataätaa, jota pan ei näe.

_§ebdmänS’ usto mpötään tuo,
@pnnl)ttää rattanben,

pptoää fno
Ofoittaa taupenben;
9?äin §erran läti täytetään,
Söcljeimme toiat peitetään,
.Suin Sristuä itfe tääti.

@i polttaa pppbä rattanS
SLRittointaan teoistanfa,
SBaan herran luja InpanS
@en antaa artnoStanfa;
Sen raffautta parjoittaa,
§än jiunauffen fiitä faa,
Suitentin armosi’ äimän.

(fflirft 250 m. 8,9).
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25. Suhinoja poifa.

Suut. 15: 11—32.

Seejuljen tpfö tuli fatfeUaifia jtmtijiä, faiMatfta
jotta olitoat tehneet monen {altaista paijaa, tuulemaan häntä.
<ge tunjimat olemänfa jpntijiä, jumalattomia ismiltä, mutta tm
eitoät tahtoneet ppjpä pahoina maan mieleEänjä olifi=
mat tahtoneet päästä hnrSlaiffi. fifjtpä tulimattin 2Ba=
palajan tpto tuulemaan Itäneitä, miten he moifimat hurSfaitfi
päästä. SBapafytaja iloitfx fiitä, puhui Ijeibän fanSjanja ja opetti
Reille, tuinfa moimat tulla hurSfaitfi. Ulatta farijealaijet
ja tirjanoppineet, jotta luulimat olemanja jangen
närfästpimät läotöfjestä, napifimat ja janoimat; tämä
ottaa jpntifiä maStaan ja jpö heibän fanSjanja. Eiiin SeejuS
fertoi Reille jeuraaioan tertomutjen.

£än janoi: miehellä oli faffi pottaa. Uuorempi
niistä janot ijäHenjä: ijä, anna minulle je oja tatoaraSta eli
omaijuubcSta, jota minulle tulee. 3fä jatoifin tamarat pojil=
lenja ja antoi nuoremmalle pojaHenja jen ojan, jota IjäneHe
olifi ollut tulema maSta ijän tuoltua. 3jä teti jen fitfi, tun
poifa ei tuitenfaan olifi ollut tpptpmäinen, eitä onnellinen, jos
ei ijä olifi niin telmpt. ®i lautaa jen perästä tulunutfaan,
ennenfuin nuorempi poifa tofoji laitti, mitä häneEä oli, ja lähti
laufaijeen maahan, fauaS ijänjä tptöä. hänestä ei näet enää
oEut ijän luona oEa, maan hän ajatteli taitamanja oEa
onneEinen, tun olifi etääEä ijäStään, fautaijeSja maaSja. Ulatta
jteEä, faufaijeEa maaßa, hnffafi hän tamaranja irStaijuubeSja.
<gän tuhlafi jießä tamaranja niin, että fohta ei häneEä enää
oEut toto omaifuubeStaan mitään jäleEä.

hän npt laitti oli tuhlannut, niin tuli juuri näitä,
fotoa aita, foto fiihen maahan ja hän rupefi hätähtpmään; hä=
nen täptpi lärfiä puutetta, tun häneEä ei enää oEut mitään
omaijuutta jäleEä. ©entäljben meni hän ja juoStui i;t;teen jen
maatunnan lauppamieheen; hän Phhfi eräältä fauppamieheltä
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työtä ja leipää, kauppias lähetti panet maataloiEeen taitfetuaan
tifojanfa. ga pan pppfi täpttää toatjaanja ratoaEa, pan palujt
jaaba fpEifjeen jpobä feHaiSta ruotaa, *) jota fiat jöitoät, eitä
futaan päneEe [itätään antanut. ei jaanutfifainfaan ruo=
taa niin paljoa, että olift fiitä tpEäijeffi pääsjpt.

©iEoin malttoi pän mielenjä, pän aitoi miettiä turjaa
tilaanpa ja janoi; fuinfa monta paltoelijaa onfaan minun ifäl=
läni; ja peiEä on jofaijeEa tpßältä leipää, mutta minä fuolen
nälfään! 9Jlinä noujen ja fäpn ijäni tpto ja janon päneEe:
ijä, minä olen fljntiä tepnpt tuimasta toaStaan ja finun
ebcSfäji, entä ole enää mapboflincn fiuun pojatjefi nimitct=
tää, tee minut, mintuin pfji paltoEijiStaji; tee minut jontun
palfoßijefi toertaijeffi. £än tunnusti ftflä furjuutenja ja tun=
nuSti famaEa ainoastaan itje oletoanfa jppEinen toto tuopon
niin juureen onnettomuuteenja.

3a pän noujifin ja tuli ijänjä tpto, fiflä pän usfoi ijän
toielä fuitenfin rafaStatoau päntä, maitta pän oli oEuttin niin
papa. äßutta toSta pän toielä lautana ijäStänfä oli, näti pä=
nen ijänjä pänet ja armapti päntä. <gän juotfi pottaa maataan
palafi päntä taulasta ja juuteli päntä. SRutta poifa janot
päneEe: ijä, minä olen jpntiä tepnpt taitoaSta toaStaan jafinun
ebeSfäfi, minä olen ritfonut jetä jumalaa, että jinua toaStaan,
entä ole mapboEinen tästä ebe§ finun pojatjefi futjuttaa. DJiutta
ijä oli antanut päneEe taifti anteelfi ja iloitfi fiitä, että pänen
poifanja oli tuEut tafaifin. igän ei jaflinut poifanja enämpää
pupua, maan janot palmelijoiEenja: tuofaa tänne parpaat toaat=
teet ja putefaa pänen pääEenjä ja antafaa jormuS pänen lä=
teenjä ja fengät päneEe jalfaan. 3a tuofaa [petetty toafxlla
ja teuraStafaa je, toalmiStafaa juuri riemu= ateria; jpofäämme
ja riemuittuamme! ©iEä tämä, minun pottani, oli fuoßut ja
toirtofi jäEeen; pän oli lahonnut ja on taas löpbetp. ©itte pe
jöitoät ja rupefitoat riemuitfemaan.

*) 3tapa on oiteaätaan erää itämainen palfotaäroi ccratouia filiqoa
= 3cfyannet(en leipäpuu, jenta puumaifet ja imelät eiloat ole
tymifiUe oitein temeettifet.
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SRutta toanpmpi poifa, jofa ei ollut läpenp pois ifän
luota, oli toeljenfä palateSfa pettotla. 3a fun pn läpStp
totia, niin tuuli pn laulut {a piirileitit; pn tuuli ihmisten
fotona iloitfetoan. 3a pn tutfui pben paltoelijoista ja fpfpi,
mitä fe oli, mistä fpstä npt ifymifet oliioat niin iloisfaan?
halmepa loaStafi pneHe: fiuun toeljefi on tullut tafaifin ja
ifäfi teurastutti fpotetpn toafifan ja miettää npt ilojuhlaa, fun
pn fai pnet terioeenä jälleen. Uliin toanpmpi poifa toipstui,
eitä taponut mennä fifäHe poneefeen. £än ei fiis rafaStanut
loeljeänjä, fiHä fiHoin olifi pnfin iloinnut. 3a pneu ifänfä
meni ulos ja pppft pntä toti tulemaan fijään. -Dtutta pn
toaStafi ja janoi ifäHenfä: fatfo, niin monta touotta olen minä
paltoeHut finua, entä ole testaan fiuun fäsfpfi täpnp plitfe
eli riftonut, että finä ole minulle testaan toolflaafaan, et pientä
filiäfääu, antanut riemuitaffeni pStätoieni tanSfa. Hilutta fun
tämä fiuun poifafi tuli, jota on tupannut tatoaranfa, niin olet
finä puen täpenfä tapattanut fptetp toafifan. SÖlutta ifä
fanoi pneHe: poitani, finä olet aina minun tpfönäni ja faifti,
mitä minun on, on finunfin. Hilutta ftnuu olifi pitänpt olla
iloinen, fiflä tämä, finun toeljefi, oli tuoHut ja toirtofi jälleen,
pn oli lahonnut ja on taas Ipbettp. SXiiin oli fiis npt loan»
pmpi poifa, jota oli ppfpnpt ifäu tptönä, papmpi, tuin nuo=
rempi. tulite toanpmpitin poifa toielä prSfaatfi ja ptoäffi,
fitä me emme tiebä, fiHä ei ole fitä meille fertonut.

Hliinfuin ifä antoi anteetfi pojalleen, jota oli ollut niin
jumalaton, niin Suutala antaa meiHefin fptimme anteetfi.
SDiutta meibän on tuunuSteltaloa olemamme jumalattomat; meP
bän on fpbämeStämme murepittatoa fitä, että niin paljo papa
olemme fefä ajatelleet, että pupneet ja tepeettin; ja meibän
on Suutalalta rutoiltaloa anteeffiantamuSta fpnneistämme.

§ef. 33: 11. 9liin totta, tuin minä elän, (anoo §erra, §erra, et
minulle felpao jumalattoman tuolemo, mutta että jumalaton lääntpifi tieä»
tänfä ja eläifi.

älä fure, fielu futfia, tpifcä fiini jana tovfia.
Suur’ tuin §erra pljäifi! litin juu raufee fuormaft;



SGBailfa olet ftjntinen,
3umala on arin öinen;
Slnjaitfit ttytt’ fabotutfen,
SBaan f)än taijoo pelagtutfen.

kuolemaa et
§erra tajibo mtlloinfaan,

SBaan ett' Ijän jo tSSntyie’ jätteen,
elon autuaan;

herran ftybän iloitfee,
Sun fe fietun tjucmaitfee,
3ofa pojes roäärppbegtä
Sääntpp Janeen jpbämeäta.

(äSirfi 253 ro. 1 ja 4).

26. IRitaS mieS ja SatfaruS.
Suut. 16: 19—31.

herran jutteli feuraaman fertomutfcn. Dii terran
eräs rtfas mies, jota puteutui purppuraan ja faUeipin liina:
maatteipin, foreipin ja taUiSpintaifiin pufuipin, ja ett jota päi=
mä ilosja perfuHijeSti. SRutta Suutalaa pän marmaantaan et

paljoa muistellut, eitä pän ajatellut jpntejånjä, jonta muotit
pän ei mpöStään ottein rufoiHut <Qän ei ratasta:
nut S»ma taa

,
sitä pän jentäpben mpöStään tobellijeSti moinut

rataStaa täpimmäifiänjätään.
3Jtutta olipa mpöS otemaSja eräs ferjätäinen, nimeltä

SatjaruS, jota ntafaji ritfaan miehen omen ebeSjä, täpnnänjä
paijumia. 3a pän pppji, patufi, tulla ramitutji niistä muruista,
leitoän tähteistä, jotta riitaan miehen popbältä putofimat. tututta
foirat tuhmat ja nuolitoat Itänen paijumtanja. SBarmaantin
ajatteli pän paljo Suutalaa, rutoili öäntä ufein, ja rataSti
herraa oitein tobellijeSti. .‘gän oli färfitoäHinen tuSfiSfaan
toSta pän puomaft ppmin tpHä, että pän jpnteinjä täfpben an=
jaitfi olla niin toppä ja jairaS.

Uliin tapahtui, että terjäläinen tuoli ja toSta pän oli
ollut pursfaS, niin meimät entelit Itänen fielunja Slbrapamin
Reimaan eli jpliin. £än pääji taimaajeen, toisten purSfaaSti
eläneiben ja autuasten mahtajien feuraan. huolipa fitte ritaS=
fin ja pauhattiin, .jäänen ruumiinja marmaantin laSfettiin pp=
min fomeaan pantaan, tututta toSta pän ei ollut elänpt purS=
laasti, ei pänen fielunjataan moinut tulla taimaafeen, maan
joutui pelmettiin.
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ÄoSta rifaS mies npt pelmetiSjä, maimaSja oli, nosti pän
jilmänjä ja nätt 2lbrapamin ebempänä ja Satjaruffen panen
pelmaSjaan. 3a pan näfi Satjaruffen npt oleman niin autuaan;
ja puufi janoen: ifä Slbrapam, armapba minua ja lapeta Sat»
jaruS faStamaan jormenja päätä metean ja fittä mitmoittamaan
minun tieltäni, fiUä minä tornin maimataan täsfä lietisjä. ällinä
färfin juuren juuria tuSfia, läpetä SatjaruS pelpoittamaan niitä
ebeS mäpäijen.

SOZutta SlPrapam janoi: poitani, muista, että finä jäit
jinun ppmääji etämäSjäji, mutta SatjaruS jiipeu jijaan papaa;
mutta npt päntä lopbutetaan ja jinua maimataan. ©inä et
maan päällä eläeSjäfi ajatellut taimaSta, maan ainoastaan to=
meitä maatteita, ppmiä ruotia ja juomia ja muita maattifia
afioita, jentäpben et jtnä npt taiba taimaajeen päästä. 3a
paitfi faitfia näitä on meibän ja teibän toäliUe juuri juopa,
rotto ja mälijeinä tiinnitettp. Slutuaat täältä eimät taiba tulla
jinne alas, pelmettiin, teibän tptonne, eitetä tetään moi jieltä
tulla pii tänne meibän tplömme, taimaajeen. ©entäpben en
minä moi läpettää SatjaruSta jinun tpföfi.

äliin rifaS mies janoi fitte: minä rutoilen jtis jinua, ijä,
että jinä läpetät pänet minun ijäni totiin, jiUä minulla on mielä
miiji meljeä, tobistamaan peiHe, ilmoittamaan peitte, fuinfa mi=
uuHe fäp jentäpben, tun otin niin jumalaton, että pän tepoit=
taiji meljiäni, tetemään parannusta ja tulemaan purStaitji, että
eimät petin tulifi täpän maiman jijaan. SlPrapam janoi päneCe:
peiliä on äHoojeS ja profeetat, peiliä on Suutalan jana, pppä
raamattu, joSja on janottu mitä peibän on teptämä autuaiffi
tuHatjeen. Suulfoot pe Suutalan janaa, totelleet jitä, niin
eimät joubu fabotutjeen. DlitaS mies oli fuitenfin pmmärtärni=
nään ajian paremmin ja janoi: ei, ijä SlPrapam, maan jos
jotu tuotteista menifi peibän tptönjä ja jaarnaiji peitte, niin
pe parannutjen tefifimät. 2lbrapam janoi pänette: jotteimät pe
älloojeSta ja profeetoita tuule, jos pe eimät tottele Suutalan
omaa janaa, niin eimät pe mpöSfään uSfo, eimätfä muuta
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mieltänfä, mailla jofu luoHeiStalin noufifi t;fö§ heitä parannut
f ecu levittämään.

t|Sf. 39: 5. serra, opeta minua ajattelemaan minun loppuani ja
mitä mitta minun elämättäni on, tietäätfeni, että minä ertanen täältä.

3ec(u§, Seefnä, (alli minun,
@aaba ftja majaSfag’!
SEuttesfaä’ juo että finun
Slocä’ jtäafen atonflaä’!

£ule, 3eefuB, joubu toaan,
Että jnan nafyba jaan
fiaätocs’ ftrlfanbesfaan!

(SBttft 512 to. 6).

27. Sfyftuäiii.
iKat. 13: 1—23; 9D?art. 4; 1—20; Suut. 8: 4—15.

Kerran meni SeefuS ulos juoneesta ja i§tat;ti meren
rannalle. 3> a hänen tplönfä loloontui paljo lanfaa, niin että
hän meni hohteen, toenheejeen ja istui, laitti lanfa feifot
rannalla. Kosla npt paljo lanfaa oli looSfa ja rienfi laupun*
geiSta tplönfä, puhui hän heille paljo toertaulfiHa ja fa=
noi: Ipttoäjä meni ulos fiementänfä Iplmämään. hänen
IpltoäeSfänfä lanlefitoat muutamat fiemeniStä tien oheen, tien
loiereen. Sle tallottiin ja taitoaan linnut tnlitoat ja foitoät ne.
SUuutamat taas putofitoat litoistohon, lattioHe, joSfa niillä ei
ollut fptoälti maata ja ne noufitoat pian päälle, oraalle, tosia
niillä ei ollut fptoälti maata. ilJcutta loSla aurinlo noufi, niin
ne poubittiin ja luu niillä ei ollut juurta, niin ne luiioettuiroat.
SUutta muutamat putofitoat orjantappuroihin, rillaruohon fie=
nienten fetaan, joita oli peHoSfa; ja orjantappurat noufitoat
plöS taimelle ja tulahbuttitoat ne hpioät taimet. SRuutamat
fiemeniStä putofitoat hpioään maahan, noufitoat taimelle ja lan=
toitoat pebelmän, muutamat fatafertaifen, muutamat luubenlpm=
menen lertaifet ja muutamat lolmenlpmmenen lertaifet. Kosla
hän fen fanoi, fmufi hän: jolla on fortoat luulta, fe luultoon!

3a tun hän ptfinänfä oli, Ipfpitoät hänen opetuSlapfenfa
häneltä ja fanoitoat: mitä merlitfi fe toertauS, jonla hän lan=
faUe oli fanonut? <gän fanoi: tämä on fe toertauS. ©iemen
on jumalan fana. Sllutta jotla tien toiereen putofitoat, otoat

12



ne ipmijet, jotta tuulemat Suutalan janan, ©itte tulee perfete
ja ottaa janan peibän jpbämistänjä, että pe eimät uStoifi ja
mapaitji, autuaitji tulifi. 3Rutta jotta timiStopon putojimat,
omat ne ipmijet, jotta fuullesfanja ottamat Sumalan janan
ilolla maataan, eitä t;eiHä ole juurta, igetfetfi pe uStomat,
mutta fiujautjen aitana, jos janan täpben noujee ja
maine, niin pe lanteamat pois. -Ke taas, jotta putojimat or=
jantappuroipin, omat ne, jotta tuulemat janan ja menemät pois
jurren riftautta ja tämän elämän peftumaa; juru riftaubeSta
ja tämän elämän peffumaSta tufapbuttaa janan, eimätfä pe
fauna mitään pebelmää. <qc eimät tee tuulemanja janan mu=
taan. SRutta ppmään maahan pubonneet omat ne, jotta janan
tuulemat ja fättemät ppmädä, toimeHijella jpbämellä ja tuotta--
mat pebetmän färfimäHijppbeSjä.

Sai, !:• 22. Ottaat mijöä janan tetijät, eitä ainoaltaan tuutijat,
pettäen teitänne.

@un IjenteS’ tutti, ihminen,
@e onto hebeltnällinen?
©tybämmeS’ onto toiliettp,
3a fana ftifyen ttjtoettij ?

s|sun IjebeltnäStäan tunnetaan,
50!aa tassvoistonfa arvontaan.

©ijbämet fovoat, Sumata,
ljenfeä’ omimatta!

SKaattifet esteet tenti pois,
StteiSf’ etfei leveitä ne voois, 1
SBaan fanaS’ tattiin, iiäifen
pebetmän luotoon autuuben!

(SBitft 116 to. 1, 7.)

28. Shjmmencn neitjpttä.
3Kot. 25: I—l3.

SeejuS janoi, että miimeijenä päimänä, foSfa ipmijen
ipoifa, je on SBapaptaja, tulee tuomitjemaan elämiä ja tuotteita;
niin fiUoin on taimaan maltafunta olema tpmmenen neitjpen
taltioinen, jotta ottimat lamppunja ja menimät ulos pitää maS=
taan noutamaan päntä päipin. SRutta mitfi peistä oli taitamaa
ja miift tppmää. Sppmät neitjpet ottimat fpHä lamppunja,
mutta eimät ottaneet oljpä mattaanja. SRutta taitamat, miijaat
neitjpet ottimat oljpä aStioipinja pnnä tamppujenja tansja.
Kosta pltä miippi, tun pän ei äimän fopta tullut, niin tnlimat
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pe laitti, niin piriin miifaat, !uin tppmättin uneliaiffi ja mata»
fimat. puolen pön alfana luutui puute; tatfo, pila tu=
lee; uteulää ulos päntä maStaan! Uliin noufitoat laitti neit=
fpet ja matmistimat lamppunsa. EJlutta tppmät, joiben lamput
eimät moineet pataa, lun peiliä ei ollut pptään olipa, fanoimat
taitamille: autalaa meille teibän öljpstänne, ftHä meibän lamp=
pumme famrnnmat. Uliin maStafimat taitamat peiHe ja fanoi*
mat: ei luiulaau, että ei f elä meiltä, että teittä puuttuifi UJlutta
menlää paremmin uiiben tplö, jotta mppmät, ja ostafaa itfel=
lenue oljpä.

ÄoSfa pe rnenimät ostamaan, niin peibän fiHä tiellä oEeS=
jaan, tulitin plfä ia ne, jotta matmiit olimat, meuimät pänen
fanSfanfa päipin. @itte futjettiin pääpuoneen omi. SBiimein
tulimat netin toifet neitfpet pääpaiffaau ja fanoimat: <Qerra,
fberra, amaa meille! UJlutta päu mastafi ja fanoi: totisesti
janon minä teille: en tunne minä teitä. Sentäpbeu mal=
toofaa, fitlä ette te tiebä päittmä, eitä pctteä, jona ipmifen
iloita tulee.

3)ttä eli fulpanen on Uöapaptaja. SBtifi tppmää neitfpttä
omat feEaifet ipmlfet, jotta fpUä rutoilemat, meifailemal mirfiä
ja ulfonaifeSti tetemät ppmääfin, mutta jotta eimät fuitenfaan
tobeEifeSti ratasta herraa SeefuSta, ÜBapaptajaa. ÜBiift mii-
nasta ja taitamaa neitfpttä omat taas feEaifet ipmifet, jotta täp«
beEä tobeEa rataStamat ÜBapaptajaa. SBapaptaja tulee ipmiSten
tplö peibän tuoEeSfaan. Ule jotta päntä rataStamat pääfemät
fißoin taimaafeen ja faamat, iantaitfifeSti autuaina, aina oßa
SBapaptajan tptonä. SOiutta ne, jotta maSta fuoßeSfaan tapto=
mat purSfaitfi rumeta, eimät enää ufeimmiten moitaau fitä tepbä.
©entäpben on ipmiSten aina ottama malmiit tuolemaan, tosta
pe eimät tuitenlaan tiebä, miEoin peibän täptpp tnoEa. @e
moipi tapaptua minä pettenä tapanfa. SBiimeifenä päimänä,
tnn taimaS ja maa tatoamat, tulee SBapaptaja mielä terran
taittien ipmiSten tplö, toteaa peibät laitti pmpäriEeen, tuomita
fee peitä ja fanoo, futta peistä pääfemät taimaafeen, lutfa taas
joutumat tabotuffeen.



SSarf. 13: 35. SBalttotaa fitä, ftUa ette tiebä, Eoäfa juoneen ser»
ra tuletta on, enteenä tattia puoliyönä eli tuton laulaesfa ett aamutta!

ttliin ett tästenpt neitfeitä,
®tt’ obottamaSfa fye oift,
3a tosta Ijäu palaifi retfeltä,
$e toaStatian lamppuja toift.
Slin’ oltaamme walmiljit täältä!

@itB ttatmiina uBto§fa, ttalppatua
®?e pltaämme oboltataamme!
•gääfalttu fitte me tangfanfa
SUpos päästatin ilotta jaamme,
3a ijäti riemuita fiettä.

Cffiirfi 130 tt. 3,7).

29. Secfuljcn tulo scrnfalemtin.
gjtat. 21: 1—17; SJtart. 11: I—ll, Suut. 19: 29—48. 3ot). 12: 12—16.

touotta oli 3eefu§ lukenut ympäri laupungista
laupunliin, paillalunnaSta toifeen ja pn oli jelä jaar=
nannut, että lailliaHa tepp ptoää; parantanut paljo fairaita
ja prättänp luoHeita. SKutta fitte joutui fe aila, jona pnen
oli färfittätoä ja luottama meibän ipuSten puolelta, toapap
taaljeen meitä meibän finneistämme, £än läpi fiHoin ®a=
lileaSta päin matluStamaan ja otti mattaapa
fiHe retMe lalfitoista opetuSlaStanfa. Reille janot pn: latjo,
me menemme jyerpalemiin ia pmijen iloita annetaan plon
palaneille, jätetään palanain läfiin ja pntä piitataan, ptoäis=
tään, jpljetään ja tuomitaan luoteinaan. Sa lun p otoat
pnet ruoSlineet, niin tappamat p pnet ja lotmantena päimä=
nä on pn noufetoa poS. Sliutta opetuSlapfet eitoät ymmär=
täneet fiitä puheesta mitään ja fe pup oli pistä niin peitett
tp, falaperäistä, että p eitoät ymmärtäneet, mitä janottiin.
DpetuSlapfet eitoät oHenlaan läjittäneet, mitä SBapapaja fanoi
piHe, fittä p eitoät laifinlaan ajatelleet fitä, että pnen täp
tp luolia pibän puolestapa, tooibalfeen pitä pelastaa ja
antnailfi jaottaa, Jge eitoät toielä nplään tunteneet oletoanja
niin juuria jptifiå, että tooitoat antnailfi päästä ainoastaan
fiHoin, jos SeejuSta rangaistiin pibän ajemeStaan ja pnet
pibän puolestaan ristiin naulittiin ja luoletettiin.

Äun SjeejuS nyt opetuSlapfinenja läpStp jprujalemia
ja tuli Öljymäeltä oletoan iöetpaageu pienen laupungin luo,
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lähetti pän faffi opetuSlapfiStaan ja [anoi Reille: menfää ebeS=
jänne olemaan fplään, pieneen faupunfiin, ja peti jinne tul=
tilaanne, lopbätte te aafintamman fibottuna ja marjan jen faneja;
pääStäfää, irroittafaa ne ja tuotaa minulle. 3a i°3 iofu
janoo:. mitji te niin teette; miffi te päästätte eläimet irti, niin
janofaa: tgerra niitä tarmitjee ja fopta pän taSJee ne.

DpetuSlapjet rnenimät ja töpjimät aafintamman ja marjan
jen luona. 3a pe tetimät, mintuin oli peiHe täStenpt.
ige påästimät aafintamman ja marjan irti ja toimat ne
jutjen tptö. 3<* pe peittimät maatteenja, manttelinja eli pääl=
Ipsmaatteenja marjan jeltään, jolla ei mielä futaan ollut rat=
jaStanut; ja istuttimat maatteibeu päälle. Sotutta enin
oja lä3nä olemasta fanjan paljoubeSta pajoitti maatteenja tielle
ja muut tarjimat otjta puista ja lemittimät niitä tielle oifein
SeejuSta funnioittaatjeen. Suutta fanja, jota ebeHä fämi ja ne
jotta jeurafimat, puufimat janoen: poojianua Samoihin
jatte! Sfiitettp olfoon fe, jota tulee -gerran nimeen! §oo=
finnna forfeubeSfa! Dnnea ja meneStpStä Saamibin pojalle
jumalalta taimaaSta.

3a tun tuli läpemmä tatjoi pän
taupunfia ja itti jitä. 3a pän janot: joS ftnäfin tietäifit, niin
finätin tojin ajattelifit tällä finuu ajatlafi, mitä finun raupaaji
jopii. SDlutta npt omat ne tättetpt jinun jitmieji ebeStä.

3a foSta 3eejuS tuli noufi toto faupunti
liitteelle ja moni ipminen tpjpi: tuta tämä on? Oliin tanja
janot: tämä on je profeetta ©alilean OtatjaretiSta.
Sapjettin puufimat temppelisjä: poojianua Saamibin pojalle!
SRiin plimmäijet papit ja tirjanoppineet uärtäStpimät fiitä to=
maSti, että tanja ja lapfet fittä tamoin tunnioittimat
3a pe janoimat SeejufjeHe: fuuletfoS, mitä nämä janomat?
Otuptele peitä ja fäste peitä toti maitenemaan! -Itiin 3eefuS
janoi peiHe: tuulen IpUä. Sttefö te toStaan ote lufeneet raa=
matnSta: lasten ja imcmiiiStcn fuuSta olet jinä tiitoffen
malmiStannt? gän iloitji fiitä, että lapjetfin fiittimät ja plis»
timät päutä. 3« jätti plimmäijet papit ja tirjanoppineet



ja meni ulos laupungista Seilaamaan, joSja hän oli työtä.
SlamuHa meni hän taas talaijin jerujalemiin.

*Pf. 24: 7—lo. SepJää portit aloaroiJft ja ctoet maailmaSfa for»
feotfft Jumitan Juututaan mennä fifäQe! Äitiä on fe Jumitan InmngoS?
©e on §erta toätetoä ja tooimaHinen, fe fperra tooiraallinen fobasfa.
S£eptää portit atoaroitft ja ctoet moaitmagfa JorJeoitfi Junnian Jnnintaan
mennä fifätte. Sula en fe Junnian JuningaS? ©e on fjerra gebactp;
pan on fe Junnian Inningag.

Sloitje morftan,
3a riennä »asiahan!
9li)t joutuu tylläs 1 tänne,
3o ennustettu ennen.
piBtt)6, Ijoofianna
®aa»ibtn ipojatt’ aina!

SBaKaSto fnolonti
iPetaStaa fielnfi,
SBijiollijefi faataa

@un raudan tielle faattaa.
PiBtt)B, tyooftanna
®aawibin tpojatt’ aina!

SI»aja jjorttifi
3o ioieral;otlefi!
§än tahtoo ttytös’ tulta
3a omanaä’ öin1 olla.
5)0811)8, I)oofianna
®aa»ibin tpojalT aina!

(SBitfi 1 ». 1,5, 8).

30. pcjcmincu. herran Ytyhän ©ljiooUifeu
nfettamitten.

«Diat. 26: 1—30; 3ftar!. 14: 1—26; 3o&: 13 l.

Oliin läheSttyi malean leiioän juhlapäivä, juutalaisten
pääjiäinen. päitoät, joina jtyötiin happamatonta leipää oli--
ioat joutuneet läjiin. ©njimmäijenä malean leitoän päiwänä,
loSla pääfiäiSlammaS teurastettiin, jona pääfiäiStammaS temp=
pelisjä uhrattiin, paistettiin ja oli jpötätoä, niinluin jumala
oli aifaijemmin määrännet; lähetti jeejuS lafji opetuSlapfiS*
tanja Pietarin ja johanneljen ja fanoi heille: menlää laupun*
fiin jerujalemiin, toalmistamaan meille pääfiäiStammaS ji;o=
bäffemme. SOiutta he Ityjtytoät: miSfä ftnä tatybot meibän ioal=
mistamaan fitä jtyobäfjeji? <gän janot heille: menlää laupum
liin ja latjo, loSla te tulette laupunliin, niin lohtaa teitä tylfi
toefiaStiaa lantatoa ihminen, ©euratlaa häntä fiihen taloon,
johon hän menee ja janolaa fen talon perheenifännälle: 3J!eS=
tari läslee janoa finuHe: minä tal)bon opetuSlapjineni pitää
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pääfiäistä finun luonafi; misfä on mieraspuone, joSfa minä
moiti fpöba pääfiäislampaan opetuslasteni fangfa? 3a pan
ofoittaa teille fuuren falin rafennetun ja malrnistetun, lattia;
matoilla ja feinämerpoiUa marnStetun falin, malrnistataa fieUä
meille pääfiäiSlammaS. opetuSlapfet tetimät, niinfuiu 3ee=
fuS oli peitä fästenpt. <ge menimät ja faapuimat faupunfiin ja
topfimät, niinfnin pän oli peiUe fanonut, ja malrnistimat pää;
fiäis lampaan.

ÄoSta ilta joutui, tuli 3eefu§ niiben fapbentoiSta fanSfa,
opetuSlaStenfa fanSfa. 3« tun jo aterioimifen aita tullut oli,
niin istui pän poptään ja faEfitoista apostolia pänen tanSfanfa.
3a pe föimät pääfiäislampaan.

3a eptooHifen jätteen noufi ja riifui maatteenfa,
pääUpsmaatteenfa. 3“ pän otti liinaifen maalleen, efiliinan ja
mpötti fiHä itfenfä. ©itte taatot pän mettä maljaan ja rupefi
pefemään opetuSlaStenfa jalfoja ja tuimafi ne fiHä liinaifeUa
maatteeHa, jolla pän mpötettp oli. Sallojen pefemifen toimitti;
mat muutoin ainoastaan taittein alpaifimmat palmelijat. 9te
pefimät ifäntienfä jalat. SRuut opetuSlapfet antoimattin 3^;

futfen pestä peibän jaltanfa, maitta pe eimät fuintaan pmmär;
täneet, minfätäpben pän niin teli. Alutta foSfa pän tuli ©ti;
mon petorin tpfö, fanoi Pietari päneHe: fema, finäfö mi;
nun jalfani pefifit? 3eefnS maStafi ja fanoi päneHe: mitä
minä teen, fitä et finä npt tiebä; fitä et finä npt mielä pm;
märrä; mutta tästä ebeS faat finä fen tietää. Pietari fanoi
fiHoin päneUe: ei finun pibä itinä minun jättöjäni pefemän.
3eefuS maStafi päneUe: jollen minä finua pefe, niin ei finuHa
ole mitään ofaa minun tanSfani; niin et finä ole minun ope;
tuSlapfeni. ©Unton Pietari fanoi fiHoin päneUe. Igerra, jos
niin on, niin älä pefe ainoastaan minun jättöjäni, maan mpoS
täbet ja pää. ©anoi päneUe fiipen; jota peStp on, ei
fe muuta tarmitfe, luu että pänen jaltanfa pestään.

©ittetnin pän oli peSfpt peibän jaltanfa, otti pän maat;
teenfa, pufeutui nupin, istui taas ja fanoi opetuSlapfiUeen:
tiebättelö, mitä minä teiUe tepnpt olen? Se tutfutte minua
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■itteltariffi ja ja te fanotte ottein, fillä minä mpöl {e
olen. ©entänen, joi minä, jota olen teibän herranne ja
ttfteltarinne, olen teibän {aitanne pelfpt, niin on mpol teibän=
fin peltätoä toinen toimenne {alat. Sttinä annoin teitte efifu=
loan, eftmerfin, että tefin niin tefifitte, fuin minä tein
teitte. (Siitä pitää faiffien tuntea teibät minun opctnllop*
fiffeni, joi te fclfenännc raftauben pibätte. Sillä tai)toi
3ee{ul opetullapfittenfa {anoa, teibän on felfenänne rafaltettatoa
tolianne {a toifen on paltoeltaloa toista; on omalta mieleltään
ottama palmempi ja mäpempiarmoinen, fuin toifet.

3a fun {a opetullapfet fitte iltuimat popbälfä ja
aterioitfimat, {anoi totifelti {anon minä teitte, pffi teiltä,
jofa {pö minun faninani, on minut pettämä. 2)fft teiltä on
antama minun mipottifitteni, plimmäifitte papeille ja £irjanoppi=
neitte tietää, milfä pe {aamat minut mangituffi. littiin opetus
lapjet fatfelimat toinen toiltanfa {a epäilijät feneltä pän {anoi.
3a pe tulimat fangen murpeettififfi ja jofainen piitä rupefi
{anomaan panette: §erra, lienenfö minä {e? £e olimat niin
nöprät, että ei fufaan luottanut itfeenfä niin paljoa, että ei
olifi luullut itfenfä mapbottifelti tooitoan [itä tepbä. 3uubal=
fin, jofa pänet petti, {anoi: Stteltari, olenfo minä je? 3eoful
maltafi pänette: finäpä {en {anoit: ftnä {e olet.

3uubal oli näet mennpt pappien päämielten tpfö, jotfa
olimat fofoontuneet neuloottelemaan, fuinfa pe 3ee{u£fen £ama=
luubetta fiini ottaifiloat, {aifitoat mangituffi ja tappaifimat. 3«
3uubal {anoi peiHe: mitä te tapbotte minulle antaa, ja minä
pänet teitte {aatan? littinä petän pänet ja tapbon teitte {anoa
paifan, jol{a te moitte pänet mangilfi ottaa, <ge määräfimät
pänette 30 popeapenninfiä, noin 75 marffaa. 3a fiitä ajalta
etfi 3uubal {otoelialta tilavuutta pettääfjenfä päntä. <Qän lu=
pafi peitte pettää 3ee{uf{en.

©ittefuin 3<mful oli 3uubaatte {anonut: ftnä {e olet, meni
3uubal ulol ja po oli.

3a peibän {pobelfään, otti leimän, liitti, murfi
{en ja antoi opetullapfittenfa ja {anoi; ottafaa, fpöfää: tämä



tm minun ruumiini, jota tcibäu puolestanne annetaan, fc
tcljfää minun muiStoffeni. 9Hin mpöS otti pän falfin ep=
tooöifen jätteen, antoi fen teitte ja fonoi: tämä fatffi on
fc unfi testamentti minun mereSfäni, jota teibän ja monen
täpbeu iouobotctaau fpntieu anteeffi antamifetfi. ©e tcljfää
niin ufein, tuin te juotte minun muistotfeni.

■JlitHä janoilla afetti SBapaptaja pppän eptooHifen, jota
täpfitaSmuifet fristitpt, SBapaptajan fästpn mutaan, tuon tuoS*
tatin pitämät ja nauttimat.

1 3otj. 3: 5. Se tiebätte yänen ilmestyneen, että tjän metbän fyn*
timmc ottaifi yois.

O Suutalan faritfa,
piinattu ristin päättä!
ibteit’ armahtaa (ä topboit,
aßaitf tärflt piltfoa täällä;
©yntimme ftnä fannoit,
(Slämän meille annoit;
©teit’ atmapba, o 3eefus!

O 3umalan faritfa,
3of etfit effyneitä,
Säpene armoinefi
Slipös toaimaifia meitä!
@ä perfelepen forfit,
JJelmetin mailan murfit;
@uo meille raupaS’, 3ee(uS.

(SGSirfl 51 to. 1, 3.)

31. ©ctfemaanc.
«Kot: 26: 30—46; atiart. 14: 26—42; Suut. 22- 31—46;

3cp. 17; 18: I—l3.

ftoSta seefus oli niin puhunut ja oli mennpt
ulos, noufi pän tol;ta ehtoollisateriatta ja puhui fitte mielä
paljo opetuSlaStenfa tanSfa ja rutoiti opetuSlaStenfa, omasta
ja faittien niibenfin puolesta, jotta maStaifuubeSfa uStoifimat
häneen. %a hän meni opetuSlaStenfa fanSfa SUibrouin ojan
plitfe ÖljpmäeHe. 9tiin tuli pcibän tanSfanfa tptään,
jolla on nimenä ©ctfemaanc. ©teliä oli prttitarpa. SRutta

jota hänet petti, tiefi mpoS fen paitan; fiUä
totoontui ufein fietlä opetuSlaStenfa tansfa.

©illoin, yrttitarhaan mennesfänfä, fanoi opetus*
lapfiHenfa: tänä pönä te taitti pahenette minuSfa. Xänä pönä
te taitti jätätte minut, eitä teitä mieHptä fe, mitä minä teen.
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Piin maStaji Pietari. ja janot hänelle: jos mielä EaitJi jimtSja
paljenifimat, niin en minä taiteiltaan itinä pahene. 3a 3eefuS
ianoi l;äneHe; totijeSti janon minä jinulle tänä yönä, ennen
tuin tufto fahbeSti laulaa, jinä MmaSti minut liellät. Gnnen
tuin futto fahbeSti laulaa eli enneu tuin aamu tulee, jinä jo
tolme fertaa janot, että et minua laifinfaan tunne. SRutta pie=
tari ei uSfonut herraa, maan måitti mietä: maitta minun pi=
täifi tuolla jiuun tanSjaji, eu minä itinä tiellä jinua. Piin
janoimat myös faifti muuliin opetuSlapjet. <ge luulimat laitti

rataStamanja herraa niin juureSti että eimät testaan jättäifi
häntä ja tuopuiji hänestä. Ptulta tgerra tunji l;eibät paretm
min, tuin he itje.

3a tosia fiis tuli ©etjemaanen yrttitarhaan, janoi
l;än opetuSlapjiHenja: istutaa te täsjä niin fauan, tuin minä
menen ja rutoilen tuolla. Putoiltua, että ette tulifi tiujautjeen.
Autoiltaa, että ette tuliji l;eitoitfi uStoSja ja peloisjanne pate*
niji minun tytöäni. 3® hän otti Pietarin, 3aaiobin ja 3ohan=
netjen tansjanja, meni mähän fauemmatfi ja rupeji murehti*
maan, mapijemaan ja latistumaan, ©itte janoi noille
toimelle opetuSlapjeUenfa: minun fieluni on murljeiSjaan fuo=
lemaan asti; oltaa täsjä ja malmoiaa minun fanSjani. 3“ hän
lämi mähän ebemmätfi, eroft noin fimen heittämän mat*
fan, niin pittälle tuin moibaan timellä heittää; laSfeuji poimii*
lenja, lanteft maahan taSmoiUenja ja rutoili: Phha, minun
3jäni, taiffi omat jinulle mahboHijet, joS jinä tahbot, niin men*
toon pois minulta tämä laitti; ota pois minulta tämä tärjimi*
nen, tuitentaau ei minuu, maan jinun tahtofi ottoon. 3« hän
tuli toimen opetuSlapjenja tyiö ja löyfi heibät mataamaSta ja
janoi Pietarille: ©iituon, mataatfoS? ®ttö jinä moinut yhtä
hetleä malmoa minun tansjani? Jöalmofant ja liitoiltaa,
että ette tulifi finfauffeen; on tofin altis, mutta lilja
on Ijeifto. Sk fyflä rafaStatte minua ja mielellänne haluatte
luonani pyjyä, mutta, jos te ette rutolle, niin tulette te tulten*
iin peltureitfi, luomutte minusta ja teette feHaiSta, jota on ju=
malatouta. Piin hän meni toijen terran pois ja rutoili ja*
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trioilla janoilla: minun 3jäni, ellei tämä !al!!i taiba mennä
pois minulta muutoin, jos en minä [itä juo, niin tapaptutoon
finun taptofi. 3“ pän tuli ja lopfi taas ne folme opetuslasta
ppä murheen täpben mataamasta, fiHä peibän jilmänjä olitoat
unesta rastaat, eitoätfä pe tienneet, mitä peibän olift ollut pä=
neEe maStattatoa. 3“ pän jätti peibät, meni taas ja intoili
leimannen terran ja laujui jämät janat: minun Sfäiti, joS
mopbollineu on, niin menföön pois minulta tämä falffi, ei
fnitentaan niinfuin minä tapbon, mutta niinfuin finä.

3a pän joutui äimän fuoleman tuStiin. 3“ fun pän jangen
juureSja apbiStutjeSfa oli, rufoili pän partaammin. Raittien
ipmisten jpnnit, joiben täpben 3eejutjen täptpi tärjiä, jaattoimat
ja tuottivat päneKe jeHaijen pirmuijen tuSfan. 3'03 pän ei olifi
©etfemaaneSja jietun apbiStuSta färjinpt, niin olifi meillä jel=
lainen tuSta ianfaiffijeSti fabotuffeSja färfittäioänämme. 9tiin
juuri oli pänen tuStanja, että pänen pifenjä oli, mintuin teeren
pijarat, jotta maan päälle putojiloat. PDZutta enteli tatoaaSta
itmestpi päneHe ja roaptoisti päntä. 3a pän noufi plos rutot»
lemaSta ja tuli leimannen terran opetuslastenja tpto ja janoi
peiQe: toieläfö aiotte maata ja leioätä? 3o npt tpHä on; petti
on tullut, fatjo, ipmijen iloita annetaan plon jpntisten läjiin.
SiouSfaa ja täpläämme pois täältä; latjo, jota minut pettää, je
läpeStpp.

3ef. 53: 4. Sotifesti fyän (antoi meibän fairautemme ja meibän
tipumme tyån fälptti pääKenfä,.

SCultaat taitti (atfofaatte
'Piinaa rattaan herramme,
Sttefäät, »alittataatte
SuStaa SBapafUaiamme!
Äella ttjaiwa fentmoinen©Uni on, tuin Scefntfen?

(SBirfi 47 ». 1).
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32. Secfuffcu tuutti ottaminen.
Siat. 26: 47—56; 3Kart. 14: 43—52; ?uu!. 22: 47—53; 3os. 18. 2: 12.

tola 3eejuS imetä opetuSlaStenja fansja ©etjemaaneSja
pupui, latjo, niin suubaS [äEjestpi ja Itänen lanSjanja paljo
väleä, juuri joulfo ja plimmäisten pappien ja fari=
jeuSten palvelijoita, varustettuina miefoiHa, feipäittä, tulijoita
juitta ja lampuilla, jillä fiHoin oli pö. $a låvi jou=
lon ebeUä tietä näpttämäSjä. tola Sesjuå' tiefi laitti, mitä
oli pänette tapaptuva. tola pän tiefi jotamieSten ja palve»
lijain npt tulleen päntä liinni ottamaan, niin meni pän ulos
prttitarpaSta jouttoa vastaan ja janoi jotamiepiHe ja plimmäis*
ten pappien palvelijoille: tetä te etfitte? £e VaStafiVat pä=
nette: SRatjareenuSta, ttlatjareettilaista. ©anoi [illoin
SeejuS peiHe: minä je olen. to fiis [anoi peitle:
minä je olen, niin aStaptivat pe tafaperin ja lanlefivat maa=
pan. SBapaptajan janat vailuttivat jen, että pe lanlefivatmaapan. to pän olifi taptonut, niin olifi pän voinut !uo=
tettaa peibät laitti ppbellä janalla, mutta pän lapioi antautua
vangilfi meibän ppväljemme. SRutta SeejuS Ipjpi peiliä loi*
jen lerran: letä te etjitte? £e VaStafiVat Seejuåta -Ratjaree*
nuSta, 3eefuS janoi peille: minä janoin teitte, että minä je
olen. SoS te fiis minua etfitte, niin antalaa näiben, minun
opetuslasteni, mennä.

2Rutta 3uubaS, je jola pänet petti, oli peille, jotamiepiHe
ja palvelijoille, antanut meriin, janoen: lenette minä juuta
annan je on ottalaa pänet litni ja vielåä pois vijusti,
tarlaSti vartioituna. 3“ pän tuli, pän läpeStpi ja
tuli pänen tplönjä juutelemaan päntä ja janoi; terve -Rabbi,
[Rabbi! 3a pän antoi Seejuljette juuta. 3Rutta 3eejuS janoi
pänette: pstäväni, mitä Varten finä tulit? 3uubaS, juun an=
tamijettalo finä ipmijen [pojan petät? ©illoin jotamiepet, jolla
npt tiefivät, lufa miepistä oli astuivat efiin, laSliVat
fätenjä päälle ja ottivat pänet fiini.



£oSfa opetuSlapfet nätimät, mitä tulema oli, janoimat
he panette; jgerra emmetö Ipö miefalla? 3a tatfo, pffi niistä,
jotta olimat tanSja, ©iimon Pietari, ei obottanut
niin taulaa, funneS jjeejuS oliji maStannut. äänettä oli mietfa,
ja hän meti jen tupesta, ojenft Eätenfä, löi plimmäifen papin
palmetijaa ja pois puen oitean tormanja. Sen pal=
melijan nimi oli SOialfuS.

■Jliin jeejuS fanoi: jattifaa jo fiHänjä olla. Pietari, pistä
miettafi patioilleen tuppeen, haitta luulette jinä, että minä en
moifi mielä rutoilla minun jjääni lähettämään minulle enäm=
män, tuin tatfitoistatpmmentä legioa, juurta jouttoa, enteitä
minua auttamaan? 9täin on tapahtuma, minä tahbon ja minun
pitää Särpiä ihmisten puolesta lunaStaatjeni heitä. 3a fun hän
rupefi palmelijan törmään, niin paranfi hän jen.

3ef. 53: 5. §än on Ijaatooitettu meibän paljain teloimme täpben
ja meibän Jpntiemme täljben on Ijän lojuttu. SiangaiätnS on bänen 4oääX=
länfä, että meillä raulja olift ja Ijänen jmatoainfa lautta olemme me
paratut.

SCUä tatynnä riloSt’ itliää,
@ä fiitä wangitaban,
So?ä tuoloon olen mitäpä,
3Jlut finut fnvmataban;

SDiä finnin pantaan langennut
3a §erran toihan anfainnut,
@a loman alla.

(SBirft. 46 m. 7).

33, gceful tyltntmiitfen Voitit ebeåfS.
2»at. 26: 57-68; SJiarl. 14: 53—65; Suut. 22: 54-55; 3os. 18:12—24.

joutto, fotamiehet ja heibäu plimmäineu päämiepenjä ja
juutalaisten patmelijat, jotta olimat jeejutjen ottaneet tiini,
ottimat hänet hnlttuunja ja fitoimat föptfiUä hänen fätenjä ph=
teen ja meimät hänet enfiffi tpto, jota ennen oli
ollut plimmäijenä pappina, ja jgannaS lähetti hänet jibottuna
Staifaffen tpfo. Sinne olimat totoontuneet laitti plimmäijet
papit, pappien päämiehet, manhimrnat ja ttrjanoppineet.

SJlutta Siimon Pietari jeurafi häntä ebempänä aina plim=
mäijen papin ajunnon efifartanoon asti, nähbäfpeen, mitä plim=
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mäijet papit ia firjanoppineet SeejutjeHe tetifimät. GsräS toi=
nentin opetuslapjt jcurafi SeejuSta. @e oli tuttu plimmäijen
papin fansja ja meni Seejufjen tautia plimmäijen papin palat*
juu eli komiin. Olutta Pietari jäi ulos öinen eteen. Oliin je

toinen opetuStapji meni ulos ja puput omenmartijaHe, palme=
tuStptöHe, ionia oli pihettämä tnaari ftitä, letä omeSta lulfi ulos
ja fifään ja jonla oli felä amattama, että fuljettatna omi. ®e
toinen opetuSlapfi janoi omenmartijaHe, että pän laStiji ij3ieta=
tintin fifään palatfiin ja pän toi Pietarin fijäHe.

Ollutta plimmäinen pappi tpjpi pånen opetuS=
Ja opetnffeStanfa; pän tpjpi, fetä Qeefnffen opetuS=

lapjet olitoat ja mitä pän oli opettanut. spHä plimmäinen
pappi jo tiefifin ien, jonla täphen jseejuS mas läjitin hänelle:
OHinä olen maailman luullen jultifeSti puhunut, ällinä olen
aina jpnagoogisja, toutuiSja, opettanut ja temppelejä, jopon
laitti Suufataijet jota paitasta totoon tulemat, entä ole mitään
jalaijuuheSja puhunut. OHinfä fiiS minulta fpjpt? Äpjp
niiltä, jotta omat tuulleet, mitä minä Reille puhunut olen. Äatjo,
ne tietämät, mitä minä olen janonut. Ollutta tun pan niin pu=
bui, niin antoi ptfi läsnä olemista palmelijoista
tormapuuStin ja janoi: niintä ftnä maStaat plimmäijeHe papille?
SeejuS maStafi hänelle: jos minä pahasti puhuin, niin tohista
je papatfi, mutta jos minä Oilein, puljuin milft fitte minua Ipöt?

pimmäijet ja manpimmat etfimät määrää tohistusta gee=
justa maStaan, että pe pänet olifimat moineet tuolemaan jaottaa.
<ge palufimat mieteHääu moiha janoa iyeejuljen tehneen palsaa,
että pe moifimat laujua tuomion: pän on rangaistama ja fuo=
lemaUa on pänen tuottama, toSfa pän on ollut niin jumalaton.
Olioni tohistifin määrin SeejuSta maStaan, moni janoi pänen
tehneen palsaa, mutta tohistutjenja eimät jopineet toteen,
maan toinen pupui aina toifin, tuin toinen, fiUä lievän maiset*
telimat tohiStaeSjaan.

Oliin pappien päämies, plimmäinen pappi, noufi, fpjpi
seejufjelta ja janoi: että jinä mitään maStaa fiipen, mitä nä=
mä finua maStaan tohistamat? Ollutta 3eejuS oli ääneti, eitä



mitään manannut. Silloin fpfi;i ylimmäinen pappi päneltä
taas ja janoi: minä toannotan finua elämän jumalan tantta,
että finä janot meille, oletto finä Kristus, kumotan, jen fiuna=
tun ipoifa? ScejuS maStaji ylimmäijen papin fyjymytjeen ja
fanoi: minä olen. Siinä olen jumalan spoifa, minä olen lu--
mattu maailman SBapaptaja. Siin ylimmäinen pappi repäft
maatteenja ja laujui: pan on piitannut jumalaa, mitä me enää
tobistutfia tarioitjemme? Katjo, nyt te tuulitte pänen pilftanja.
Siitä te luulette? Siin pe faifti tuornitfimat pänen ja janoi=
mat: pän on mitapää fuolemaan. £e eiioät näet usfoneet,
eimättä taptoneettaan uStoa Seejutjen oleman Suutalan ijJojan.
Satun pe olimat jen tuomion laujuneet, niin filloin pe fy!jeS=
telimät pänen tasmoideen. Slutta ne miepet, jotta pitelimät
SeejuSta tiini, pilftajimat päntä ja loimät päntä nprtiHään,
peittimät pänen tasmonja ja tyjyimät päneltä janoen: armaa
meille, Kristus, tuta on, jota finua löi? SoS finä olet KriS*
tus, niin tiebät finä jen, maitta et fitä ole uäpnytfään. Su
paljo muuta pitttaa pupuimat pe mielä päntä maStaan ja ima=
fimat päntä mielä monella muuHatin tamaUa. tärfi
tuitentin laitti färfimäHijeSti, eitä mirttanut yptään janaa peitä
maStaan.

3ef. 50: 6. 9Äinä annoin fellänt niille, jotla minua jnelfiroät ja
jmäteni niille. Jotta minua en minä Jääntamjt laamojani pois

ja fpljestä.

@un mitä faattoi tärfimään
SBiattomana taiten tään?
@ä teit fen laupeubeSta,
©ulasta rattaubeSta.

@ii6 notjrimmän mä tiitotfen
©imitte annan, Seefutfen’,
@iit’, että tuolemallafi
©omitit jijntiroeltani.

(ffiirfi 49 m. 4,7).

34. Pietari tieltää Sccfuffen. Suubaffen pirmuincn loppu.

alfat. 26; 69—tutu 27; 10; Sfart. 14: 66—tutu 15; 1: Suut. 22; 55-62;
Soi). 18. 17-27.

Sotamiepet ja palmelijat, jotta olimat ottaneet Seejufjen
tiini, jeijoimat ja jytyttimät piilitulen palamaan, fillä oli tylmä.
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3a pe ppteen fptpttämänfä' tulen ympärille ja läm*
mittelijät fiinä. Suutta Pietari istahti mpoS ulfopuolella pa=
tatfia fotgmicSten fetaan ja lämmitteli itjeään tulen luona ja
jäi näfemään loppua; faabatfeen näpbä fuinfa
oli läppä, 9tiin tuli fiipen eräs plimmäifen papin palmeluS*
tptöistä, fe omenmartija. 3a Josta pän näit Pietarin lämmit*
tele jän ja malfean, tulen, luona istuman, joten pänet moi pp*
mäSti näpbä, astui pän Pietarin tptö, fatfoi päneen ja janoi
päneHe: finä olit mpoS Statfareataifen faneja ©alileaSta ?

®tfö finä mpoS ole fen miepen opetuSlapfia? SDiutta Pietari
tielfi faiffien fuuHen. §än Eielfi Seefutfen ja fanoi: maimo,
enpäs ole, en minä tunne päntä, entä tiebä, mitä finä fanot.
3a pän meni ulos pipamaaHe ja fufEo lauloi. SJiutta Pietari
jäi jielä finne, eitä ajatellut fitä, että 3cefuS oli päneHe jano*
nut: ennenluin fufto fapbeSti taulaa, finä minut MmaSti tiedät.

ÄoStä pän ioäpän ajan perästä tutti omeSta, näti pänet
eräs toinen piitä ja fanoi niille, jotta fiellä olijat: tämätin oli
3eefuS Statfareenulfen fanSfa. Xoifetfin läsnä olemista janoi*
mat päneHe: että finä ole mpoS pänen opetuslapfiaan? JtpHä
finä olet pffi niitä. 3<* Pietari tielfi taas ja lifätfi mielä man*
naitin ja fanoi: ipminen, en ole! ©n tunne minä fitä ipmistä.

£aaS mäpän ajan tututtua, petien perästä, tulitoat fota*
miepet Pietarin tptö ja fanoimat päneHe: totifeSti olet finä
mpoS ptfi peistä; finä olet 3eefuffen opetuSlapfia, fiHä finun
pupeefifin ilmoittaa finnt; finä olet (galilealainen ja puput
mintuin galilealainen! (MS toinentin fotamieS mapmisti fen
ja fanoi: totifeSti tämä oli mpoS pänen fanSfanfa! ©anoi
päneHe mpoS ptfi plimmäifen papin palmelijoiSta, fen, SDtaltuf*
fen, lanto, jonta törmän ipietari oli Ipönnpt pois: entö minä
finua näpnpt prttitarpaSfa pänen fanSfanfa? 9liin tpietari tielfi
taas ja rupefi itfeänfä fabattelemaan ja mannornaan ja fanoi:
en tunne minä fitä ipmistä, josta te puputte! 3pminen, en
minä tiebä, mitä finä fanot! 3“ fopta, mielä pänen pupneS*
fanja, lauloi tuffo toifen terran.



3ee[uS, jota tiefi fatffi, mitä Pietari oli [anonut,
taantui npt ja !at[oi Pietariin. ©idoin muisti Pietari [en [a=
nau, jonta £erra Janelle oli [anonut: ennenfuin fuffo EapbeSti
laulaa, [inä tolmaSti minut Hellät. ' 3® petän meni ulos ja
it!i EatfcraSti [itä, että pan oli odut niin papa }a Heltänpt
Seefutfen.

Sltutta tosia näfi 3ee[utfen fuolemaan tuomitutfi,
fatui pän, että oli pettänpi I;änet, mutta [iän ei, mintuin pe=
tari, mennet pois ja ittenpt fatteraSti. ©e ei [urettanut l;äntä,
että [iän oli odut niin patja, eitä [iän mpoSfään rutoiflut am
teetfi antamusta, maan pän mei talaifin ne Mmetpmmentä
popeapenninfiä, plimmäiftlle papeille ja manpintmide ja [anoi:
minä pahasti tein, että minä petin miattoman meren. SUutta
pe [anoimat: mitä meibän [iipen tulee; mitä [e meipin fuuluu?
sat[o it[eä[i. !ga guubaS peitti ne folmetpmmentä popeapcm
nintiä temppeliin, läpti [ieltä, meni pois ja pirtti it[en[ä. SUutta
pappien päämiehet ottimat ne popeapenningit ja [anoimat: ei
näitä [omi panna herran uprtarffuun, toisten, temppelin [a
toppien ppmäffi aiottujen rahojen [etaan, [idä ne omat meren
pinta, ©e on rapafumma, jonta me olemme maffaneet pal=
Hnnoffi petot[eSta. Stiin pe pitimät neumoa fiitä, mitä pe niiltä
rapoiHa tefifimät ja oStimat niillä pedon mieraSten pautaanm
[etfi, pautauSmaatfi 3eru[alemiS[a tuodeide muutalai[ide. ©cm
täpben [itä peltoa futattiin meripedofjt.

2 fior. 7: 10. @e murlje, jota Suutalan mielen jätteen taatun,
faattaa tatnmifen autuubetfi, jota et tjtfifiian tabu, mutta maailman murise
faattaa tuoteman.

puoleeni, (äerra, latfapba,
Slpuaä’ älä tiellä,
“Kinua täplää armopba!
©inupun turmaan mielä,
3o puuhan fuuri (bittinen,
SBalitan turja maimainen
©pnteini fuorman aKa.

®iis mua mpöä npt arntaliba
3a auta parannutjeen,
@tt’ei maailma mafia
Kua jaata fabotuffecu;
©un pproä jjenteä’ pallittocn,
Safaisto tietä joptaloon
Kua töi;pää lulfijainta.

(SBirfi 233: W. I, 4).
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35. jeefuS fJMlatntfen |a -§evoobcffen ebcSfä.
SKat. 27: 11—14; SKart. 15- 1- 5; Suut. 23; 1—12; 3o!>. 18: 28—38.

sofo {ontto, fefä että palmelijat, niinppmin
tuin plimmäifet papit ja fanfan manpimmattin, meimät jcefufs
I'en Äaifatfen tplöä raastupaan, maaherra ijSontiuS fpitatnffen
tptö. juutalaifiHa ei näet ollut oiteutta tuotettua tetään, jos
ei ipontius platuS ollut letä fästenpt fuolentaHa ranfaifemaan.

ja fiHoin oli marpainen aamu, eimätfå p e menneet raaS»
tupaan fifään, loSta ffMlatuS oli patana ja pe luulitoat faaStutta*
manfa itfenfä, tefemänfä fpntiä, jos pe ennen pääfiäisjuplaa
menifitoät pafanan puoneefeen. Uliin pilatus meni ulos, raaS=
tuman eteen peibän tpfönfä ja janot: mitä fannetta te tuotte
tätä miestä maStaan? SOiitä papaa on tämä mies tepnpt. <9 e
maStajimat plpeäSti ja fanoimat päneHe: jos pän ei papantefijä
olift, niin emme me olijt päntä finun palttuufi antaneet, emme
olifi päntä finun tptofi tuoneet. Uliin platuS fanoi peiHe:
ottataa te fitte pänet ja tuomittua teibän latinne mutaan.
UlangaiSfaa päntä, jos pän on {otatin papaa tepnpt. Uliin fas
naimat juutalaifet päneHe: ei meibän fomi fetään tappaa.
fUtutta jeefuS fetfoi maaperran ebesfä ja manpimmat, plim=
mäisten pappien fanSfa, rupefimat fantamaan pänen pääHenfä
ja fanoimat: tämän me lopfimme, puomafimme miettelemän
fanfaa, taptoman faattaa tanfaa tottelemattomaffi feifariUe. <gän
fiettää teifariHe meroa antamasta ja fanoo itfenfä oleman tu=
ninfaan ItriStuffen!

Uliin pilatus meni taas fifään raastupaan, futfni jee=
fuffen tptonfä ja fanoi päneHe: olette finä juutalaisten funin=
gaS? jeefuS maStafi päneHe: fanotfo finä fen itfeStäfi, mai
omatfo muut fen minusta finulle {anoneet? pilatus maStafi:
olento minä juutalainen? «Sinun fanfafi ja plimmäifet papit
omat antaneet finut minulle. DJiitä olet finä tepnpt? jeefuS
maStafi: ci minun maltafnntaui ole tästä maailmasta; en
minä ole mitään feUainen funingaS, tuin muut funintaat maan
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päällä. joS minun Valtafuntani otifi tästä maailmasta, joS
minä olijin maallinen funingas, niin olifivat minun palvelijani
fotineet, että minä en otifi joutunut juutalaisten läfiin. ©iEoin
eivät juutalaifet mpoSfään otifi tuoneet minua finun halttuufi.
IDtutta ei minun Valtafuntani ole tästä maailmasta. Stiin
fanoi tpitatuS häneEe: niin finä olet fuitenfin funingas? jee=
fuS toaStafi: finiipä fcu fanoit, että minä olen funingas.
©itä varten olen minä fpntpnpt ja fitä varten maailmaan
tullut, että minä totunben tunnustan. platuS fanoi häneEe:
mitä on totuus? Sen fanottuanfa, meni I;än taas ulos juu=
talaiSten tpfo ja fanoi plimmäifille papeille ja fanfaEe: en minä
lopbä pl;tään fpptä häneSfä; en minä juomaa jeefuffen tehneen
mitään paijaa, jonfa touoEfi minun pitäifi häntä rangaista.

ja plimmäifet papit ja vanhimmat fantoivat tovin jee*
futfen pääEe. ja fun hänen pääßenfä tannettiin, ei f)än mi=
tään vastannut. ©iEoin fanoi pilatus häneEe: ettö mitään
Vastaa? ®tfo tuule, fuinfa paljo l;e ftnua vastaan tohistavat,
fuinta Ife finua fppttävät? 3JMta ei hän häneEe vastannut
phtään fanaa, niin että maaherra fuureSti ihmetteli fitä.

ja fun pilatus fai tietää jeefuffen olevan (MiteaSta,
igeroobeffen läänistä ja luutuvan <gerDobeffen alamaifiin, fiEä
(SalileaSfa niin lähetti hän jeefuffen <eeroo=
beffen tpfo, jota pääfiäisjuhlan täljben mpoS oli niinä päivinä
jerufalemiSfa, että igeroobeS olifi tuominnut jeefuffen ja
fanonut, miEä tavoin häntä olifi rangaistava. KoSfa <geroo=
beS näfi jeefuffen, ihastui hän fangen fuureSti, fiHä hän oli
jo fauan aitaa halunnut häntä näpbä. <gän oli paljo jeefuf=
feSta fuuEut. <gän oli fuuEut puputtavan monesta ihmeestä,
joita jeefuS oli tepupt ja toivoi npt hänen näpttävän päneEe=
fin jonfun merfin, jontun ihmeen.

ja «QeroobeS fpfpi jeefuffelta monenlaifia afioita, mutta
ei jeefuS IgäneEe mitään vastannut, ei nimittäin
tahtonut faaba jätteitä tietää, fuinfa voibaan autuaatfi tufla,
Vaan hän tahtoi ainoastaan faaba itfeEenfä huvitusta jeefuf=
feSta. EJiutta pcviväfinenfä fatfoi jeefuffen plon ja



pilftafi päntä. <gän puetti panet ioalteaan puluun, jolla l;än
tahtoi 3eejuSta piitata, ja lähetti panet talaifin platuffen tptb.

Suut. 1; 33. §änen fjitää Saatelin juoneen tuningaS iantaitti*
{esti oleman ja Niinen ttattatunnaltanfo ei fnbä loppua oleman.

SefuB elon’, autuuteni!
©inä tuolit puolestan 1,
SCaivooiSfo muu pääatätfeni,
3tfe§’ annoit ttaittaljan;
9tpt en joutu enää maittaan,
'periä jaan riemut taitoaan.
©uHe, 3efuB, ijäifen
Stnuau fiitä tiitotfcn.

fäättäistijtfet, pittfaamifet
Olet, 3efuB, feätänpt,
SEustat, julmat fnomimifet,
Sluorat, tiipbet tärjinpt,
25aittoi8ta mun TOapaptaatfeS',
©tynuin panloist’ irroittaatfeS’.
©utte, 3eefuB ijäifen
Stnuau [iitä tiitotfen.

(SBitft 53 tt. 1,2).

36. Sitomitfcmiueu.
«Otat. 27: 15—23; SWart. 15: 6—14; Suut. 23: 17—23; 3of). 18: 39.

ipäjiäisjuplana oli maaperra ipontiuS platutjeHa aina
tapana päästää Eanfalle jofu loanfi irti, jonfa pe taptoitoat, jota
tanja pppfi päästämään. Setin oli päneHä fiHoin ptji tuuluija
toanti jibottuna, muista loangeista eritpijempi mies, erittäin
jumalaton toanfi, jolla oli nimenä SBarra6BaS, jota taputan ja
murpan täpben oli toanfeuteen peitettp. <gän oli ollut ij3ila=
tutjeHe tottelematon ja olipa toielä foettanut muitafin toietellä
tottelemattomuuteen ja fitä paitfi Iponpt ppben ipmijentin fuo=
liaatfi. Stiin tanja meni piatufjen luo, ja rupefi päntä rutoile=
maan, että pän tetift, mintuin pän aina peiHe tepnpt oli ja
laSlifi peiHe ppben toangin irti. 3a futt tanja oli fotoontunut,
tpjpi fpilatuS: tumpaijento te tapbotte minun teille päästämään?
Sarrabbaanto laitta Seejutjen, jota futjutaan striStutjetfi, suu=
talaisten tuninfaatfi? ©itiä pän tiefi, että plimmäijet papit
olitoat Seejutjen tateubeSta jättäneet pänen toaltaanja. ©en=
tapben pän npt niin tanjalta tpjpi.

SJlutta pappien päämiepet ja loanpimmat pUpttitoät tan=
jaa anomaan 33arrabbaSta toapaaffi. <ge janoitoat fanjaHe, että
peibän oliji pppbettätoä SBarrabbaSta, jiUä mieluummin laStifi
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pän panet mapaatji ja Euolettaifi Seefutfen. 3“ maaherra
pupui uuhestaan fanfaHe: tumman näistä fapbeSta te tapbotte
minun teille päästämään? !Kiin toto joutto puufi ja [anoi:
ota tämä pois ja päästä meille SarrabPaS. 37iin pilatus taas
puuft Reille, tahtoen 3eeiut|en mapaatfi laStea ja [anoi: mitä
te fiis tapbotte, että minun pitää tälle tefemän, jonta te 3uu=
tataisten tunintaatfi, futfutte? Sftutta pe laitti
puujimat meluten }a fanoitoat: ristiinnaulitse, ristiinnaulitse
pänet! SOtulta miclä Sanoi pän Reille; mitäs paijaa pän on
tepnpt? ®n miuä löpbä pptään pengenritoSta päneSjä, fentäp=
ben tapbon minä pänet rangaistuna päästää. SD?utta pe tämi=
mät pänen limppuunsa Suurella äänellä ja maalimat päntä ris=
tiinnaulittamatfi. 3a peibän ja plimmäisten pappien ääni Sai
mailan, .öe puujimat ppä enämmän: ristiinnaulitse pänet!

ÄoSta pilatus uäfi, että päu ei taitanut mitään auttaa,
maan ppä Suurempi paupina nouft, otti pän mettä ja pefi tä=
tenjä tanjan ebeSjä, fanjau näpben, ja Sanoi: miatou olen minä
tämän manpurSfaan mereen; minä en ole Spppää, joS tämä
maupurStaS mies tapetaan; fat]otaa itseänne, laitti fan)a
maStafi fiipen ja Sanoi: ,<Qänen mereujä tulfoon meibän pääl=
lemme ja meibän lastemme päälle! 9Jie tapbomme olla fppl=
USet pänen tuolemaanfa ja Järfiä rangaistutfen fiitä, jos päntä
SppttömäSti rangaistaan. 30tutta pilatus taptoi fanjan mieltä
noutaa ja päästi peiUe 33arrabbaan, mutta SeefufSen antoi pän
peibän palttuunSa ja peibän taptonSa mutaan, tästi päntä ruoS=
tia. biiin maaperran jotamiepet meimät raastupaan
ja tolofimat pänen pmpäritleen foto Sotamiesten jouton.

3a pilatus otti ftHoin ja ruoSfitfi pänet. <gän
antoi Ipobä piiSfoiHa Selfään niin, että paamoista
juolfi meri. 3a Sotamiepet riiSuimat maatteet ja,
piltatafSenSa päntä, puettimat pänet manpaan purppuran=märi=
Seen taapuun ja telimät orjantappuroista truunuu, Seppeleen,
jonta panimat pänen pääpänjä ja antoimat ruopon pänen oi=
teaan täteenjä. ©itte pe tumarfimat polmianfa pänen ebesjänjä,
pilttafimat päntä, termeptimät ja tumartaen rutoilimat päntä ja



janoimat: terme juutalaisten funingaS! pe jpltimät parien
pääHenjä, ottimat ruohon ja loimät ftlXä l;äntä päähän ja an=
toimat Janelle formapuuSteja, löimät I;äntä poSfeHe.

Siitin piatuS tuli taas ulos jeejufjen fanSfa ja janot
juntakujille: tatjofaa minä tuon jeejutfen ulos teibän tpfonne,
että te tietäifitte, että minä en lopbä mitään jpptä päneSjä.
3a jeejuS meni ulos fantaen orjantappuralta fruunua ja
purppuraista maatettu, hänellä oli päällään purpura pufn. Oliin
pilatus fanoi Reille: fatjo ismiltä! SBarmaanfin näptti jeejuS
npt monien tärfimäinjä rääffäpsten täpben, jangen furfutelta=
malta jo piatuS luuli epfä fanjan rupeaman jäälimään jee=
juSta, eitä tahtoman enää päntä riStiinnaulittamaffi. Sotutta
foSfa plimmäijet papit ja palmelijat näfimät, puujimat
pe janoen: ristiinnaulitfe, riStiinnaulitje panet! pilatus janoi
Reille: ottafaa te pänet ja riStiinnaulitfaa, jillä en minä löpbä
pptään jpptä päneSjä, minä en 'tuomitje päntä. juutalaijet
maStafimat [illoin päneHe, puujimat ja janoimat, joS finä pänet
päästät, niin et jinä ole feijarin pstämä, jillä jotainen, jota
itfenjä tetee funintaatfi, pän on feijaria mustaan. soSfa fiis
piatuS jen pupeen tuuli, petästpi pän ja ajatteli, että junta=
laijet moifimat jppttää päntä feijarin luona. ja PiatuS mei
jeejufjen ulos, istui tuomioistuimelle ja janoi juutalaifiHe:
fatjo, teibän funinfaanne! Sotutta pe puujimat: ota pois, ota
pois, riStiinnaulitje pänet! SpilatuS janoi peitte: pitäätö minun
ristiinnaulita teibän funinfaanne? Sjlimmäijet papit mastafimat:
ei meillä ole funingaSta, maan feijati. Oliin [illoin piatuS
antoi jeejufjen peiHe; pän [anoi fiHoin, että jeejuS oli nam
littama ristiin.

3ef. 53: 7. s?oBfa pän rangaistiin ja »aidattiin, niin ei t;än juu»

tanfa atoannut, niinfuin taritfo, jota tcuraaffi viebään ja niinhän tain»
maS, jota teritfijanfä ebeäjä waitenee, niin ei hän muöä fnutanfa avannut.

O 3efuS, tuin fna piinattiin,
piitattiin purpuratla,
3a piittitruunuin {runnattiin,
Sutnartain ivaamaHa!

@un ruutuiis’ piestp, ruoätittu,
Paä(’ haavoitettu, raabeltu,
9le Verta laitti vuoft.
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@un faatti fuuri raffauteä’
Siitin (uuteen tuätaau taitoaan,
SD?eit’ Sfän (apfits’ auttaatfeS’,
@ä Euolet, £>crra fatioaan;

SLäijbeäti maffoit tuettamme
Sa tipit rangaistullemme
Siat’ a§ti luolema^an.

(SBirfi 46 W. 1,6).

37. Olistiimtoulitfcmineu.
50?at. 27: 31-41; »iarE. 15: 20—32; Suut. 23; 26—38; Soi). 19:16—24.

©ittefuin [otamiept olimat pitfanneet, riipimät
p pnen päältään manpn purppuralaapun, pnettimat
taas omiin maatteipnfa ja meimät pnet ulfopuoleHe
lemin laupunlia Sa Seeps laittoi
riStiänfä. £un [otamiept pntä pois toeitoät, ottimat p fiini
erään pellolta tuleman mielien: ©Umon Upeeneläifen ja pani=
mat ristin pnen päällensä, että pn [itä Seefulfen jäleSfä lan=
taifi, fiHä ali marmaanfin niin tippunut, että ei
pfinään enää jalfanut fitä lantaa.

■Kutta feurafi [uuri joullo lapaa ja mainioja,
jotla pntä illimät ja parlnimat. £eitä [äälitti, lun
niin maimattiin, mutta p eimät ajatelleet, että pnen täpp
lärfiä niin paljo tuSEia pibän [pitiepä täljben. sotutta 3ee=
[uS lääntp pibän puoleenja ja janoi: Serujalemin tptäret,
ällää minua itlelo, maan itlelää teitä itjeänne ja teibän lap=
[lanne, <gän [ääli fiHä pupu tiefi Suutalan ranlai[e=
man Suutalatpa, foSEa p olimat niin jumalattomia, eimätlä
tahtoneet teljbä parannusta. Sotutta Seefnlfen lanSfa mietiin
mips lalfi muuta, lalfi papntelijää [nrmattamalfi, pnen lanS=
[aan riStiinnanlittamalfi.

Sa lun p tulimat [iipn pailfaan, jola lutfntaan @ol=
gatplfi, pänfallon pnifoffi, niin antoimat [otamiept S<mpl =

[eHe [apeita teloitettua etillaa jnoba, että pn tulifi purnaul*
[iin, eilä enää niin perin [unreSti tuSlia tuntifi. SDtutta lun
pn maistoi [itä, niin ei pn taponut jnoba, fiHä pn tapoi,
il;mi[tä InnaStaaljeen, Eärftä tuSlia pibän puolestapa. Siinä
p [itte pnet ristiinnaulilfimat, p nanlafimat pnen lätenfä ja
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jalfanja fiini ristiin ja noStimat fitte ristin pystyyn. 3a p
naulitfimat ristiin myös ne faffi papntetijää pnen fanSjanja,
tpben pnen oifeaHe ja toijen pnen majemmalle puoledenja,
mutta jeefutjen feSfeUe. lin täytettiin fe firjoituS, jota raa=
matuSja ennustaen janoo: pn on jefaan luettu.

3a jtHoiu oli folmas tunti eli ptfi päimästä, perjantaina
feHo 9 aamujella, fuin jotamiept jeejutjen ristiinnaulitfttoat.
Sftutta pilatus firjcitti myös pääHefirjoitutfen tauluun, jonfa
pn panetti ylös ristin päälle. ©e firjoituS oli firjoitcttu juu»
talaisten pilffaamifeffi ja oli itinä janat: jcejuS SiätfarecnuS,
juutalaisten funingaS. 3a ien päällefirjoituffen lufi moni
juutalaifiSta, fiHä riStiinnaulitfemispaiffa oli läpUä jerujale=
mia. Oliin janoimat juutalaisten ylimmäijet papit piatuffeUe:
älä firjoita 3uutataiSten funingaS, maan että pn on ]anonut:
minä olen juutalaisten funingaS. ipilatus maStafi: mitä minä
firjoitin, fen minä firjoitin.

ja ijmtijet, jotta fiitä ojntje fämimät, yilftafimat jeejusta,
pubistelimat päätänfä ja janoimat: moi finua, jofa, niinfuin
olet janonut, maapn jaotat Suutalan temppelin ja toimena
päimänä fen taas rafennat! Sluta nyt itfeäfi; jos olet 3uma=
lan niin astu alas rististä, Oliin myös pappien pää*
miept pilftafimat pntä feSfenänfä, ynnä firjanoppineitteu ja
manpnpain fanSja ja janoimat: muita on pn auttanut, eifä
moi itfeänfä auttaa. joS pu on Kristus, jSraelin funingaS,
niin aStufoon nyt alas rististä, että me näemme fen, niin me
uSfomme pneen. tgän turmajr Sumalaan, pääStäföön nyt ju=
mala pnet, jos pn mielistyy pneen. £än on janonut: minä
olen jumalan 5)30it0, Kristus, jumalan matittu. ©otamiept
jotta olimat ristin juurella martioimaSja pntä, pilftafimat
myöstin pntä. <Qe tulimat pnen tyfonjä, tarjofimat pneHe
etiffaa ja janoimat: jos finä olet juutalaisten funingaS, niin
auta itfeäfi. ©amada tamoin myös ryömärit; papntefijät,
jotta olimat pnen fanSjanja ristiinnaulitut, joimajimat pntä.
SDlutta jeejus rufoili mipdistenja puolesta, amaji juunja ja



fanoi: Sfä anna fjcillc antccffi, fittä Ije eimät ticbä, mitä
f)c tefemät.

Sef. 53: 12. ©entänen annan minä Janelle ofan moncäfa ia l)ä»
nen jritaa wätewitten fanäfa faatiäto jataman; fentäljben, että työn antoi
tjenfenfä fuolemaan ja oli ipaljantetiiäin fetaan tuettu, I)än tantoi monen
finnit ja intoili ijatjantefijäin ebeStä.

Sag faritfata Sumatan,
Suinf färfitoästi {antaa
©e (ijntituormaa maailman
3a jenien®’ altiitg antaa!
STeuraätettaigfa ääneti

©e- färfii, Jnotee nöyrästi,
Valittamatta aiwan;
®e yiKataan ja piinataan,
©e juomitaan ja furmataan;
Sen InliS’ taiten maiman!

(SBirfi 44 m. 1).

38. secfn§ riitittä.
aitat. 27: 45—56; SKart. 15: 33—41; Suni. 23: 29-49 3of). 19: 25-30.

Soinen niistä laisesta pahantefijästä, jotta 3ecjulfen
lanSfa olimat ristiinnaulitut, ptlffafi häntä mielä fittcfin, tuin
3eefuS jo oli rufoiHut toihollistenfa puolesta. £än fanoi: joS
finä olet Kristus, niin toapahba itfefi ja ineibät. ©Jutta toinen
pahantelijä toaStofi ja nuhteli häntä fanoen: etfö finäfään 3u=
malata peilaa, toailfa olet labotulfeSfa? 3a tofin me
olemme Oilein fiinä, ftllä me faamme meibän töibemme anfion
mutaan; me olemme olleet jumalattomia ilmufiä ja anfainneet
rangaiStulfemme. ©Jutta et tämä ole mitään pahaa tel;npt.
3a f)än fanoi Seefutfelle: iQerra, muista minua, tosia tulet
loaltaluntaafi. ©iin 3iefuS fanoi hänelle: totifeSti f anon mu
itä finuttc, tänä päituäuä olet finä olctua minun fanSfaui
paratiifiSfa.

©Jutta riitin luona feifoi hänen äitinfä ja £;ä=
nen äitinfä fifar, ©Jaria, Kleofaan emäntä ja ©Jaria ©Jag=
balccua. Kosla ftis 3eefuS naii äitinfä ja opetuSlapfenfa fiinä
feifoloan, fen opetuSlapfen, jota hän ralaSti, fanoi
hän äibillenfä: mainio, fatfo finun poifaafi! Sitte fanoi hän
opetuSlapfeHe: fatfo finnit äitiäfi! 3a fiitä hetleStä otti ope=
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tuSlapfi pnet, äibin, SDiarian tptonfä, rafaSti piitä
ia piti pncStä polta, mintuin Staria olifi ollut puen oma
äitinfä.

3a oli läps fuubeS ptfi, leHo 12 päitoäHä. ga fum
benneSta ptteStä, puolipäitoäStä alEaen, oli pimepS faileSfa
maaSfa putaan pbetfänteen ptfeen asti, feHo 3 asti iltapäi»
toäHä. 3a aurinlo pimeni, aurinfo menetti toalonfa niin, että
päitoäHä tuli aitoon pimeä. 3« pbeffänneHä ptfeEä, Eello 3
aitaan iltapuoleHa, pufi funreHa äänellä fanoen: nti»
nmt jumalani, minun 3nmalani, utiffi minut annoit plött?
Hun muutamat, jotta fiinä feifoitoat, fen fuutitoat, fanoitoat p:
tatfo, pn putaa ©liasta! ©itte faitot 3eefuS: minä janoon!
©teliä olifin ptft astia täpnnä ctiftaa. 3a topa juotti ptfi
fotamieS, otti fienen, täptti fen etifaOa, pani jen rnopn pääpn,
piti fitä fitte pnen junnja ebeSjä ja antoi pnen juoba. Ilosta
fiiS SeejuS oli etiftaa ottanut, fan oi pn; fc on täptcttpl 3a
taas pufi fotoaHa äänellä ja fanoi: 3fä, finnit tä=
fiifi annan minä pttfcni! 3a tun pn fen fanonut oli, tai»
listi pn päänfä ja antoi pntenfä.

Sun tuoton
SOiun täyttyi) terran tulla,
SBfllmigtutfena Pointin
@uo muiston olla;

©äbäsfän’ otfog
åuologfa ttatytta hirttäni;
Slcljoä’ täältä faata!

(SBirjt 46 tt. 12).

39. funkina {a fjantaamiucn.

aitat. 27; 57—66; SKart. 15: 38—47; Suut. 23: 47—56; 3os. 19. 21-42.

3eefutfen ristillä fuollesfa, fatfo, temppelin efitoaate, jota
oli pppn ja taittein ppimmän toäliEä, repefi feSfeltä fapia
plpältä pmaan alas asti niin, että toettiin näpbä taittein
ppimpään. 3a maa järifi, toapift ja faUiot pltefitoat. Sintta
foSfa fabanpäämieS, jota fotamieSten fanSfa oli ristin luona
toapbisfa ja toartioimaSfa, ja ne jotta pnen tanS=
fanfa olitoat toartioitfemaSfa nätitoät maan järinän
ja mitä tapahtui; ja että 3spiå niin putaen pntenfä antoi,
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pelfäfimät lm funreSti. 3a fabanpäämicS tunnioitti jumalaa
ja fanoi: tolijesti oli tämä hurSfaS ihminen ja jumalan bpoitn.
3a laitti taufa, jo!a finue fatjetemaan meni, he nätimät,
mitä fieftä tapahtui, loimät he rintoitpinfa ja palaamat totianfa.
£>e lattafimat npt piittaamalta ja parjaamasta ja menimät
totiiufa.

Suutta toSta malmiStuSpäimä oli, malmiStuSpäimä faba=
tille, fiHä fcuraamana päimäuä oli fabatti, rutoilimat
fet pilatusta, että fäärilnunfa piti ritottaman; että riS=
tiinnaulittujen luut ritottaifiiu, että he tuolifimat ja l;eibät fitte
tuotteina otettaifiin pois ristiltä, alitu fotamiehet tulimat ja
riftoimat enfimmäijen pahantetijän luut, ja toifen, jota hänen
fanSfanfa oli ristiinnaulittu, <oe loimät molempia nuijilla niin,
että Ijeibäu täptpi tuolla. 3/lutta foSta he tuliloat Seejufjeu
tpfo ja uätitoät I;änen jo tuotteen, niin eitoät he riftoneet f)ä=
ueu luitanfa, maan pffi atoafi päiten tplfeujä fei=
l;äättä, nähbätfeen olito l;än tuodut. 3a lohta iouoti fiitä
merta ja mettä, mintuin tuotteen ihmifen haamaSta muotaa.
©e on tapahtunut, että raamattu täptettäifiin, että toteentuifi
SBapahtajaSta ennustettu firjoituS: ei teibäu pibä luuta ritfoa
häneSfä. Sampaalta, jota pääfiäiSaterialla fpotiin ja jouta
tautia 3uuxala oli ilmoittanut rattaan Spoifanfa, maailman
SBapahtajan tuoleman, ei mpöStään faanut luita färteä.

3ltajetta tuli fitte eräs ritaS mies, 3oofef SlrimatiaSta,
tunuiattinen ueumoSton jäfeu, plhäinen, jalo ja fmrStaS mies,
jota ei ollut mieltpnpt plimmäiSten pappien ja manhinten nem
moon ja tetoon, jota ei ollut fuoStunut heibän tanSfaan fano=
maau: 3eefuS on fuolemaan mitapää. £än oli mpoS itfe
3eefutfen opetuStapfi, l;än rataSti SBapahtajaa ja uStoi häneen,
tuitenfin main falaa 3uatalaiSten pelosta, Igän rol;teni, 3uu=
talaifia peltäämättä, mennä ptatnffen tptö ja anoi 3eefutfen
ruumista ottaaffeen fen pois ristiltä ja haubataffeen. 3liin
pilatus ihmetteli, että 3eefuS jo tuottut oli ja tutfui tptönfä
päämiehen ja fpfpi häneltä, jofo 3eefuS tauanfin oli tuotteena
ollut? 3a tun hän afian fai tietää ja päämieheltä tuuli 3ee=
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futfen jo Eauan fitte tuotteen, EäSti pän antaa joofefille ruu=
miin. ja joofef osti liinavaatteen, otti jeefuESen ruumiin
alas ristiltä ja fääri fen liinavaatteeseen.

Sliin tuli mpoS SlitobecmuS, jota eli terran ennen Della
tullut jeefutfen ti;Eö luulemaan Itänen opetustansa. <Qäntin
rataSti jeefuSta ja toi tullejaan EeStenään teloitettua mirpa=
mia ja aloeta, ppvänpajuifia ruohoja läpeS Sata naulaa. Stiin
pe molemmat ottivat jeefutfen ruumiin ja lääritoät Sen liinai=
fttn vaatteisiin ia popsteipin, ppvänpajuifiin mintuin
juutalaisitta oli tapana pauhata. Sftutta fitä paittaa,
joSfa jeefuS ristiinnaulittiin oli prttitarpa ja yrttitarhassa uuSi
hauta, jon!a joofef oli taittoon hajauttanut ja joponfa ei Vielä
tetään ollut pantu eli pauhattu. ©iipen pe panivat jeefutfen,
EoSEa pauta oli lähellä. SBielä he vierittivät Suuren Eiven
pauban ovelle ja menivät pois. ja Sabatti lähestyi; tuli pö.

SUutta jooSefia }a SlifobeemuSta feurafi iäleStä ne vai=
mot, iotEa jeeSuESen tanSfa olivat ©alileoSta tulleet, nimittäin:
Saaria SRagbaleena ja toinen Sttaria. <ge EatSeliVat pantaa ia
EuinEa pänen ruumiinsa fitpett pantu oli. SRutta pe palafivat
ja valmistivat pöpsteitä, ppvänpajuifia prttejä, joita pe aitoivat
pauna ruumiin pmpäritte, ja voiteita, joilla pe aitoivat fitä
VoibeHa. Sttutta fabattina pe lepäfivät lain EäStpu jälteen.

©euraaVana päivänä EotoontuiVat pappien päämiepet
ja farifeutfet ppbeSfä tpto ja Sanoivat päneHe: perra,
me muistamme Sen viettelijän, jeefutfen, Sanoneen eläeSfänSä:
toimen päivän perästä minä noufen plöS. ÄäSte fiis varjella,
vartioiba, pautaa Eolmanteeu päivään asti, että pänen opetuS=
lapfenSa eivät tulifi pöllä ja varaStaifi päntä ja fanoifi lan=
fatte: pän on nouSfut plöS tuotteista ja niin jältimmäinen Vtl=
litpS tulee papemmatfi, tuin ensimmäinen, pilatus fanoi peitte:
teittä on Vartijat, ottafaa Vartijat, mentää ja VartioiEaa, niin=
tuin te tiebätte. iQe menivät pois ja vapvistivat paubau
Vartijoitta, afettivat fotamiepiä vartijoitfi pauballe. ja pe
tutitfivat Eiven Sinetittänsä, että VoifiVat näpbä, joS jotu, pau=
taan pääStätfenfä, olifi fiirtänpt fitä fijoiltanfa.



3ef. 53: 8. sÖ?utta tjän on otettu pois aljbiStuffeSta ja tuomiosta;
tufa taitaa (anoa Ijänen etamänjä pitnnben? ©itiä on fitoaKcttu
pois elämien maatta, foäta Ijän minun fanfani paljain telojen täpben
rangaistiin.

30, 3eefus ratas, jaäätetti)
©e taitti on jo täytetty,
StJlit’ ennen yytjät profeetat
SnotcStaS’ ennuStelimat.

SSaitt’ onfin panta pimeä,
9tiin ei fe meitä pimitä;

®nn 3efuB Rautaan taSfettiin,
92iin panta fittä maloistiin.

Stp astu 3eefus fpbämeen’,
3Rnn turjan palpaan puoneejeen,
©no majotfeS’ (en leimata,
9tiin menen pantaan pelmotta!

(SQirfi 60 m. 1,4, 5).

40. pöåuoufemiueit.

SOiat. 28: 1—8; SOTart. 16: 1-8; Suut. 24: 1—12; 3cp- 20: 1-13.

ftosfa jabatti, Suutaristen pl;t;ä päituä, tutunut oli, osti
SOfaria -äJlagbaleena, SRarta ja ©alome ItyVabajuijia
tuotteita tuHatjenja voitelemaan 2Bapabtajan mumista, l;e
meniloät Rauhalle jaugen martain auringon nouSteSfa jjSänfiäiS»
maanantain aamuna, ja tantoitoat E;t;luän£;ajuifia prttejä, jotta
be olivat Valmistaneet ja muutamia muitatin Vaimoja meni
l;eibän tanSjanja. 2)lenneSjään puhelimat vaimot feSfenänjä:
tuta meille vierittää tiVen jauhan ovelta? $e olivat näet
nähneet, että juuri tivi vieritettiin Ijauban ovelle. Rauhalle
afetettuja vartijoita be eivät laifinfaan muistaneet, tuStinpa
ticfivättään niitä fieHä olevan.

3a fatfo, juuri maanjäristys tapahtui, maa järifi ja va=
piji. «Sillä herran enteli astui alas taivaasta, tuli Rauhalle,
Vieritti tiven bauban ovelta ja istui liveHe. 3<* böu oli uäftyä,
tuin pittäijen tuli, loistava näöltään, mintuin jalava; ja bänen
vaatteenja olivat Valfeat, niiutuin lumi. SJtutta tun Vartijat,
jotta bauban luona jeijoivat, nätivät maan järiuän ja enfetin,
niin hämmästyivät be pelosta ja tulivat, uiinfuiu be olifivat
olleet tuotteet, fuolleiben talttaifitji ja juotfivat pois jieltä.

3a tun vaimot fatjoivat b«utaan, nätivät be tiven vie--
ritetytfi pois; jillä je oli fangen juuri; väittä je juuritiu oli.
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©illoin fuoffi -Karia Kagbaleena pois ja tuli ©iinton Pietarin
tpEö ja fen opetuSlapfen tpEö, jota raEaSti, 3op<mneEfen
tpEö, ja fanoi Reille: pe omat ottaneet herran pois paubaSta,
emmeEä nte tiebä, EupunEa pe omat pänet panneet, <Qän näet
luuli niin, näpbeSfään Eimen oleman mietitetyn pois pauban
omelta. Jgän ei ollut itfe Eäpnpt äimän lähellä Rautaa, eiEä
Eatfonut fiipen fifään.

3a toifet maimot tnenimät Rauhalle ja mentpäniä finne
fifään, eimät pe löytäneet ruumista. <geibän oUeSfaan furuiS=
faan fiitä, että eimät löytäneet 3eefuEfen ruumista, nätimät pe
ppben nuoruEaifen istuman oiEealla puolella, ©e uuoruEaiuen
oli puetettu pitEään malEeaan maatteefeen. 3a Eatfo, peibän
tpEonfä ilmeStpi, peibän luonanfa feifoi mielä EaEfi miestä Eiil=
tämisfä maatteisfa. Kiin maimot peljästpimät ja Eäänfimät
EaSmonfa alas maapan päin, leimat ftlmänfä alas.

enfeli fanoi peiUe: älEää pämmäStpEo! SOJinä tie*
bön teibän etfimän ristiinnaulittua KatfareenuSta.
SOiiffi te elämätä fuotteibeu fcaSta ctfitte? @i pan ole
täällä, maan pän nonfi plöS, niinfntn pän teille fanoi. £ul=
Eaa, EatfoEaa fijaa, joponEa Igerra pantu oli. SRenEää fitte pian
ja fanoEaa pänen opetuSlapfiHenfa ja Pietarille, että pän on
nouSfut plöS EuoUeiSta. -KuiStaEaa, mitä pän teille fanoi, EoSEa
pän mielä ©alileaSfa oli, fanoen: ipmifen poiEa annetaan plon
fpntisten Eäfiin ja ristiinnaulitaan fa on Eolmantena päimänä
noufema plöS. 3<J pe muistimat pänen fananfa. 3a maimot
menimät nopeasti ulos paubaSta juurella pelolla ja ilolla, <ge
fuoEfimat ilmoittamaan pänen opetuStapfillenfa, eimätEä tiellä
EeUeEään mitään fanoneet, fiHä pe pelfäfimät.

Oliin Pietari meni ulos ja fe toinen opetuSlapfi, 3opan=
neS, foiben tpEo 3Jlaria -Diagbaleena oli tullut ja pe tulimat
paubaUe. £e fuoEfimat Eapben ppbeSfä ja 3op<wneS fuoEfi
ebeHä nopeammin, Enin Pietari. 3opanneS tuli enfiEfi paubaUe
ja Eun pän Eumartui pautaan Eatfomaan, näEi pän liinaifet maat*
teet, foipin 3oofef oli 3eefuffeu ruumiin Eäärinpt, pantuina fimuHe,
mutta ei pän EuitenEaan mennpt fifälle pautaan. Miu ©iimon



Pietari tuli Isäntä jeuraten, meni Rautaan ja naii fääreliinat
puolellifeSii jprjään pantuina }a fen pililiinan, jota Seejuljen
pään pmpäriHä oli ollut, ei fääreliinain lanSja, maan eriHänfä
läärittpnä ppteen paiflaan. Uliin meni mpoS 3°&anneS pantaan,
©itte rnenimät molemmat opetuslapset taas ppbesjä lotiinfa.

1 Sor. 15: 20. SriStuä on tuotteista ncuäfut tjIBS ja on tullut
uutifetfi nuftuneiben feaSja.

Seefus elää, mityin {un
Stuotema, mjt ptrmus’ jääpi?
Seefus elää ja mpös mun

ihiolteljista perättääpi
SefutieSj’ on pelastus,
©itpen mu(T on luottamus.

(ffiiifi 68 m. 1).

41. 3cejnS ilmcStpt) tOtamltc ja muille mnitnoillc.
SDkt. 28: 8-15; STOnrf. 16: 9; 3oI;. 20: 11-18.

UJtaria tUtagbaleenalin oli palannut tafaifin paubaEe, jit=
teinin pan petariu ja Sopanneljen luona oli låpnpt. <gän oli
Saapunut paubaEe jen perästä, luin Pietari ja 3opanneS olimat
tieltä jo menneet pois. pän jeijoi ullona pauban ebeSjä
ja itli. 3a loSla pän niin itli, InrliSti pän pantaan ja näfi
laffi enleliä malfeisja maatteisja paubaSja istuman, ppben pään
puoleSja ja toijen jallojen puolella fiinä, jopon Seejuffen xm=
mis oli ollut pantuna. 3<* ne enlelit fanoimat päneHe: maimo,
mitäs itfet? £>än janot peiße; pe omat minun herrani otta=
neet pois, entä minä tiebä, mipin pe omat pänet panneet. StoSla
pän jen janonut oli, lääntpi pän taalje päin ja armattamaSti
ailoi läpteä lotiinja.

©iEoin näli pän Seejuljen jeijoman, eilä tietänpt, että je
oli ©anoi SeejuS päneEe: maimo, mitäs itlet? stetäS
etfit? 9Jlutta tUtaria luuli miepeu prttitarpau poitajalfi ja ja=
noi päueHe: perra, joS finä olet fantanut pänet pois, niin jano
minulle, mipin pänet olet pannut, niin minä tapbou pänet ottaa?
©iEoin janot 3eejuS pänefle: tutoria. Uliin pän tunji 3ee=
juljen äänestä, lääntpi ja janot päneEe: Ulabbooni, je on
tUteStari! ©anoi jifloin päneEe: älä minuun rupea;
älä liiluta minua! tututta mene minun meljeini tpfo ja jano
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Reille, että: minä menen ploS minun gjäni tpfo ja teibän Sjänne
tptö, minun jumalani tptö ja teibän jumalanne tptö.

Ke toijet maimot, jotta olimat puuhalla täpneet, menimät
ilmoittamaan opetuSlapfiHe, mitä p olimat jetä nähneet, että
tuulleet. $a fatjo, niin tuli 3 £ejuS heitä maStaan ja (anoi:
terme teille! Kiin p tulitoat hänen tptonjä, rupefimat puen
jattoipnja, jpleilimät panen jaltojanja ja lantefimat maapn
pnen eteenjä. ©illoin fanoi SeejuS pide: ältää peljatfö, maan
menfää, ilmoittafaa minun meljiHeni.

Sdutta toSta p, ne mairnot, menimät pois, fatjo, niin
tulimat muutamat puban martijoiSta taupuutiin ja ilmoittivat
plimmäifille papeille laitti, mitä pubaHa tapahtunut oli. Kiin
plimmäiiet papit fotoontuimat manpmpain tanSja ja neutootte*
limat ftitä, mitä pibän npt olifi tepämä, että iptijet eimät
uStoifi SBapaptajan plöSnoujemiSta. 3a p antoimat jotamie=
pHe paljo rapa janoen: janotaa, että puen opetuSlapjenja
tulimat pollä ja maraStimat pnet meibän maateSjamme. 3a
jos je tulee maaprra ipontiuS ipilatutfen törmille, jos maa=
prra jaa jen tietää, niin me taPomme pnet leppttää ja lait=
taa niin, että te jaatte olla poletta ja että teitä ei rangaista.
3a jotamiept ottimat rapn ja tetimåt, mintuin plimmäijet pa=
pitolimat pitå neumoneet.

3a -Karia -Kagbaleena tuli ja ilmoitti opetuSlapfiHe,
jotta murehtimat ja itfimät: että hän oli näppt <gerran ja
mitä hän hänelle oli janonut. -Siutta tun opetuSlapjet fuulimat
3eejutjen elämän ja -Kartan nähneen hänet, niin eimät he uS=
toneet. 3« maimojen puheet näpttimät pistä jmurautjelta,
turhalta; eimättä he uStoneet heitä. SBaitta toijettin mainiot
tulimat ja tertoimat opetuSlapfiHe, mitä he olimat nähneet ja
tuulleet, niin eimät l;e fuitentaan [itä uStoneet.

3lm. 1: 18. Stiina olin tnoHut ja tatfo, minä olen elämä ianfait»
JifeSla ianlailtifeen, amen! Sa minulla on jielmetin ja fuolemau amaimet.

3ejuB elää, tnolema
Stpt maan on, tuin elon omi;
@i m;t fuolintusfisja

©pälliä mun fielun f omi.
§ätt’ on toimo, uätaUuä,
«Siihen muU’ on luottamus.

(SBicfi 68 m. 6).

208



209

42. jeefuS ilmeättyl) opetuSlapfillc.

Suut. 24: 36—43; 3ot). 20: 19-31.

©en fabatin päimän iltana, jona SBapaptaja oli nouSfut
plös ja ilmestynet maimoiHe, olitoat opetuSlapfet loloontuneet

ja otoet olimat fuljetut juutalaisten pelon täpben. ja ne
plfitoista, opetuSlapfet, iStuitoat ruolapopbäSfä ja puputmat fiitä,
mitä päimäHä oli tapahtunut. ÄoSla pe niitä puputmat, niin
tuli hän itfe, nimittäin jeefuS; feifoi peibän IcSleHänfä ja fanoi
heille: raulja olfoon teille! 9?iin pe hämmäStpimät ja peljäS=
tyimät ja luulimat hengen nälemänfä. ja jeefuS fanoi heille:
mitä te pelläätte ja milfi fenlalttaifet ajatulfet tulemat teibän
fpbämiinue? minun läjiäni ja jallojani, että minä
itfe fe olen, rumetlaa, tarttulaa minuun ja latfolaa, fiHä ei
hengellä ole lipoa, eitä luita, niinluin te näette minulla ole=
man. ja fen fauottuanfa, ofeitti hän heille lätenfä ja jalfanfa,
joisfa oli nähtäminä paamain armet ja tyllenfä, johon fotamieS
oli leipäällä piStänpt. Stiin opetuSlapfet ipaStuimat, että he
nälimät herran. SJtutta loSla he eimät ilon tähbeu mielä uS=
loneet, että fe olifi &erra ja ihmettelimät, fanoi hän heille:
outo teillä täSfä mitään fpötämää? 3iiin he panimot hänen
eteenfä lappaleen paistettua lalaa ja hunajaa ja hän otti fen
ja foi peibän nähtenfä. ©itte jeefuS taas fanoi peiKe: rauha
olioon teille!

SuomaS, plfi lahbeStatoiStatymmeneStä, plfi ope=
tuStapfiSta, ei ollut peibän fanSfanfa, loSla jeefuS tuli. 3äin
muut opetuSlapfet fanoimat hänelle: me näimme herran ja
niin pän meille fanoi. akutta hän ei tahtonut fitä uStoa, maan
fanoi heiHe: eU’en minä näe hänen läfiSfänfä naulain reilää ja
pistä formeani naulain fijaan ja pistä fättäni hänen tylleenfä,
en minä uSfo. ja lapbelfan päimän perästä olimat opetustapa
fet taas fifäUä ja Tuomas oli peibän lanSfanfa. Uliin jeefuS
tuli, lun omet fuljetut olimat, feifoi opetuslasten leSfellä ja
fanoi heille: raupa olioon teille! ©itte fanoi pän Tuomaalle:
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piätä jormeft tänne ja tatjo minun läjiäni; ja ojenna tänne
fätefi ja pistä minun fplfeeni, älätä ole epäuSfoinen, maan
uSfomainen. tiefi [iiS, mitä Tuomas oli janonut, maitta
ei tutaan fitä ollut hänelle ilmoittanuttaan, 992utta SuomaS
ei npt tahtonuttaan pistää formeanja naulain teitään, eitä tät=
tänjä SBapaptajan fplfeen, maan npt pan uSfoi, maStafi ja ja=
noi pänelle: minun herrani ja minun jumalani! SeejuS
[anoi hänelle: että finä näit minut, Tuomas, niin finä nStoit.
Slutnaat omat ne, jotta cimät näe ja fuitcnfin nSfomat.

2 sim. 2; 8. Sotuista Sefuäta Kristusta, jota tuotteista uousfut on.

@iiB tänä tiernuiufylana
3tt)t taitti itoittaamme!
tpän nonft ijtös, toimea
Siis elämää mjt iaarame;

Kirtfaimmattanfa mjt on
SBato armon auringon;
soiS fiirttyi gö.
©attetuia,

(Sffiitfi 65 m. 6).

43. scefuS Liberian meren rannatta.
2l.

©itte ilmoitti taas itjenjä; jen perästä ilmeStpi
plöSnouSjut 3eejuS opetuslapsille Liberian meren eli ®enetja=
retin järmen rannalla. ga hän ilmoitti itjenjä näin. ©iinton
Pietari, SnomaS ja Diatpanael ©alilean Kaanaasta, pnnä se=
bebeufjen pojat, ja 3imitob ja mielä fafji muuta pä=
nen opetuSlapfiStanja olimat ppbeSjä. 9tiin janoi ©iimon i)Jie=
tari peitte: minä menen talaan, <pe janoimat hänelle: me tu=
temme mpöS jinun tanSjafi

Dtiin menimät ja aStnimat topta menpeejeen, eimätfä
pe finä ponä mitään jääneet. Sttutta foSta jo aamu oli, niin
jeijoi SeejuS rannalla, mutta eimät opetuSlapjet tietäneet, että
je oli lyeejuS. Uliin janot SeejnS heille: lapjet, onfo teillä mi=
tään jpötämää? <oe maStafimat hänelle: ei. Sllutta janot
heille: laSfetaa mertfo oitealle puolelle roenpettä, niin te lop=
bätte taloja, pe laStimattin merten ftipen, niin tuli niin
paljo taloja merffoon, että pe eimät jatjaneet [itä metää fa=
lain paljouben täpben.
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(Sidoin janoi Pietarille je opetuslapfi, jota SeejuS ra=
faSti, nimittäin igerra fe on. SloSta ©Unton pie=
tari fen tuuli, että [e oli jgerra, irrotti hän »aatteen pmpärid
lenfä, ftdä hän oli alasti, ainoastaan napainen efilitna oli hä=
neliä topöHä; ja heittäptpi mereen uibatjeen rannalle, aftutta
muut opetuslapset tutitoat »enteellä, fillä he eitoät olleet fak-
tana maasta, ja metimät teerton faloinenja rannalle.

Ilosta he fiiS oliteat »enteestä maalle tuHeet, nätiloät
he hiilet lahottuina ja niiben päälle pantuna taian ja leitoän.
3eejuS fanoi fitte Reille: luotaa tänne niistä taloista, joita te
npt jäitte, ©iimon Pietari meni toenheejeen ja teeti maalle
teerten, jota oli täpnnä juuria taloja, jata ja tolmefuubetta*
fpmmentä juurta talaa. $a teoitta niitä niin monta oli, ei
fuitenfaan teertfo reteennpt. SeejuS janoi Reille fitte: tultaa
ruualle, mutta ei ptfifään opetuSlapjiSta uStaltanut, eitä tar=
minuuttaan häneltä tpjpä; tuta finä olet? @iHä he tiefittät
hänen oleman herran. Dtiin JyeejuS tuli, otti leiteän ja antoi
heille, niin mpöS taiat jämällä tatoaHa.

2 Suut. X: 10. ÄriStuä tuuleman otti pois ja elämän ja tuote*
mattomuuben toi etoanfeliumin tantta ioaltenteen.

3efn§ Soistu®, fietun turma, perraa me npt rutoitemme,
pan tuoton tulisti;
Sttous 1 tuottet)iBta,
32äin tabletistapentemme wapaljti.

®tl’ antais’ atmosfaan
SEptönfä tulta
ätutuubesf’ olla.
3jati itoSfaan!

(SBtrft 75 to. 1,4).

44. Saiteaafcen astuminen.
SOlat: 28: 16—20; 2Rart. 16: 14—20; Suut. 24: 50—53;

2lp. Z. 1: 4—14; 1 Äot. 15: 16, 17.

Seejutfen pffitoista opetuslasta meni eräälle teuoreHe.
SeejuS oli h £iäe ebeltä janonut, että oli fiHe mäelle
fofoonnuttatea, hän oli tutjunut heibät jinne. $a monta muu=
tatin 3eejntjen uSfoteaijiSta tuli mpoS jinne. 3a toSfa he
näfiteät tumarfiteat h® maahan hänen ebeSjänfä,
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mutta muutamat epäilimät [itä, oltftfo fe 3eefuS. Sa
tuli ja puputteli fancen: minutte on annettu faiffi luoiutn
taittiooSfa ja maan päältä. Sftcnföä fiiS taitteen maailmaan
ja faornatfaa cttianfctiumia toifille luobuiöe ja faStafaa
peitä nimeen 3fän ja Suojan ja ijSppän hengen. 3a opet=
tafoa t)citä pitämään faiffi, fuin minä olen teibän fäSfenpt.
sofa usfoo ja faStctaan, fe tulee autuaaffi, mutta jota ci
uSfo, fe fobotctaan. 3a fatfo, minä olen teibän fanejanne
jofo päittä maailman loppuun asti. ©iQä tatuoin fäsfi 3ee=
fuS opetuSlaStenfa faitiHe ipmifiHe fertomaau, fuinfa pän peitä
rafaStaa, ja fuinfa pän ristillä oli fuoHut faiffien ipmiSten
puolesta ja miten pän mieleHänfä taptoifi faiffi autuaiffi faat=
taa. tgän fanoi peiHe mpoS, että ei peibän tarmitfifi pelätä,
foSfa pän tahtoi fuojeHa ja että pän aina oli olema fiei=
bän tpfönänfä, maifta pe eimät päntä näfififään ja että t;än
moi tepbä faifCea, mitä tahtoo, niinfuin jumala.

3eefuS oleSfeli plöSnoufemifenfa perästä opetuStaStenfa
feaSfa näfpmäifeSfä muoboSfa neljäfpmmentä päimää ja puput
peibän fanSfanfa jumalan maltafunnaSta. ,<gän ei fuitenfaau
foSfaan ollut pitfää aifaa peibän tpfönänfä, maan tuli ppfätfiä
peibän tuoffeen ja jonfun aifaa peibän feuraSfaan oltuanfa,
falofi peibän filmienfä ebeStä, niin että pe eimät päntä enää
uäpneet. 3<* foSfa pän peibät mitmeifen terran oli toennut
3erufalemiin, fielft pän peitä läptemäStä maan
fäSfi peibän 3fön lupausta obottamaan. peibän piti obottaa
niin fauan, fuin ipppä igenfi peiHe taimaaSta läpetettäifiin.
SDfutta pän mei peibät DljpmäeHe aina Selaaman pitfu fau=
puntiin asti, nosti fätenfä ja fiunafi peitä. 3a tapaptui, foSfa
pän peitä fiunannut oli, otettiin pän plöS taimaafeen peibän
näpbenfä, ja piimi mei pänet ploS peibän filmäinfä ebeStä.
Jgänet otettiin plöS taimaafeen, joSfa pän istuu jumalan oi=
feaEa läbeöä. taimaafeen aStumifeSta eli ottamifeSta moimat
opetuSlapfet näpbä, että 3eef ug tobeHatin oli jumalan iloita
ja pe ipmetetlen tatfoimat pänen jälfeenfä.

3a fun pe fatfelimat taimaafeen pänen menneSfänfä, fatfo,



niin peibän tptönänjä feifoi Eaffi miestä malfeisja maatteisfa;
jotta mpoS janoimat teitte: te ©alilean miehet, mitä te jeijotte
ja fatjotte taimaajeen? X&må SeejuS, jota teiltä otettiin plöS
tairoaajeen, on terran niin tulema, tuin te itänen taimaajeen
menemänfin näitte. igän on terran miimeijenä päimänä, jona
taimaS ja maa tatoomat ja tuotteet noujemat plöS, tulema ta;
faifin. DpetuSlapjet rutoitimat npt ja patafimat Öljpmäeliä
3erujalemiin juureSti iloiten. 3a pe olimat ppäti, aina temp-
pelinä, tiittimät ja funnioittimat jumalaa ja obottimat ipppän
hengenpeibän pääHenfä tulemista, ipppän hengen muobattarnista.

O itjmecn fuutt ruhtinas,
@ä moitit Judon Judottasi
@utt’ on ntjt istuitnefi
3fafi täbctt’ otteella,
SbeSfaä’ Julistettuna
@a näet mifyottifefi.

©anfat’
SJnfat’
Olit täällä
3o maan jäällä;
Saan ntjt )uotu
Säteeä’ taift’ on, mi!’ on luotu.

(Sitfi 77 ro. 1).

SDHnä uSton <pänen ainoaan ipoi=
faanfa, meibän petraamme, jota fitifi ipppäStä hengestä, |pn=
tpi neitjeeStä SRariaSta, piinattiin ipilatufjett aitana,
ristiinnaulittiin, fuoletettiin ja pauhattiin: astui alas pelmettiin;
tolmantena päimänä noufi plöS tuotteista; astui plöS taimaa=
jeen, istuu 3fäu jumalan taiftimaltiaan oiteatta täbettä, fieltä
on tulema tuomitjemaan elämiä ja tuotteita.

45. hengen muobattaminen.
2(p. 2.2.

lapjetfin miettimät pettuntaijuptaa, jota, mintuin
meibänfin pefluntaijuptamme, oli miififpmmentä päimää pääfiäi=
jen perästä. s?un miibeSfpmmeneS päimä täptettiin, fun pel=
luntaipäimä oli tullut, olimat SBapaptajan opetuSlapfet faifti
pffimielijeSti, raftaubeSja ja fominnoSja, fooSfa Serufalemisja.
£e obottimat leppää föenfeä, jonfa SBapaptaja aitoi taimaaSta
peitle läpetlää, pe rutoilimat fitä itjettenjä ja toimoimat, että
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tänään, pettuntaijuplana, ipppä £enfi tulifi peibän päättenjä.
3a purnaus tapahtui äfisti taitoaaSta, niinfuin juuri tuuliani
pää olifi tullut ja täytti toto juoneen, jo§fa pe olitoat istu=
maSja. 3a fittoin nähtiin päättänjä, niinfuin tulijet,
toiileSfettpt fielet. Opetuslasten päättä nähtiin lieputoan pieniä
tulenliettejä, jotta olitoat [eitettyjen fielien näfoijet. 3a sppä
Ipenfi laSfeutui peibän jofaijen päättenjä ja pe täytettiin taiffi
ipppättä hengellä, ja rupejitoat pupumaan muitta, toieraitta
fielittä, joita eitoät otteet oppineet, ja fertomaan ipmifitte 3Ba=
paptajaSta fen mutaan, tuin £enfi antoi peibän pupua.

SJJutta 3stujalemiSja ajui Suntatoifm taitenlaifista fan=
joista, joita taitoaan alla on, ja jotta pupuitoat aitoon toijetta
tatoatta, tuin 3erujalemisja puputtiiu. otosta npt je ääni fuu=
lui, tosta purnaus taitoaaSta oli tapaptunut ja opetuslapset
pupuitoat SBapaptajaSta, fiittitoät ja pliStitoät 3umalaa ja 2Ba=
paptajaa, niin tofoontui juuri tanjan paljous jiunc, joSja ope=
tuSlapjet olitoat fooSja. 3“ iptnijet pämmäStpitoät, jittä jotaU
nen tuuli peibän puputoan peibän omatta fielettänjä. 3a pe
tppmistpitoät laitti ja ipmettelitoät jitä, että opetuSlapfet ojaji=
toat pupua jemmoijia fieliä, joita eitoät otteet opetelleet pupu=
maan. tttiin pe janoitoat feStenänjä: tatjo, eitoätfo nämä taiffi,
jotta puputoat, ole ©alilealaifia? Jtuinta me fuitenfin jofainen
tuulemme peibän puputoan meibän omatta Mettämme, joSja
me jpntpneet olemme? Jluinfa nämä miepet ojaatoat pupua
meibän fielittämme, joita eitoät tuitentaan ole oppineet? 3tiin
pe laitti pämmäStpitoät ja epäilitoät, olitoat epätietoijina ja
janoitoat toijittenja: mitäs luulet tämän oletoan? SJtutta muut
nauroitoat opetuslapfitte ja janoitoat: pe otoat täpnnänjä maleaa
toiiniä; pe otoat juotoulfisja.

tttiin Pietari nouji ppbentoistafpmmenen, toisten aposto-
lien tanSja, torotti äänenjä ja pupui peitte: te 3uutalaijet, rat=
taat miepet, eitoät nämä ole juotoutfisja, niinfuin te luulette,
toaan tämä on je; npt on je tapaptunut; jota ennen janottu
on Joelin, projeetan lautta: ja on tapaptmua miimeifinä pät=
minä, janoa 3umala, että minä tapbon touobattaa minun
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jengeistäni taiten tipan jäätte. Kristus on meille
täpettänpt ipppän jengen, mintuin jo profeettain tantta monia
muofia ennen on ennustettu. 5Ee 33t<mlin miehet, fuulfaa
näitä faneja, 3eefu!fen Utatfareenuffen, fen miehen, jonfa 3u=
mala teibän totonanne on moimattiSten tefojen, ipmeiben ja
meritien tantta tobiStanut 3umatan SPojoffi, jonfa te otitte ja
määräin miesten fäfien fautta riStiinnaulitfitte ja furmafitte,
fen on jumala perättänpt ptoS. jän on npt jumalan mou
matta forotettuna, taimaafeen menneenä, muobattanut tämän,
jonfa te näette ja tuulette. Uliin on fiiS foifen
pnoneen tiettäloä, että purnata on tämän 3eefuffen, jonfa
te riStiinnaulitfitte jerroffi ja SfriStuffcffi tepnpt. jän
ptfm on meibän SBapaptajamme ja me taibamme ainoastaan
pänen fauttanfa autuaitfi tulla.

iJJiutta fun miepet fen fuutimat fämi fe läpi peibän fp=
bämenfä; pe petjäStpimät fittoin. 3a pe fanoimat; te miepet
rattaat toeljet, mitä on meibän teptätoä ? Pietari maStafi peille;
teptää poranuuS ja antafoon jotainen itfenfä foStaa see=
futfen SriStuffcn nimeen fpntien anteeffi ontamifeffi, niin
te faatte fpppän jengen tapjatt, fittä teitte ja teibän top»
fittenne on tämä lupaus annettu.

3otta fiiS mieteUänfä pänen fananfa ottimat maStaan;
joita peibän fpntinfä rafittimat, ne antoimat itfenfä faStaa ja
finä päitoänä tifääntpi täpeS fotmetupatta ftelua, täpeS fotme
tupatta ipmistä niitä, jotta uStoimat Seejuffen oleman maait=
man SBapaptajan.

Usfomaifet, miepet, jotta otimat antaneet itfenfä faStaa,
ppfpimät fitte alati apostolien opisfa. je fuuntetimat ppä
eteeniin päin apostolien tertomuffia SBapaptajaSta ja pe pp =
fpimät feSfenänfä ofatlifuubeSfa eli pptepbeSfä, eläen raffaubesfa
ja fomuSfa toistenfa fanSfa; mietä pe ppfpimät leimän murta=
mifeSfa ja rufoutfisfa. je pitimät feStenänfä jerran ip. ®p=
teollista ja rufoitimat taffaamatta. 3a pe otimat jota päimä
pffimietifeSti temppelisfä ja tiittimät Sumalaa riemulla ja fp>=
bämen pffinfertaifuuhetta. 3a jema lifäfi jota päimä autuaatfi
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tuletoaifk jeuralunnaHe. 3)pä ujeammat usfoimat jen,
että eli fueHut peibän jpnteinjä tätjben; ppä ujeammat
ipmijet ralaStimat 3eejuSta, ruloilimat päntä ja iloitjiroat, luu
tiefimät, että peibän jpntinjä o limat peiHe anteeffi annetut.

O s»t)ä §enti, ctnatfeS’
£ee fljbStneni majatieS',
@e fetoatfoljon fnUe!
O tirtaä »aio taimaaäta
■Pimiä mielen’ »alista,
3luifetB’ ilofs’ nwlle!

äimiä,
Sanna
SaljjaS’ parhain;
Dteuwo »atrain
Snntemapan §ertaa,
Janeen uslomapan!

(SBirft 89 ». 1).

ällinä uSlon ipppään ppben pppän, ppteijen jeu»
ralunnan, pppäin ipmisten pptepben, fontein anteeffi faamifen,
tuumiin ploSnoujemijen ja ijanfaiffifen elämän. Slmen.

46. StcfaanuS.
2tp. £. 6, 7.

Opetuslasten lufn tuli fangen fuuretfi 'Serufalemigfa;
paljo ipmiftä uSloi oleman maailman SBapaptajan ja
rafaSti päntä. 3a apostolit malitfimat feitfemän miestä jala»
maan löppiUe uSlomaiSten laajoja. ällutta ©tefaauuS, plfi
niistä feitfemästä miepeStä, joita futfultiin biafoneiffi, palme»
lijoitfi, oli täpnnä uSfoa ja mälemppttä ja tefi ipmeitä ja juuria
tunnuStäptiä fanfan feaSfa. Uliin noufimat muutamat, taisteli»
mat ja riiteliroät ©tejaanuljen EanSfa jätä, olifo SfcefuS iprni»
fille lumattu maailman SBapaptaja. ©imätlä pe moitteet fitä
miifautta maStaan olla ja fitä <penleä, jonfa lautta pän pupui.
<ge eimät moineet tobistaa ©tejaanuljen pupeen oleman 3uma»
lan janaa maStaan ja malpetta. Äun pe eimät moineet lumota
fitä, mitä ©tefaanuS janoi, afettiroat pe miepiä, määriä tobiS=
lajia janomaan: me olemme luulleet ©tejaanuljen pupuman
pillfajanoja SRoojesta ja 3umalaa maStaan. 3a pe meimät
pänet juuren neumoston, plimmäisten pappien ja manpimpien
eteen. 3a Saifli ne, jolla neumoStoSja istuimat, neumoston



jäfenet, latjoitoat pänen pääHenjä ja nälitoät pänen lagtoonja,
niinluin enlelin lagtoot.

Kliin plimtnäinen pappi janot: onlo ajia niin? Dletlo
finä herjannut KRoofegta ja jumalaa? S a ©tejaanug teriöt
fitte pitlägjä pupeegja, miten Suututa oli Israelin lapfiHe tep=
npt paljo pploää, mutta pe oliloat aina olleet tottelemattomia
Suutalaa lohtaan. SBiimetfi janoi pan: te niglurit, te tottele=
mattomat! £e olette aina ipppää jgenleä toagtaan, niinluin
teibän ifänne, niin mpog telin. £e jäitte lain, mutta ette [itä
pitäneet.

&ogla pe jen pupeen fuulitoat, latoi je läpi peibän fp-
bämenjä ja pe liristelitoät pampaitanfa pänen pääHenjä. jge
toipagtuitoat jangen lotoagti StejaanuljeHe. 3Jlutta losla pan
oli täpnnä jpppää £enleä, latjapti pän plög taitoaajeen, näit
Suma lait lunnian ia jeijotoan Suutalan oilealla lä=
beHä ja janoi; latjo, minä näen taitoaat atooinna ja ipmtjen
juojan jeijotoan Suutalan oilealla lähellä. Kitin pe puujiioat
juurella ääneltä, tulitjitoat lortoianja, larlafiloat lailEi plfimie=
li] esti pänen pääHenjä, ajoiloat pänet ulog laupungigta ja li=
toittitoåt panet, <ge peittitoät pänet litoiHä luolialji. Sa ©te=
jaanug puujt ja janoi: <gerra ota minun penleni! ©itte
laSleufi pän poltoiHenja ja puujt lotoaHa ääneHä: £erra, älä
lue peiUe tätä jpntiä. Sa jen janottuanja, pän nullui. SRutta
Saulttslht, eräg plpäigjuluinen ja oppinut mieg, oli mieligtpnpt
pänen luolemaanja.

gilippil. 1: 21. Kristus on minulle elämä ja tuotema on minulle
moitto.

Sefus, trnunun’, tunniani.
Seinä ilon’, elämän’,
Sermepten’, nätaman!
■gwltuuä’ antaun, tusfiäfani
Olet ainoo auttajan’,
3e(nä, taitein tamaran’!

Strmoos’ ftiä mä aina luottaa,
Satjbon, 3ejuB herrani,
Sota matjoit mettäni;
2trmoB’ ptfin amun tuottaa;
@läiBfäni, tuotteSfan’
Sefns paras tamaran’,

(SBirfi 241 m. 1,4).
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47. Stitiooppialainen tnmmatipaltoelija.
ap. z. a

©itte nouft juuri toaino SemjalemiSja oletoaa jeura!un=
taa toaStaan. Shnnjet, jotta eitoät etoneet petraan 3eeju!=
Teen, eitoätfä rafaStaneet häntä, toainofitoat uSfotoaijia. ga
uStotoaijet lähtitoät 3erujalemiSta pois ja laitti ‘gnu
pari 3uubean ja Samarian maatuntia; paitfi apostoleja jotta
{äimät Serufalemiin. Saulus, jota niin juureSti oli iloinnut
Stejaanufjen tttoittämijeStä, oli erittäin tiutuisjaan niille, jotta
uStoitoat Seefutjeen. tQön fnleffi talosta taloon, tåtoi huone
juoneelta, otti uStotoaijet miehet ja toaimot tiini ja panetti
heibät toanfeuteen. hajonneet uStotoaijet taas toaelfitoat pm=
pari ja jaarnafitoat Sumalan janaa, janomaa SBapabtajaSta.

paiftaan tm toain tulitoat, fiinä tertoitoat he ihmifiHe
SBapahtajaSta. tututta muuan niistä uStotoaifiSta, nimeltänjä
siltppuS, jota oli ptfi jeitjemäStä biafoniSta, töppäin hoitajista,
tuli erääjen Samarian faupuntiin ja jaarnafi [teliä, tututta
fanja ottitin ptfimielijeSti toaarin gtltppuJjen janoista ja fuun=
teli häntä apferaSti nähbeSjään ne mertit ja ihmeet, joita hän
teti. SUtonet tääntpitoät uStoon, uSfoitoat ja he
taStettiin, jefä miehet, että toaimot.

tututta herran enfeli puhui fvilippufjeUe ja janoi: nouje
ja mene lounaajeen päin [itä tietä, jota menee
(Stotfaan päin. Uliin gilippuS nouji fopiaja meni ipjpmättä;
mitä minulla on [ieHä tetemistä? 3a fatjo, pffi Stitiooppian
mies, jota oli totoifin [iitä maasta, joSja iljmijet otoat mustia,
Utitiooppian tuningattaren, .ftanbnafeu tooimaHinen fammaripal=
toelija, ylhäinen ritaS mies, oli tullut rufoilemaan.
3a hän pala[i tatai[in fotiinja, istuen toaunuisjanja ja lufi
projeetta Sejaiaa, erästä raamatun firjaa, jonfa hän el;Eä oli
panttinut itjeHen[ä SerujalemiSja.

tututta tgenfi janoi gilippufjellc: täp ja mene lähemmäffi
tuota toaunua. gilippuS juofjitin lähemmäffi ja luuli tammea
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ripatmetijan tuleman profeetta Sefaian firjaa. gilippuS
fpfpi: pmmärrätföS mpös, mitä luet? Äammaripatmelija maS*
tafi: fuinfa minä taitaifin ymmärtää, ellei jofu minua
ellei {ohi felitä minulle fitä, jota minä tuen. pän pppfi
gitippuSta tulemaan ja istumaan pänen lanSfanfa maunuipin.

3Rutta fen raamatun paitan fifällpS, jota Eamaripatmelija
lufi oli tämä: „pän on, niintuin lammas teuraaffi talutettu
ja niintuin faritfa feritfijänfä ebeSfä on ääneti, niin ei Räntään
aroannut fuutanfa". tiliin farnmaripatmelija pupui gilippuffette
ja fanoi: minä rutoilen finua, fanoS, feneStä profeetta näin
pupuu? £ufa on, niintuin teuraaffi talutettu faritfa, profeetta
Sefaia itfe »ai jofu toinenfo? SRutta gitippuS atoafi fuunfa
ja rupefi hänelle faarnaamaan emanfeliurnia £än
fertoi fuinfa SeefuS oli fuoHut meibän fpnteimme täpben ja
jätteen nouSfut ptoS. 3a fun pe tiettä maetfimat, tuhmat pe
meben tpfö ja fammaripatroetija fanoi: fatfo, täSfä on mettä,
mitä estää minua taStamaSta? tDlutta gitippuS fanoi: jos finä
faifesta fpbämeStäfi ustot, niin tapaptufoon. <Qän maStafi ja
fanoi: minä uSfon Seefuffcn ÄriStuffcn Suutalan ifiojaffi.
®itte fäsfi pän ppfäpbpttåå maunut ja pe aStuimat molemmat
meteen ja gitippuS faStoi pänet. tututta foSfa pe mebeStä
aStuimat ptoS, tempafi herran Igenfi gitippuffen pois, eitä
fammaripatrnelija päntä enää näpnpt, maan matfuSti iloiten
tietänfä mpöten, ftHä nptpän pänfin rafaSti ja tieft
fpntinfä oleman pänetle anteeffi annetut.

3lp. SL 4: 12. (äijä toifcäfa de autuutta, ftHa et

mi?Bs ote muuta nimeä taintaan alta annettu, josfa nteibäu pitää
outuaiffi tuleutan.

'•PerittifefjeS’, tapfetfep,
O 3fä, näin muu julistit;
O SBapatUoja, fuotostafi

§ebetmäu mutte tasoitit;
D tPbpä £>enti, tuStiSfan’
@ä det tofybuttajanan’!

(SCSirfi 179 m. 2).
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48. Sadanpäämies SontecliuS.
2lp. %. 10.

ÄaifareaSfa oli plfi mies nimellä Igän oli
Suomalainen fotaherra, fabanpäämieS, lorleamrtooinen mies,
mutta palana. Huitenlin oli hän Suutalaa pelläätoäinen toto
perheenfä lanSfa. <Qän antoi paljo almua, lat;ja=apua lanfaHe
ja tufoili alati Snmalaa, fiHä hän hnlufi tulla autuaalfi. fpän
naii näpsfä tili phbelfättä hetleä päitoäSjä, leHo loimen ailaan
(Itäpuolella päitoää, Suutalan enlelin tuleman tplönfä ja fano=
loan hänelle: <Qän, SorneetiuS, latfoi enleliä, pe=
täStpi ja fanoi: £>erra, milä on? (Hlutta enleli ttaStafi' hä»
rteHc: finun rulouljefi ja almufi omat tulleet muistoon Snntas
lan ebeSfä; Suutala tietää [inun haluaman tulla autuaalfi. 3 a
npt lähetä miehiä Soppe nimifeen laupunliin ja noubata fieltä
Siimon, tiilanimeltä Pietari, jola on ajumaSja erään nalkutin
luona, jonla talo on meren rannalla. jQän, je Siimon petän,
janoo ftnuHe, mitä [inun on telkättä. Sa lun enleli, jola sor=
neeliuSta puhutteli, oli mennpt pois, lutjui hän lalfi polttelu
jaanja ja phben jumalaa pelfäätoäijen fotamiehen ja lertoi
lailli, mitä enleli oli janonut ja lähetti peibät Soppeen, pe=
toria noutamaan.

päitoänä, noiben loimen miehen oHeSja mailalla
ja laupunlia läheStpeSfä, noufi petari lotolle, ullalolle, rulou
lemaan lili luubetta petleä, puolen päittän eli letto latenteista
aitaan päittäHä. 3a lun hänellä oli näitä, tahtoi hän fuu=
rustaa; hän tahtoi fpobä. SKutta loSla he hänelle ruolaa ttal=
mistitoat, joutui hän horrolfiin, ja näli laittaan oletoan aulija
fieltä tuleman tplönfä alas phben astian, mintuin juuren liu
naifen »aatteen, neljältä tuimalta fibotun, jota laulettiin alas
maan päälle. Siinä oli lailellaifia nelijallaifia maaeläimiä ja
metjän eläimiä, mateletoaifia ja laittaan lintuja. 3a ääni Imu
tui (Pietarille, jota fanoi: (Pietari, noufe, tapa ja fpo! SDlutta
(Pietari fanoi: en fuinlaan, <gerra; fiHä en ole minä itinä fpö-
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nipt mitään leteistä tahi faaStaiåta. 3a ääni [anoi taas toifcn
terran hänelle: mitä jumala on puhbistanut, älä jano fitä
phteifetfi. 3<J [s tapahtui folme tertaa. Itolme fertaa näfi
Pietari astian ja tuuli äänen. ©itte astia otettiin jälleen pIoS
taimaajeen.

sotutta Pietarin itfeEfenfä epäillesfä, mitä [e näfp oli,
jonfa hän oli nähnpt; fun hän [itä mietti, mitä jumala tahtoi
hänelle [anoa ftHä näpEä, niin fapo miehet, jotta JtorneeliuS oli
lähettänet, tpfelitoät nosturi ©iimonin juonetta ja fepoimat etoen
ebeSjä, futfuiioat pttben ihmpen ulos ja tpftnmät, olififo ©Umon,
jota liitanimeltä Spietariffi fut[utaan Tiellä afumaSfa? sotutta
£>enti [anoi SpietariEe: fat[o, folme mieltä etfii [inua. Stouje
[iis, astu alas ja mene ilman epäilemättä Ijeibän fansfanja,
[iEä minä olen lähettämät tteibät. Stiin Pietari astui alas
niiben miesten tpfö, jotta SorneeliuS oli lähettänet hänen luof=
[een ja [anoi: fat[o, minä olen [e, jota te etfitte, mitä toarten
te olette tänne tuEeet? Sotutta t)e [anoimat: [abanpäämieS

on [aanut fäsfpn kehältä hengeltä tuputtamaan
[inua [inulta [anoja fuuflaffenfa; fuuEapenfa fi=
nulta, mitä hänen on tehtämä autuaaffi tuEaffenja. Stiin T|3ie=
tari futfui miehet [pään ja otti tteibät majaan. £opena päi=
toänä meni Pietari [teibän fansjanfa ja tuli fåapareaan. SJlutta
IbrneeliuS obotti t;eitä ja oli tupunut totoon [utulai[en[a ja
pstämänfä. 3a foSfa Pietari tuli [päEe, meni IbrneeliuS häntä
maStaan, fertoi hänelle, mitä oli tapahtunut ja [anoi: ja me
olemme [iis laitti npt 3umalan ebesfä tuulemana faiffia, mitä
3umata on [tuulle täsfenpt.

Stiin Pietari aioap [uun[a ja [anoi: nt)t minä tobetp
huomaan, että 3umoila ei fatfo iljmifcn muotoa, maan fat=
fiSfa fanfoiSfa, jota Ijäntä pettää ja tetee toanljurStautto,
tetee ottein, [e on otollinen. Si ainoastaan 3uu=
talapet, maan patanatfin, jotta mieleEänfä tahtomat autuaiffi
tulla, moimat 3eP uP en fautta autuaiffi päästä. £e tiebätte
marmaan fiitä [anomasta, fuinfa Suutala oft uioibcEut See=
fuffen SlotfareetiSta lepättä ja moimatta; jota



vaelfi pmpäri, teli pvää ja paranfi tnifti, joita pertclc
vaivofi, fifiä jumala oli pnen fanSfanfa. ©en p tappoi*
»at ja ripustivat pupun; ien juutalaifet naulitsivat ristiin.
Ijjänet jumala herätti folmantena päivänä ja pn fäSfi meitä
tapaile faarnaamaan ja tobistamaan, että jumala on pnet
määrännet elävien ja fuoHeiben tuomaritfi Janesta taiffi
profeetat tohistavat, että jofainen, jota nSfoo pue en, on
pnen nimenfä tantta fpnnit antectfi faava.

ÄoSfa Pietari vielä näitä pupi, lantefi -ppä »genEi
faiffien niiben päälle, jotta pupen tuulivat. Uliin vaStafi
petari: taitaa to jofu fieltää VebeUä faStamaSta näitä, jotta
ovat faaneet spän hengen, mintuin mefin? ja pn fäSfi
faStaa pitä herran nimeen.

1 S£im. 2: 4. Snmala taptoo faittio ipmifiä autuaitfi ja että pe
totnuben tuntoon tulijitoat.

kuolemaa ei fpntifellen
©erra tapbo milloiutaan,
Söaan ett’ pän jo fääntpiä jälleen,
SbptäiS elon autuaan;
©erran fpbän iloitfee,
Sun {e fteiun puomaitfee.
Sota poijeS määrppbeStä
Äääntpp päneen fpbämeStä.

Sammastaan et paimen parhain
©ae fiQä puolella,
Siiliä ©etra mpöpään, martain
ipitää mutpeen fieluiäta.
308 fen ottein tuntifit,
Slost’ ittuun rauteifit,
Sun niin rataStaa piin meitä,
3fä»öitfee etfpneitä.

(ffiirft 253 m. 4,5).

49. Pietari vapautetaan vanfeuheSta.
21p. Z. 12.

®i lautaa jeefutfen fuoleman ja pöSnoufemifen jälteen,
tuli Slgrippa juutalaisten funintaatfi. Jäntin oli
jumalaton mies, mintuin pnen ifonfänfäfin, fe £eroobeS, jota
tapot jeefutfen jo lapfena pfuttaa. Räntään ei uSfonut
jeefuSta jumalan vaan piinafi ja rantaifi niitä ipniftä,
jotta jeefuSta rafaStivat. igän antoi miefaUa furmata ooe=
tuSlapfen jaofoPin, jopnneffen veljen, ©e oli mieleen ju=
malattomiHe juutalaiftlle, jotta eivät uSfoneet jeefutfen olevan
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maailman SBapaptajan. ©iffipä tahtoi &eroobeS tappaa ?pie=
tarinfin fiHä ottein mieUpttääffeen että pe fitte
fuureSti funingaStaan rafaStaifitoat. 3a pän otatti Pietarin
fiini, panetti panet toanfeuteen ja ajatteli pääfiåifen jätteen afet=
taa panet fanjan eteen ja tappaa panet. 3a fotamieSten täptpi
toanfeubeSfa martioiba Pietaria, että pän ei pääfift pafenemaan.
<gän oli fapbella fapleella fibottuna fapteen fotamiepeen ja toam
fipuoneen otoeHa oli toielä fotamiepiä toartijoina. SDintta feu=
ratunta, laitti ne, jotta uSfoitoat Seefuffeen, rufoilitoat tattaa=
matta Suutalaa Pietarin puolelta.

(Seuraamana päitoänä aiottiin Pietari afettaa fanjan eteen
ja tappaa. 3« pän nuffui jinä pönä toanfeubeSfa, eifä pelän=
npt [itä, että pänen oli jeutaaioana päitoänä fuoltatoa, fiHä
jilloinpan pän pääfift taitoaajeen SBapaptajan tpfö.

3a fatjo, herran cnfeli tuli pöllä toanfipuoneejeen ja
ftrffauS paistoi puoneeSfa. ©nfelt Ipffäfi Pietaria fplfeen,
perätti pänet ja fanoi: nouje nopeasti, nouje pian ploS! 3a
fapleet putofitoat pänen fäfiStänfä. -Jäin enfeti fanoi toielä pä=
neHe: topotä itjefi ja pane fengät jalfaafi! Pietari tefi niin,
pän topötti itfenfä ja pani fengät jalfaanja. 3a enfeti fanoi
toielä: pufeubu toaatteipifi ja fettraa minua. 3n Pietari meni
ulos toanfeubeSta ja feuraft enfeliä, eifä tietänpt tobeHafin en»
felin fautta pänelle niin tapaptutoan, toaan päneStä oli, fuin
näfifi pän enfeltn uneSfa. 9Jhttta enfeti ja Pietari fätoitoät
fotamieSten opitfe, mutta ne eitoät näpneet, eiwätfä tuulleet
mitään. 3« pe tulitoat rautaifeHe portille, jofa toei faupunfiin
ja fe aufefi peiHe itfeStänfä. 9tiin pe fätoitoät eteenpäin pptä
fatua mpöten ja fopta erfani enfeti Pietarista. 3a Pietari
tien npt, että pän ei näpnpt unta ja fanoi: npt minä totifeSti
tiehän, että £>erra on läpettänpt enfelinfä ja pelastanut minut
igeroobeffen fäfistä.

ffun pän fitä ajatteli ja ebemmä fätoi, tuli pän Marian,
SopanneS SJJarfuffen äibin, puoneen tpfö. (Sieltä oli fooSfa
paljo ipmifiä, ja ne rufoilitoat. 3« Pietari folfutti otoea, että
pe otifitoat pänelle atoanneet. 3Jtutta foSfa Pietari porstuan,
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etelien olueen folfutti, tuli eräs piitä, SHpoobc nimeltä, tunn=
telemaan ja tyhmään, tuta fieflä ultona oli foltuttamasja.
sun pan Pietarin äänen tunft; tun pän tuuli Pietarin oleman
ultona, ei pän iloisjaan omannuttaan oloea, maan juotit no=
peaSti fifäUe ja ilmoitti Reille: Pietari jeijoo otoen tatana. 3tiin
pe janoimat hänelle: oletfoS hulluna; on manfeu=
beSja. <Qe eiloät näet looineet uSfoa Pietarin oleman manfeu=
beSta pelastuneen. SDtutta 3tpoobe janot: äimän marinaan fci=
foo Pietari omen tafana, entä minä ole hulluna. jututta ipie=
tari folfutti latfaamatta. -ftiin pe rnenimät ometle ja tuutimat
Pietarin tobellafin jeijoman ultona. ©itte pe amafimat pänelle
omen, näfimät pättet ja pelästpimät, pärnrnäStpimät ilosta. jututta
Pietari miittafi täbeHänjä, että olifimat maiti ja tertoi Reille,
tuinfa £erra oli enfelinfä fautta jopbattanut pänet ulos man=
feubeSta. 3a pän janot: ilmoittafaa fe ja muille
meljiUe. S& toielä jamana pönä läpti pän pois ja meni toijeen
paiftaan, että-lgeroobeS ei päntä moifi loptää, eitä tappaa.

Jtlopta jen ajan perästä ranfaifi jumala foSfa
pän oli niin papa. <gän jäi erään ppmin papan taubin ja täp=
tpi färfiä paljo, ppmin paljo juuria tuStia ja miirnein tuolla.

l(Sf. 91: 11. ©itiä päti on antanut läglpn enteleitlenfä finuäta,
että pe tättetoät finna faitisfa teisfäfi.

Suutala aina ennättää
Strmolla omiaufa
3a arouffemme lähettää
Sntelit tairoaaätanfa;
§e aina meitä feuraaroat,
3a ijalnifeäti
3o tänne tuHeSfamme.

§e §ema fcelfääroäiflä
SUati omat lääfä, _
Samutta etftroäifiä
SBaaroiäta eätämääfä;
§e aina meitä fenvaoroat,
3a fyaluifeäti (jolfyoroat
iftuornnben

(SEBirfi 107 ro. 1, 2.)
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50. 9tyo§toli Naantalin {ääntyminen.

2H>. SE. 9: 1—22.

@aulu§ puSfui mielä uhfautfia ja murhaa herran ope=
tuSlapjia maStaan. £än oli phä mielätin [angen tiutuisfaan
herran opetuSlapfille; niille, jotta SBapahtajaa rataStimat. £>än
oitein luuli [en oleman Santalalle otollista, Eun heitä mai=
nofi ja tefi Reille hhnrin paljo pahaa. 5“ Juu hän ei enää
löptänpt 3eru[atemiS[a uStomaifia, joita olifi moinut manteu=
teen panettaa, tahtoi hän mennä erääjeen toifeen faupuntiin,
S)amoSfoou, joSfa mpöSEin oli uStomaifia. hän meni plim=
mäijen papin tpEö ja pppfi Janelta Eirjettä SamaStoon, [teliä
olemiin tauluihin eli-[pnagoogiin. 3)limmäi[en papin piti Eir=
joittaa taulujen johtajille, että. Saulus [aifi [ihottuma tuoba
Setujalemiin manteuteen, EutEa itänä hän [en tien miehistä
loptäifi; jos hän löptäi[i SamaStoSfa joitafin ihmifiä, joEo mie=
hiä tal;i naifia, jotta uSfoimat SeefuEjeen JMStuffeen. 2)lim=
mäinen pappi antoitin hänelle [eilaifet tirjeet ja ©auluS mat=
fuSti ©amaSfoon.

[Olutta hänen oHeS[aan matfaHa ©amaStoon ja puolen
päimän aitaan jo lähellä faupuntia, niin leimahti ätisti malteuS
taimaaSta hänen pmpäriHän[ä. jQänen pmpäriHään tuli pht’*
ättiä tirtfaatfi. Jgän [äitähti EomaSti [itä, lantefi maa=
hän ja tuuli äänen itfeUenfä [anoman: ©ani, ©aul, mitfis
mainoot minua? [Olutta hän tpfpi: tuta [inä olet, £erra?
<gerra [anoi: minä olen jota [inä mainoot. Oliin @au=
tus puhui hämmästyneenä ja mamisten: tgerra mitä [inä tah=
bot minun tetemään? igerra [anoi hänelle: nou[e ja mene
taupuntiin, [teliä finuUe [anotaan, mitä [inun on tehtämä.
[Olutta ne miehet, jotta hänen [euraS[an[a olimat, jotta mat=
tustimat hänen tans[an[a, [ei[oimat ja olimat hämmäStyffiSfä,
fiUä tuulimat äänen, mutta eimät hs Eetään nähneet, ei=
mätfä pmmärtäneet taimaaSta puhututta [anoja. [Olutta ©au=
luS noufi maasta, eitä, filmänjä amattuaan, nähnpt Eetään, [tHä
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hän oli tullut fofealft. igänen matfafumppaninja o tiimat jen=
tähben Isäntä fäbeStä ja taluttimat SDamalfoon. 3a hän oli
tolme päiroää nätemättä, eitä jyönyt, eitä juonut, fiHä hän oli
murheellinen jyntienjä tähben; ja erittäintin furi hän fitä, että
oli Vainonnut herran opetullapfia, eitä ollut ultonut 3cejutjeen.

Stiin SDamaltolja oli ytfi opetullapfi, mies, jota ratalti
2öapahtajaa, Stnauial nimeltä, jolle janoi näyljä: Sinä*
nial! 3a Slnanial maltafi: tgerra, täljä minä olen. 3a
<gerra janoi hänelle: nouje ja mene fille tabulle, jota oifeaffi
tutjutaan ja Eyjy 3nubatjen huoneella fitä, jota Saulul £arfi=
laifcfji tutjutaan; fiHä tatjo, hän rufoilee ja nåfi näyljä phben
miehen, nimeltä Stnanial, tuleman jijäHe hänen tytönjä ja pa=
neman fätenjä hänen pääHenfä, että hän jaift näfonjä jäHeen.
Uliin Ulnanial maltafi: jgerra, minä olen tuuflut, tuinta paljo
pahaa je Saulul jinun pyhiHefi, ulfomaijiHefi, on tehnyt 3e=
rujalemilfa. -3a häneHä on nyttin malta hlimmäifiltä papeilta
jitoa tiini Samaltoljatin laitti ne, jotta jinun nimeäfi rutolle*
mat. Uliin janoi tgerra häneHe: mene, fiHä hän on minuHe
malittu aje, jonfa on mielä julistettama emanteliumia moneHe
ihmijeHe; jonfa on terrottama minulta moneHe ihmijeHe, että
he ulfoifimat minuun ja tulifimat autuaitji.

3a Inauial ei puhunut enää mitään, maan meni ja jaa=
pui 3uubatjen taloon, pani tätenjä Saululjen pääHe ja janoi:
rafal metjeni Saul! Jgerra on lähettänyt minut, että jinä
jaifit nätoji jäHeen ja tulijit täytetyffi jQengeHä. 3a
Saulutjen filmiltä putofimat lohta, mintuin juomutfet. £än
jäi fiHä hetfeflä näfönfä jäHeen noufi, ja oli iloinen, fiHä hän
tiefi, että <öerra oli häneHe jpnnit anteetfi antanut. 3a hän
antoi itjenjä taitaa ja otettuanja jefä ruofaa että juomaa, hän
mahmiltui. 3a hän jaarnafi, tunnulti fohta toulupaitoilja
Äriltufjelta, että hän on 3nmalan Ipoifa.

3a jama ©aulul, joUa myöhemmin oli nimenä fjkamali,
matfulti jittemmin ympäri jaarnaamalja emanteliumia
jelta Äriltuffelta ja hänen jaatnanja tantta on ujeita ihmijiä
lääntynyt.



1 Kim. 1: 15. @e cm totinen fana ja taiteli mabbotlinen ottaa
toaätaan, että Stiätus 3eefuä on tullut maailmaan ftjntifxä ma^ajitamaan.

@t)nneiBtän’ faännä faStoofi,
Stina pabuubeStan’ pubbiSta,
Sabjoita iJSpttä §entefi,
3Knn fijbäment uuhista;
Uus’, roabtoa benti tuulle juo,
'Puoleeni {äännä faätooft,
@t)bätneben itos’ luo,
Slutnutes tunto mieleeni!

Sittn neutoon
@un tljfiJS’, §erra, {ääntymään
3a faafan iuotfes’ ftjnfifet
@un armcbeltnaaS’ rientämään;
D §erra, oitemeni,
Siina jäästä meren lotoista,
Ett’ tylistäift fieteni
SBanburStauttaS jaloa!

(SSirfi 216 to. 3,4).

sertauokt)ft)mt)k(tä.
(Sebittbneemmitte o^^ilaitte).

1. Seistä fertomuffiiSta me näemme jumalan taitaman teljbä
faitfea, mitä t;än tahtoo, talit oleman faiffimaltioau?

2. SJtitfä raamatun laujeet ja mirren märäjpt pulmmat fiitä ?

3. tUligtä fertomufjigta me näemme jumalan tietämän faiffi
jalatuimmatfin afiat, ljänen oleman faiffitietämän?

4. ajjitfä raamatun laujeet ja mirren märSjpt ilmoittamat
meille jaman afian?

5. SUlistä fertomuffida me näemme jumalan oleman
Jjurgfaan ja ptjljän, niin että l)än poltit jee l;pmän ja
ranfaijee paljon?

6. SJlitfä raamatun laujeet ja mirrenmäråjpt janomat meille
jaman afian?

7. tulille antoi anteeffi Ijeibän tefemänjä
jtmnit, fun ne Ijeitä mureljbuttimat?

8. Jlninfa jumala lupaa jpnnit anteeffi antaa?
9. SDiisjä mirren märljpiåjä puhutaan jpntein anteeffi anta=

mijeåta?
10. tDiitfä eimät oifein jpntejänjä latuneet?
11. SRitfä jmråfaat miehet omat jo nuoruubeåjanja olleet

jmråfaat?
12. rufoufjen fuulemijilto on meille ferrottu?
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13. SRtSfä raamatun on janottu jumalan tahtoman
tuutia rutoutjen?

14. SRitä ihmiftä on jumala auttanut Juuresta jäbästä ?

15. SRisjä raamatun laufeisfa jumala lupaa apua häbäSfä?
16. SRiHe ipmifitle on Suutala nätpmäijeSti ilmeStpnpt?
17. 3Me ihmiftffe omat entelit ilmestyneet?
18. SRistä fiitoHifiSta on meille Eerrottu ?

19. SRittä raamatun lauseet puhumat EiittämifeStä ia pliStä=
mifeStä?

20. SRittä mirren märSfpt omat Eiito§= ja ylistystoirfiä.
21. Silittä ifjmifet fuureSfatin yäbäSfä turmafimat Suutalaan?
22. SRitä fairaita on SBapahtaja parantanut?
23. Äetä tuotteita on SeefuS herättänyt?
24. Äetä tuotteita on muutoin herätetty?
25. SRitä muita ihmeitä on Söapahtaja tehnyt?
26. SRittä miehet omat mpöStin tehneet ihmeitä, parantaneet

fairaita ja herättäneet tuotteita?
27. 2RiStä nöyristä ihmifiStä on meille ferrottu?
28. SJJiSfä tertomutfrSfa mainitaan Sorbaania?
29. 3RiSfä tertomutfisfa on Serujatemia mainittu?
30. SRitä on stapernaumiSfa tapahtunut?
31. SRitä on tapahtunut ©enetfaretin merellä?
32. SDRiStä ihmeellistä rattoitfemifiSta on meitte terrottu?
33. SRiStä muorilta on tertomutfisfa ollut puhetta?
34. SORiStä hursteista palaneista on meille puhuttu?
35. SRittä raamatun lauteet Ja mirren märSfpt puhumat 2Ba=

pahtojamme färfimifeStä ja tukemasta?
36. SRiSfä tertomutfisfa on puhetta iantaitfifeSta elämästä?
37. SRiStä funinfaista on meille terrottu?
38. SRiStä profeetoista on ollut puhetta?
39. SRiStä papeista on fertomuffiSfa mainittu?
40. SRiStä hurStaiSta maimoista on meille terrottu?
41. SRiSfä tertomutfisfa mainitaan ©gyptiä?
42. SRiSfä tertomulfiSfa on meille tarfoin ilmoitettu muofien,

päimien ja hittien määrä?
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Suu!. Il: 28. Autuaat oivat ne, jotta tuulemat Juma-
lan janan ja fätteivät fen.

Soi;. 13: 17. Jsos te nämä tie&ätte, te olette autuaat,
jos te niitä teette.

IVavjele janaa, 3umala, (!) Kristus tvoiton ruhtinas,
3a niiOen tvoima inafenna, IDaljivista ivaltas, funnias’,
3ott’ alati Sun fcuratuntaas’ t?oll;oile
Kutistaa tvaltaa poitafi! 3« fltä juojaa, tvavjelc!

® pytjä Ijenti, tolkuta,
3a rauliaan meitä joti&ata,
Custisja anna huojennus
3a tuolosfatin ivivivoitns!
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