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Alkulause.

Tämä oppikirja ilmestyy «ilmeisessä latekismuskomiteassa lau-
sutun toiwomulsen johdosta, että olisi saatawa biblian historia, jota
kansan opetuksessa yleisemmin täytettäisiin, ja joka, jos katekismus
ehdotus kirkolliskokouksessa hywäksytääu, asetettaisiin yhteyteen sanotun
ehdotuksen kanssa. Tekijä on ollutkahdenmaiheill», tokkohan sitä biblian
historiain paljoutta, joka jo on olemassa, mielälin pitäisi lisätä. Mutta
tun kansakoulu ja kiertokoulu, tästä paljoudesta huolimatta, kuitenkin
wielä kaipaamat oppikirjaa biblian historiassa, joka kieleen ja kokonai»
suuteen nähden olisi tyllin tyydyttäwä, on tehty tämä koe torwaamaan
puutetta.

Mitä lristinopiu opetukseen kansakouluissa tulee, on tekijä aja-
tellut sen niin järjestettäwäksi, että kansakoulun kahdella ensimmäisellä
wuosi-osastollll parhaasta päästä opetettaisiin biblian historiaa, ja ka-
tekismuksesta luettaisiin ainoastaan telstisauat Lutheruksen wähästii
katekismuksesta sekä raamatunlauseita katekismuksen selitykseksi. Kaksi
jälkimmäistä wuotta käytettäisiin katekismuksen opetukseen sekä raamatun
ja kirkkohistorian lukemiseen. Jotta opetus woisi tapahtua suuremmaksi
osaksi yhtä-aikaisesti kaikilla osastoilla, tulee ensimmäisen osaston oppi-
laitten toisena Muuten» alkaa wanhalla testamentilla, toisena wuotena
uudella testamentilla. Ia helpottaakseen niitten raamatuu lauseitten
muistamista, jotka uudessa katekismus ehdotuksessa löytywät, tulee
näitä raamatunlauseita eri kertomuksia luettaissa somelluttaa niihin.
Tekijällä on aikomus tätä tarkoitusta Marten somitella lisäwihkonen so-
pimia raamatun lauseita, jotka omat mainitusta katekismus ehdotuksesta
poimitutta, jos nimit. ehdotus hywäksytääu.

Itsestään on selwä, että myöskin kiertokoulun tulee alkaa kris>
tinopin opetukset biblian historialla, kuitenkin woi opetus siellä jatkua
oppikirjan johdolla.



Mitä muuten kertomuksien päällekirjoituksiin ja esittämistapaan
tulee, ei tämä oppikirja tuo mitään uutta esiin, maan selä Suomessa
että Ruotsissa on ennen ilmestynyt oppikirjoja, joita tetijä on apu-
naan läyttänyt. Niitten joukossa mainittakoon erittäinkin seuraamat:
biblian historia oppikouluja warten, toimittanut W. T. Rosenqwist,
j» biblian historia kansakouluja warten, toimittanut A. F. Liljeholm
j» C. I. Andersson.

Tammisaaressa toulotuun 19 Päiwänä 1893.
HeKijä.

Tätä biblian historiaa suomennettaessa ou mahdollisimman mu>
l»an noudatettu proseslori A. W. Ingman wainajan toimittamaa Pa-
rannettua raamatun täännöstä. Suomennolsen »n suorittanut yliop-
pil»« Kaarlo AenrikSfon.

Iläwä lyllä, että painowirhcitä on päässyt lirjaan pujahtamaan,
mutta nämiit, samoin luin epätasaisuudetkin suomennolsessa tulewat
seuraamassa painoksessa huolellisesti korjatuiksi. Kiireiden toulutoimieni
wuulsi en «le lorehtuurin tulemista woinul paremmin suorittaa, jo»
tapaitsi aita» teoksen suomentamiseen j« sen painamiseen »n ollut ai-
noastaan muutama wiillo.
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ManHa testamentti.

I. Maailman alkuhistoria.

1. Luominen.
(1. Taitoaan ja maan luominen. 2. Kuuden luomispiiiwan

työt. 3. Ihmisen luominen. 4. Lepopäiw».)

1. Alussa loi Jumala taimaan ja maan. Mutta
maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli sywyyden päällä, ja
Jumalan henki liikkui wetten yli.

2. Ia Jumala sanoi: tulkoon walleus! Ia walkeus
tuli. Ia Jumala nimitti walkeuden päiwäksi sa pimeyden
yöksi. Ia tuli ehtoosta ia aamusta ensimmäinen päiwä.

Ia Jumala sanoi: tulkoon awaruus wetten maiheelle
eroittamaan mesiä mesistä! Sitte Jumala teti amaruuden
ja eroitti medet, sotka oliwat amaruuden alla, wesistä ama-

ruuden päällä. Ia Jumala nimitti amaruuden taiwaaksi.
Ia tuli ehtoosta ja aamusta toinen päiwä.

Ia Jumala sanoi: kokoontukoot medet tuimaan alla
erinomaiseen paikkaan, niin että tuima näkyy! Ia tapahtui
niin. Ia Jumala nimitti luiwan maaksi ja wetten ko«
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loukset nimitti hän merelsi. Ia Jumala sanoi: laswalosn
maa ruohon, laswit ja puut! Ia maa kaswoi ruohon, jossa
siemen on, ja puut, jotka hedelmän kantamat. Ia tuli eh-
toosta ja aamusta kolmas päiwä.

Ia Jumala sanoi: tulkoot walot laimaan awaruuteen
eroittamaan päimää yöstä ja paistamaan maan päälle! Ia
Jumala teli lalsi suurta waloa, suuremman walon päi-
mää hallitsemaan, ja wiihemmiin walon yötä hallitsemaan
ja myös tähdet. I» tuli ehtoosta ja aamusta neljäs piiiwii.

Ia Jumala sanoi: kuohuttakoot medet liikkumaisia eläi-
miä ja linnut lentäkööt maan päällä taiwaan awaruudessa!
I» Jumala loi suuret wesieläimet ja kaikkinaiset liiktu-
maiset eläimet, joista medet kuohuiwat ja kaikkinaiset linnut.
Ia Jumala siunasi heitä, sanoen: ollaat hedelmälliset ja
lisäiintytaät! Ia tuli ehtoosta ja aamusta wiides päimä.

Ia Jumala sanoi: tuottakoon maa liitluwaisia eläi-
miä! Ia Jumala teki petoeläimet ja karjan ja kaikkinaiset
matelemaiset maalla.

3. Ia Jumala sanoi: tehkäämme ihminen meidän
kuivaksemme, muotomme jälteen; ja hän wallitloon
kalat meressä, jataiwaan linnut, karjan jakolo maan!
Ia Jumala teli ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen
sieramiinsa elämän hengen; niin ihminen tuli elämäksi sieluksi.

Ia Jumala istutti paradisin Edenissä ia lasmatti
maasta kaikkinaiset puut, ihanat nähdä ja hywät syödä, ja
elämän puun keskelle paradifia ja myös hywiin ja pahan
tiedon puun. Ia Jumala pani ihmisen paradisiin wiljele-
mään ja marjelemaan sitä. Ia Jumala käski ihmistä, sa»
noen: syö kaikkinaisista puista paradiftssa, mutta hy-
wiin ja pahan tiedon puusta älä syö; sillä jsna piii-
wiinii ftnä ftitä syöt, olet sinä totisesti tuolewa.

Ia Jumala sanoi: ei ole hywä ihmisen yksinänsä olla.
Minä teen hänelle awun, jola on hänelle sopima. Ia Ju-
mala pani rastaan unen Adamiin, ja tämän nukkuessa, otti
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hän yhden hänen kylkiluistansa ja teli siitä waimon ja toi
sen Adamin eteen. Silloin sanoi Adam: tämä on luu mi-
nun luistani ja liha minun lihastani. Ia Jumala siunasi
heitä, sanoen: hedelmöitkäät ja lisääntytäät ja täyttäläät
maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja wallitlaat kalat
meressä, ja taiwaan linnut ja lailli eläimet maan päällä.

Ia Jumala latsoi kaikkia, mitä hän tehnyt oli, ja katso
ne oliwat sangen hywat. Ia tuli ehtoosta ja aamusta kuu-
des päiwä.

4. Ia Jumala lepäsi seitsemäntenä päiwänä lai»
tista teoistansa, jotka hän tehnyt oli. Ia Jumala siunasi
seitsemännen päimän ja pyhitti sen. 1 Mos. lirj. 1, 2.

2. Syntiinlankeemus.

(1. Adamia ja Ew»ll houkutellaan syntiin ja he lanleawat. 2.
Jumala kutsuu langenneita eteensä. 3. Jumala tuomitsee langenneet).

1. Mutta käärme oli kamalin kaikkia eläimiä maan
päällä, ja se sanoi maimolle: sanoiko Jumala: älläät syökö
kaikkinaisista puista paratiisissa? Niin sanoi «vaimo käär-
meelle: me syömme niitten puitten hedelmistä, jotka omat
paradisissa; mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä
paradisia, on Jumala' sanonut: ältäät syökö siitä, älkäätkä
rumetko siihen, ettette kuolisi. Mutta käärme sanoi »ai-
molle: te ette suinkaan kuole, maan Jumala tietää, että jona
päiwänä te syötte siitä, autenemat silmänne ja te tulette niin
luin Jumala tietämään hywän ja pahan. Ia waimo näki
siitä puusta oleman hywän syödä, ja että se oli suloinen puu
antamaan ymmärryksen; ja hän otti sen hedelmästä ja söi,
ja antoi myös miehellensä, ja hän söi.

2. Silloin aukenimat heidän molempain silmät, ja he
älkäsiwät olemansa alastomat. Ia he kuuliwat Herran ää-
nen paratiisissa ja Adam lymyi emäntinensä puitten selaan.
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Mutta Herra kutsui Adamin. Ia Adam sanoi: minä luu-
lin sinun äänesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen
alasti; sentähden minä lymyin. Mutta Jumala sanoi: kuka
sinulle ilmoitti, ettäs alasti olet? Etkös syönyt siitä puusta,
josta minä sinua kielsin syömästä? Niin sanoi Adam:
waimo, jonka olet minulle antanut, antoi minulle siitä puusta
ja minä söin. Silloin sanoi Jumala waimolle: milsi sen teit?
Waimo wastasi: käärme petti minun, ja minä söin.

3. Silloin lirosi Jumala käärmeen, sanoen: Minä
panen wainon sinun ja waimon wiilille, ja sinun sie-
menesi ja hänen siemenensä watille; se on rilli poltewa
sinun pääsi, ja sinä olet pistiiwii häntä kantapäähän.
Ia waimolle sanoi Jumala: sinun pitää synnyttämän lapsia
limulla ja sinun miehesi on mallitsewa sinua. Adamille
sanoi Jumala: kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Orjantap-
puroita ja ohdakkeita on se sinulle tasmama. Otsasi hiessä
pitää sinun syömän leipää, siksi luin maaksi jälleen tulet,
sillä sinä olet maa ja maaksi olet sinä Mensa tulema. Ia
Herra Jumala ajoi ihmiset pois paratiisista ja pani Keru-
bimin wartioitsemaan tietä elämän puulle. 1 Mos. kirj. 3.

3. Kain ja Abel.
(1. Veljesten erilaiset luonteet ilmsutuwat. 2. Jumala Ma-

roitta» Kainin. 3. Jumala tuomitsee Kaini». 4. Kain lähtee Pois
Herran taswoin edestä,)

1. Emu synnytti ensin Kainin, josta tuli peltomies,
ja sitle Melin, josta tuli lampun. Kerran uhrasi Kain
Herralle maan hedelmistä, ja Abel uhrasi lampaillensa esi-
koisista. Ia Herra latsoi leppyisesti Abelin ja hänen uhrinsa
puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen ei hän
leppyisesti katsonut. Silloin wihastui Kain sangen lowin
ja hänen hahmonsa muuttui.
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2. Mutta Herra sanoi Kainille: miksi olet nuhainen,
ja miksi hahmosi muuttuu? Eikö niin, jos hywin teet an-
netaan syntisi anteeksi, mutta jollet hywin tee, niin synti
mäijyy owen edessä ja hänen himonsa on sinun, waan hal-
litse sinä häntä. Ia Kain puhui weljensä Abelin lanSsa.
Mutta kerran, lun he olimat kedolla, karkasi Kain Abelin
päälle ja tappoi hänen.

3. Ia Herra sanoi Kainille: missä on weljesi Abel?
Kain »vastasi: en tiedä, olenko minä weljeni wartia? Herra
sanoi hänelle: mitä olet tehnyt? Weljesi weri huutaa mi-
nulle maasta. Ia nyt kirottu ole sinä maan päällä, jola
wastaan otti weljesi weren sinun kädestäsi! Kulkijana ja
Pakolaisena täytyy sinun olla maan päällä.

4. Silloin sanoi Kain Herralle: minun rikokseni on
suurempi, luin että minä sen anteeksi saisin. Ia niin lähti
Kain pois Herran lasmojen edestä ja asui maalla, joka on
itäänpäin Edenistä.

Abelin sijaan synnytti Ema pojan, jonka hän nimitti
Setiksi. 1 Mos. lirj. 4.

4. Vedenpaisumus.
(1. Ihmiset lisääntyimät pahuudessa. 2. Jumala uhlaa we>

denpaisumulsella hukuttaa maan. 3. Vedenpaisumus alkaa. 4. We-
-senpaisunm« laukoo, ja maa tuiwuu. 3. Noa lähtee »llist», ja lu>
mala tekee liiton hauen kanssansa.)

1. Kun ihmiset lisääntyimät maan päällä, lisääntyi
heidän pahuutensalin. Silloin uhkasi Jumala hukuttaa ih-
miset, mutta hän antoi heille mielii 120 wuotta parannuksen
aikaa. Kun Jumala näki, ettei ihmiset parantaneet itseänsä,
maan että heidän ajatuksensa ja sydämensä aimoitukset olimat
pahat, sanoi hän: ihmisen, jonka min» luonut olen, tahdon
minä hukuttaa maan päältä.
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2. Mutta Noa löysi armon Herran edessä, silla hän
oli hurskas mies ja eli jumalisesti. Ia Herra lasti häntä
rakentamaan itsellensä ja perheellensä arkkia, sillä Jumala
tahtoi antaa wedenpaisumulsen tulla maan päälle hukutta-
maan kaikkea lihaa. Artli pitää tehtämän 300 kyynärää
pitkä, 50 kyynärää lemeä j» 30 kyynärää korkea, kolmen
kertainen ja sisälle olinsijat. Ia No» teli, niinkuin Jumala
oli häntä käskenyt.

3. Herra läski Noan mennä arkkiin, poikiensa Sem'in,
Ham'in ja lafet'in, emäntänsä ja hänen poitainsa emän-
tien kanssa. Sitäpaitsi piti Noan wiemän arkkiin yhden
tai useamman parin kaikkinaisista eläimistä, jotka eiwät woi«
neet medessä elää, selä ruokaa heille kaikille arkissa. Kun
Noa oli mennyt arkkiin ja taikli eläimet hänen kanssansa,
sulki Herra omen heidän jälkeensä. Samana päiwänä puh-
lesiwat laitti sywyyden lähteet, ja taiwaan akkunat auleni-
mat ja rankkasade tuli maan päälle neljäksikymmeneksi
päiwäksi ja neljäksikymmeneksi yöksi. Silloin nousiwat we-
det nousemistaan, niin että korkeat muoret peittyiwät meden
alle. Näin hukutettiin laitti elämät olennot maan päältä,
sekä ihmiset että eläimet. Noa ainoastaan jäi ja ne, jotka
hänen kanssaan olimat arkissa.

4. Mutta Jumala muisti Nona ja laillia eläimiä,
jotka olimat arkissa, jarankkasade taukosi. Ia Jumala an-
toi tuulen puhaltaa maan päällä, niin että medet alentuiwat,
ja arlli asettui Araratin muorelle. Jonkun ajan kuluttua
antoi Non kaarneen lentää ulos, mutta tämä lenteli edes
ja takaisin, siksi luin wedet maan päältä kuiwuiwat. Sitten
antoi hän kyyhkysen lentää ulos, ja lun se ei löytänyt mi-
tään paikkaa, jossa olisi lewtihtiinyt, tuli se takaisin Noan
tytö arkkiin. Seitsemän päimän kuluttua antoi hän taasen
kyyhkysen lentää ulos, mutta ehtoopuolella tuli se takaisin
tuore öljypuun lehti suussa. Non odotti mielii seitsemän



päiwaä ja antoi kyyhkysen jälleen lentää ulos, mutta se ei
enää palannut hänen luoksensa.

5. Jumala täsli Noaa lähtemään arkista omaisi-
nensa ja kaikkien eläimien kanssa. Ia hän meni ulos ja
rakensi Herralle alttarin ja uhrasi polttouhria alttarilla. Ia
Herra leppyi Noan uhrin tähden ja lupasi, ettei hän kos-
laan enää maata kiroa ihmisen tähden. Ia Jumala siu>
Nllsi Noaa ja hänen poikiansa, sanoen: olkaat hedelmälliset
ja lisääntyläät ja täyttäkäiit maa! Ia Jumala tekin liiton
heidän kanssansa, ettei maata pidä enää wedenpaisumisella
hututettaman. Liiton merkiksi asetti Jumala sateenkaaren
piimiin. 1 Mos. tirj. 6—9.

5. Babelin torni.
(1. Ihmisten löyhleys. 2. Jumala hajoittaa heidät.)

1. Wedenpaisumisen jälleen ihmiset taas lisäänlyimät
maan päällä ja he kultiwat itäänpäin erääseen laaksoon Si-
nearin maassa ja asettuiwat sinne asumaan. Kaikilla heillä
oli yhtäläinen puheenparsi. Ia he sanoimat keskenänsä:
menkäämme rakentamaan itsellemme kaupunki ja torni, jola
taiwaaseen ulottuu, ettei meitä hajoitettaisi kaikkiin maihin!
Ia he altoiwat rakentaa.

2. Silloin astui Herra alas katsomaan kaupunkia ja
tornia, jota ihmiset ralensiwat ja hän sekoitti heidän kielensä,
niin ettei kukaan ymmärtänyt toisensa puhetta. Sitte ha-
joitti Herra heidät kaikkiin maihin, ja he laklafiwat raken-
tamasta. Sitä kaupunkia kutsuttiin sitte Vabelilfi, jola
merkitsee selsitus. 1. Mos. tirj. 11.

7
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11. PatriarKKain historia.

6. Abrahamin kutsuminen.
(1. Herra käskee Abrahamia lähtemään kotimaastansa. 2. Ab«

raham tottelee Herra» ja saa lupauksen Kanaan maasta.)

1. Tara nimisellä Semin jälkeläisellä oli kolme poikaa:
Abraham, Nahor ja Haran. Hän muutti pois Kaldean
Urista Haraniin Messspotamiassa ja asui siellä. Mutta
Tara palmeli wieraita jumalia. Ia Herra sanoi Abraha»
mille, lähde maaltasi ja isäsi huoneesta Me maalle,
jonla minä sinulle osoitan. Ia minä teen finun suu-
reksi kansaksi ja siunaan sinun, ja sinussa pitää lailli
sukukunnat maanpäällä siunatuiksi tuleman.

2. Silloin otti Abraham «aimonsa Saran j» wel«
jensiipojan Lotin ja kaiken omaisuutensa ja lähti matkusta-
maan Kanaan maalle. Abraham oli silloin 75 muoden
wanha. Niin tuli Abraham Moren tammistoon, joka on
Silemin luona. Silloin näkyi Herra hänelle ja sanoi:
finun siemenellesi annan minä tämän maan. Ia Ab-
raham rakensi siinä alttarin Herralle ja saarnasi Herran
nimestä. Sieltä hän waelsi edemmäksi etelään päin. 1 Mos.
lirj. 12.

7. Abraham ja Lot.
(1. Lot eroaa Abrahamista. 2. Abraham pelastaa Lotin.)

1. Jumala siunasi Abrahamia ja Lotia ja he rikas»
tuimat. Ia heillä oli sangen paljon karjaa, niin ettei mo>
lempain laumat moineet käydä yhdessä laitumella. Silloin
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syntyi riita Lotin paimenten ja Abrahamin paimenten millillä.
Mutta Abraham sanoi Lotille.- älköön olko riita minun ja
sinun wälillä, sillä me olemme weljelset! Eroa minusta!
I» Abraham antoi Lotin walita itselleen asuinpaikan. Sil»
loin Lot malitsi itsellensä Jordanin lakeuden, joka oli mesi-
rikas ja hedelmällinen ja majaili Sodsmaan asti. Mutta
Sodoman kansa oli paha ja rikkoi komin Herraa wastaan.

la Jumala sanoi Abrahamille: loko tämän maan annan
minä sinulle ja sinun siemenellesi ijankailkisesti. Abraham
muutti asumaan Mamren tammistoon. jota on Hebronissa
ja rakensi siellä alttarin Herralle.

2. Mutta eräs kuningas idästä tuli sotimaan Sodo-
man ja Gomorran kuninkaita wastaan. Silloin palenimat
kuninkaat muorille, ja wihollinen otti kansan ja kaiten ta-
maran, mitä Sodomassa ja Gomorrassa oli, myöskin Lotin
ja hänen omaisuutensa, ja meni matkaansa. Silloin tuli

joka oli päässyt pakenemaan ja ilmoitti sen Abraha-
mille. Kun Abraham tämän luuli, otti hän 318 palwelijaa
mukaansa ja ajoi wihollista takaa aina Tamasloon asti,
pelasti Lotin ja kaiken kansan sekä otti takaisin kaiken tawa>
ran. Kotimatkalla tuli häntä wastaan Mellisedel Salemin
kuningas ja ylimmäisen Jumalan pappi. Hän siunasi Ab-
rahamia ja Abraham antoi hänelle kymmenykset saaliista.
Silloin tahtoi Sodoman kuningas antaa Abrahamille kaiken
mihollisilta otetun tamaran, mutia Abraham ei ottanut mi-
tään Herran tähden. 1 Mos. lirj. 13, 14.

8. Jumala telee liiton Abrahamin lanssa.
(1. Abrahamille wahwistetaan lupaus, että hänen siemenensä

on olewa monilukuinen. 2. Abraham luulee Hagarin pojan tulewan
hänen perilliseksensä. 3. Jumalan liitto Abrahamin kanssa.)

1. Herra nälyi Abrahamille, sanoen: älä pelkää Ab-
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rahani! Minä olen sinun lilpesi ja sangen suuri palkkasi.
Abraham sanoi: mitä annat minulle? Minä lähden lapsi-
toinna täältä ja omaisuuteni perilliseksi tulee palmelijani
Eleasar. Mutta Herra sanoi: ei hän sinua peri, maan jota
sinun ruumiistasi tulee, hän on olema sinun perillisesi. Ia
Herra wei hänen ulos ja sanoi: latso taiwaalle ja lue täh-
det, jos ne taidat lukea! Niin on siemenesi olewa. Ia Ab-
raham uskoi Herran ja hän luki sen hänelle wanhurslaudelsi.

2. Kymmenen wuotta oli Abraham asunut Kanaan
maassa, eilä hänellä wielä ollut lasta. Silloin antoi Sar»
egyptiläisen palmelijansa Hagarin Abrahamille waimolfi.
Hän synnytti pojan, jota nimitettiin Ismaelitsi. Nyt ajatteli
Abraham, että Ismael olisi se poila, jonla lautta Jumala
täyttäisi lupauksensa siemenestä.

3. Kosla Abraham oli yhdelsänlymmenen jayhdeksiin
ajastllitainen, niilyi Herra hänelle jälleen ja sanoi: mm»
«len Jumala taiMwaltias, waella minun edessäni jn
«Ie walaa! Senjalleen ilmoitti Herra, että Sara on syn-
nyttämä Abrahamille pojan, jonka hänen pitää nimittämän
Isalilfi. Ia Herra teli liiton Abrahamin kanssa, sanoen:
minä taho«n «lla sinun Jumalasi ja sinun fiemeneneft
Jumala sinun jälteesi. Liiton merkitsi asetti Jumala ym»
pärileillaulsen. 1 Mos. lirj. 15, 17.

9. Jumala ilmestyy Abrahamille Mamren tammistossa.
(1. Kolme miestii tulee Abrahamin luolse j» wastaan otetaan

nöyrästi. 2. Herra ilmoittaa, että Sara wuoden kuluttua synnyttää
pojan.)

I. Abraham istui lerran majansa owella Mamren
tammistossa, lun päiwä oli palawimmallansa. Kosla hän
silmänsä nosti ja latsoi, seisoi tolme miestä hänen edessänsä,
ja hän kumartui maahan heidän eteensä. Sitte sanoi Ab-
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raham: sallitaat minun pestä jalkanne, ja te lemätläät puun
alla. Ia hän Valmisti heille aterian, jakun he söimät. seisoi
hän heidän Vieressänsä puun alla.

2. Silloin sanoi ylsi heistä: minä palaan takaisin
tulemana wuonna tällä ajalla, ja katso, Vaimollasi Saralla
on silloin poika. Tämän kuuli Sara majan omella, jossa hän
seisoi hänen takanansa ja hän naurahti itseksensä, sillä hän ei
tietänyt, että se oli Herra. Mutta Herra sanoi: miksi Sara
nauroi? Onko Herralle mitäkään mahdotonta? Sara kielsi,
sanoen: en minä naurannut, sillä hän hämmästyi. 1 Mos.
kirj. 18.

10. Jumala tuomitsee Sodoman ja Gomorran.
(l. Abraham rukoilee Sodoman ja Gomorran puoksta.

Sodoma ja Gomorra hämitetiiän.)

1. Herra sanoi Abrahamille: minä häwitän Sodoman
ja Gomorran, loska heidän syntinsä omat sangen raskaat.
Silloin astui Abraham Herran eteen ja rukoili, sanoen:
hututatlos »vanhurskaankin jumalattoman kanssa? Entä jos
kaupungissa ulisi Viisikymmentä Vanhurskasta, huluttmsittos
myös ne, etkä säästäisi sitä paikkaa heidän tähtensä. Ia
Herra sanoi: jos löydän Viisikymmentä Vanhurskasta So-
doman kaupungissa, niin minä säästän koko sen paikan heidän
tähtensä. Abraham sanoi: katso minä olen rumennut puhu-
maan Herrani kanssa, ehkä olen tomu ja tuhka. Entä jos
olisi wiisi mailla Viidestäkymmenestä Vanhurskaasta, kadot-
taisitkos wiiden tähden loko kaupungin? Herra mastasi: en
ladota, jos löydän siellä neljäkymmentä wiisi (Vanhurskasta.)
Abraham rukoili rukoilemistaan siksi, että hän tuli lymme»
neen. Ia Herra lupasi säästää laupungin, jos siellä olisi
kymmenen Vanhurskasta.
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2. Ehtoolla tuli laisi enkeliä Sodomaan ja ilmoit-
tiwat Lotille, että Herra oli lähettänyt heidät hukuttamaan
taupunlia. Ia he sanoimat Lotille: onko sinulla joku
täällä, joka sinulle kuuluu, mie hän ulos täältä. Sitte Lot
meni ulos ja puhutteli wäwyjänsä, joittenka piti saaman
Hänen tyttärensä, mutta he luuliwat hänen tekemän leikkiä.
Kun Lot wiipyi, tarttuiwat enkelit hänen käteensä ja hänen
maimonsa ja hänen tyttäriensä käteen ja taluttiwat heidät
ulos kaupungista. Senjalleen sanoimat he hänelle: palene
ja pelasta sielus, älä lätsähdä taaksesi, äläkä seisahda tällä
lakeudella! Sitte antoi Herra sataa tuliliweii ja tulta tai-
waasta ja häwitti ne kaupungit, ja laiken maan lasmun.
Mutta Lotin emäntä latsoi taalsensa ja muuttui suolapat-
saalsi. Wähän ailaa sen jälteen muutti Abraham Mam«
ren tammistosta ja asettui asumaan Nersaban seuduille.

1 Moos. lirj. 18, 19.

11. Isakin syntyminen ja uhraaminen.
(1. Herran lupaama poila syntyy. 2. Jumala laskee Abrah»»

miu uhraamaan poikansa. 3. Abraham lähtee uhraamaan poikaansa.
4. Jumala siunaa Abrahamia hänen uskonsa ja tottelewaisuutens»
tähden).

1. Kun Abraham oli sadan ajastajan wanha, syn>
nytti Sara hänellepojan, sillä ajalla, jonka Jumala oli hänelle
sanonut. Ia Abraham nimitti äsken syntyneen poikansa
Isatiksi ja ympärileikkasi hänen kahdeksan päimäisenä, niin»
luin Jumala oli käskenyt.

2. Kun Isak oli laswanut suureisi, koetteli Jumala Ab-
rahamia, sanoen: ota Isak sinun ainoa poikasi, jota rakastat
ja mene Morian maalle ja uhraa hänet siellä polttouhriisi

yhdellä niistä muorista, jonka minä sinulle olen sanoma.
3. Niin Abraham nousi marhain aamulla, waljasti
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aasinsa, halloili puita polttouhriin ja otti lalsi palwelijaa
myötänsä ja poikansa Isakin ja meni sille paikalle, jonka
Jumala oli hänelle sanonut. Kolmantena päiwänä nosti
Abraham silmänsä ja näki muoren taampana. Silloin sa-
noi hän palwelijoillensa: olkaat te tässä aasin Meressä!
Minä ja poika täymme tuonne rukoilemaan ja kun olemme
rukoilleet, palaamme jälleen teidän tykönne. Ia Abraham
otti halot ja sälytti ne poikansa Isakin selkään, mutta itse
otti hän tulen ja weitsen ja he läwimät molemmat yhdessä.
Nyt sanoi Isak: isäni! katso, tässä on tuli ja halot, mutta
missä on lammas polttouhriksi? Abraham «vastasi: Ju-
mala on tatsom» itselleen lampaan polttouhriksi, poikani.
Kun he tuliwat wuorelle, teli Abraham siihen alttarin ja
pani halot ja sitoi poikansa Isakin ja laski hänen altto.»
rille hallojen päälle. Sitte ojensi hän kätensä ja otti meit»
sen, uhrataksensa poikansa. Silloin huusi Herran enkeli tai-
waasta, sanoen: Abraham, Abraham! älä satuta kättäsi poi--
kaan, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, etkä
ole säästänyt ainokaista poikaasi minun tähteni. Niin Ab-
raham nosti silmänsä ja näti oinaan takanansa farmista
sekaantuneena tiheään pensastoon. Tämän hän otti ja uh-
rasi sen polttouhriksi poikansa siaan.

4. Mutta Herran enkeli huusi toistamiseen Abraha»
mille taiwaasta, sanoen: minä olen wannonut itse tant-
tani, sanos Herra: ettäs tämän teit, etlii säästänyt
ainoata poikaasi, niin minä suuresti siunaan sinun ja
lisään sinun siemenesi. Ia sinussa ja sinun siemenes-
säsi pitää taiM kansat maan päällä siunatuiksi tule-
man. Sitte palasi Abraham palwelijainsa tylö ja he
nousiwat ja motlustiwllt yhdessä Bersabaan. 1. Mos.
tirj. 21, 22.
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12. Isakin naiminen.
(1. Sara luulee. 2. Abrahamin palwelija matkusta» Haramin

noutamaan Isatille waimoa. 3. Rebell» tulee Isalin waimolsi).

1. Sara kuoli sadan kahdenkymmenen seitsemän muo»
den Vanhana Mamren tammistossa, ja Abraham murehti
häntä. Ia Abraham osti Makftelan mainion Hebronissa
ja hautasi Saran siellä olemaan luolaan.

2. Abraham oli Vanha ja Herra oli siunannut häntä
kaikissa. Ia hän kutsui wanhimman huoneensa palmelijan
ja läsli häntä menemään Haramin ja ottamaan hänen
omasta sumustaan maimon Isukille, sillä hän ei tahtonut,
että hänen poikansa ottaisi itselleen waimon kananealais-
ten tyttäristä, eitä, että hän matkustaisi Mesopotamiaan.
Ia Abraham sanoi palwelialle: Herra lähettää enkelinsä
sinun kanssasi ja tekee matkasi onnelliseksi. Silloin otti
palwelija kymmenen kamelia ja kaikkinaista herransa tawa-
raa ja waelsi Mesopotamiaan Haranin kaupunkiin. Siellä
antoi hän kameleinsa laskea polwillensa ulkona kaupungista
wesitaimon tykönä, josta maimowäen ehtoopuolella oli tapa
mettä ammentaa. Ia hän rukoili Herraa, sanoen: Herra,
minun herrani Abrahamin Jumala, katso, minä seison tässä
mesilaimollll, ja niitten tyttäret, jotka asumat tässä kaupun-
gissa, tulemat mettä ammentamaan. Niin tapahtukoon, että
se tyttö, jolle minä sanon: anna minun juoda, ja joka sa-
noo: juo, minä juotan myös sinun kamelisi, hän on juuri
se, jonka sinä olet malinnut palmelillllesi Isukille. Ennen»
kuin hän lakkasi rukoilemasta, tuli eräs waimo kantaen we»
siastiaa alallansa. Hän meni alas laiwolle, täytti astiansa
ja tuli ylös. Niin palwelija meni häntä mustaan ja pyysi
juoda hänen astiastaan. Waimo wastasi: juo! Minä juo-
tan myös kamelisi. Ia sillä uikaa kun hän juotti kameleja,
katseli mies häntä ääneti. Sitte kysyi hän, kenen tytär hän oli,
ja hän mastasi: minä olen Vetuelin Nahorin pojan tytär
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ja nimeni on Rebekla. Silloin palwelija otti kultaiset
renkaat ja rannerenkaat j» antoi ne Rebekalle. Ia hän
kumartui maahan ja liitti ja ylisti Herraa, joka oli johta»
nut hänet Abrahamin sukulaisten huoneeseen.

3. Nyt kiiruhti Rebekka kotiinsa ja lertlli tämän
tailli. Silloin meni hänen weljensä Laban kalmolle ja toi
miehen huoneeseen. Ia he asettiwat ruokaa hänen eteensä,
mutta hän ei syönyt, ennenkuin hän oli puhunut asiansa.
Kun hän oli puhunut, sanoiwat Laban ja Betuel: tämä
asia on tullut Herralta. Katso, tuossa on Rebekka edessäsi,
ota hiin ja mene, ja olkoon hän sinun herrasi pojan waimo.
Silloin kumartui palwelija maahan Herran eteen. Sitte
hän söi ja joi. Ia seuraamana aamuna otti hän Rebelan
kanssansa, ja matkusti kotiin herransa tykö. Ia Rebekka
tuli Isakin maimoksi. 1 Moos. tirj. 23, 24.

13. Isak ja hänen pottansa.
(1. Isa! saa läksi poikaa. 2. Abraham luolee ja Jumala »nta»

Isalille Abrahamin siunauksen).

1. Kun kaksikymmentä wuotta oli kulunut, tuuli Herra
Isakin rukouksen, ja Rebekka synnytti hänelle taksi poikaa,
jotka oliwat kaksoiset. Ensiksi syntyneen nimittiwät he
Gsaukft, toisen Jakobiksi. Jo ennen heidän syntymäänsä
«li Herra sanonut Rebekalle: wanhempi palwelee nuo-
rempaa. Kun he oliwat kasmaneet miehiksi, tuli EsauZta
metsästäjä, mutta Jakobista tuli ytsiwakainen mies ja hän
asui maioissa. Eräänä päiwänä keitti Jakob hernekeiton.
Samassa tuli Esau wäsyneena kotiin metsästä, ja pyysi
syödä sitä ruokaa. Mutta Jakob sanoi: myy minulle tä-
napäimänä esikoisuutesi! Esau wastasi: katso, minä kuolen
kuitenkin, mitä minun esikoisuudestani on? Ia hän möi
Jakobille esikoisuutensa, sillä hän katsoi sen ylen.
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2. Siihen aikaan kuoli Abraham, 175 muooen itäi-
senä, j» hänen poikansa Isak ja Ismael hautasimat hänen
Malpelan luolaan. Ia Herra uudisti Isalille, Abrahamille
antamansa siunauksen, sanoen: finun siemenessäsi pitiiii
lailli sukukunnat maan päällä siunatuiksi tuleman.
1 Moos. tirj. 25, 26.

14. Isat siunaa poikiansa.
(I. Isat tahtoo siunata Esaun. 2. Jakob saa petoksella siuu»»

»lsen. 3. Isak siunaa Esaun alhaisemmalla siunauksella. Tästä
syystä alkaa Esan wihata Jakobia.)

1. Kun Isat tuli wanhatsi, ja hänen näkönsä heikkoni,
sanoi hän Esaulle: mene kedolle ja pyydä minulle metsän»
otus ja tee minulle himoruoka, että minä siunaisin sinua,
ennenkuin kuolen. Ia Esau meni. Mutta Rebekka, joka
kuuli tämän, sanoi Jakobille: katso, minä kuulin isäsi sano-
man Esaulle: tuo minulle metsänotus ja tee minulle himo-
ruoka syödäkseni, että minä siunaisin sinua ennenkuin kuolen.
Niin mene nyt sinä laumaan ja tuo minulle taksi wohlaa,
tehdäkseni isällesi niistä himoruuan. Wie sinä sitle se isäl-
lesi, että hän siunaisi sinua. Mutta Jakob sanoi: ehkä isäni
siwelee minua, ja niin olen minä hänen silmissänsä luin
petturi ja saatan päälleni kirouksen enkä siunausta. Hänen
äitinsä sanoi: se kirous tulkoon minun päälleni, ole sinä
maan minulle kuuliainen! Niin Jakob toi wohlat, ja hänen
äitinsä malmisti niistä himoruuan. Silte puki hän Esaun
maatteet Jakobin päälle, ja wohlain nahat kääri hän hänen
käsiinsä ja taulaansa.

2. Kun latob tuli Isakin tytö, kysyi tämä: kukas
olet poikani? Jakob mustasi: minä olen Esan sinun esikoi-
sesi. Nouse siis ylös ja syö minun saaliistani, että sinun
sielusi siunaisi minua! Mutta Isak sanoi: kuinkas olet niin
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nopeasti löytänyt saaliin? latob mustasi: Herra antoi
minun sen kohdata. Silloin sanoi Isak: tule lähemmäksi,
poikani, siwelläkseni sinua, josko olet poikani Esau, wai et.
Ia Isak siweli häntä ja sanoi: ääni on Jakobin ääni, mutta
kädet omat Esaun todet. Wielä kerran hän kysyi: oletko
todellakin poikani Esau? Ia kun hän oli myöntäwästi
mustannut, siunasi Isat häntä, sitten luin hän oli syönyt.

3. Heti lun Jakob oli lähtenyt, tuli Esau metsästä-
mästä. Hän »valmisti myöskin himoruuan ja wei sen isäl-
lensä, sanoen hänelle: nouse ylös ja syö minun saalistani.
Silloin Isat hämmästyi sangen kowin j» sanoi: sinun wel-
jesi on tullut kamaluudella ja wienyt siunauksen sinulta. Ia
hänen pitää siunatun oleman. Kun Esau kuuli tämän, täwi
hänen mielensä sangen karwaaksi, ja hän huudahti: etkös
pitänyt yhtään siunausta minun Marakseni? Silloin siunasi
Isak Esauta, mutta lisäsi: sinä olet palwelewa weljeäsi.

Siitä päiwästä alkaen wihasi Esau Jakobia ja sanoi
sydämessänsä: isäni murhepäiwät lähestywät, sillä minä tapan
weljeni Jakobin. 1 Mos. t>rj. 27.

15. Jakob pakenee Haraniin.
(1. lalob saa Abrahamin siunauksen. 2. Jumala ilmestyy

Jakobille. 3. Jakob saapuu enonsa Labanin tytö.)

1. Rebetalle ilmoitettiin Esaun uhkaus, ja hän sanoi
Jakobille: pakene Haraniin weljeni Lobanin tykö ja ole siellä

siksi tuin weljesi kiukku asettuu. Sitte Isak kutsui Jakobinty.
lönsä jakielsi häntä ottamasta itsellensä waimoa Kanaan maan
tyttäristä, maan kasti ottamaan jonlun Labanin tyttäristä.
Ia hän siunasi Jakobia ja sanoi: laiMwaltias Jumal»
enentäköön sinua ja antakoon sinulle Abrahamin siu-
nauksen.

2. latob lähti Versovasta ja meni Haromin päin.
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Ehtoolla kun aurinko jo oli laskenut, eikä hän ollut löytä-
nyt majaa lewätätsensä, otti hän kimen päänsä alaiseksi ja
pani maata kedolle. Ia hän näki unta, että tikapuut fei-
soiwat maan päällä, joitten ylempi pää ulottui taiwaaieen,
ja Jumalan enkelit läwiwät ylös ja alas niitä myöten.
Minna seisoi Herra ja sanoi: tämän maan, jonka päällä
makaat, annan minä sinulle ja sinun siemenellesi; jasinussa
sekä sinun siemenessäsi pitää kaikki sukukunnat maan
päällä siunatuiksi tuleman. Minä olen sinun kanssasi
ja warjelen sinua ja saatan sinun jälleen tähän maahan.

Kun Jakob heräsi, sanoi hän: totisesti on Herra tässä pai-
kassa, ja tämä on taimaan omi. Ia hän kutsui paikan
Veteliksi, joka merkitsee Jumalan huone.

3. Sitte lalob jatkoi matkaansa ja tuli Haraniin.
Siellä pysähtyi hän erään laiwon luo, johonRakel, Laba-
nin tytär, tuli juottamaanisänsä lampaita. Silloin itki Jakob
ilosta ja ilmoitti hänelle, että hän oli Rebekan poika. Rakel
juoksi kohta kotiinsa ja sanoi sen isällensä. Laban meni
Jakobia «vastaan, otti hänen syliinsä, suuteli häntä ja mei
hänen huoneeseensa. Ia Jakob palweli Labanilla. 1 Mos.
lirj. 27, 28.

16. Jakob Labanin tykönä.

(1, lalob Palwelee Labanin tyttärien tiihden. 2. lalob palwe-
lee Labania palkan edestä.)

1. Kun Jakob oli kuulauden ollut Labanin tykönä,
sanoi Laban hänelle: palweletko sinä minua ilmaiseksi? Il-
moita mikä palkkasi olisi? Jakob wastllsi: minä palmelen
sinua seitsemän aiastailall Rakelin, nuoremman tyttäresi
tähden. Laban sanoi: parempi on että annan hänen sinulle,
tuin jollekin toiselle. Ia Jakob palweli seitsemän muotta
Rakelin tähden, ja ne oliwat hänen mielestään niinkuin muu»
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tama päiwä, sillä niin rakasti hän häntä. Mutta kun seitsemän
wuotta oli kulunut, petti Laban Jakobin ja antoi hänelle
wanhemman tyttärensä Lean Rakelin sijaan. Kun Jakob
häntä nuhteli, sanoi Laban: jos palwelet minua wiclä seit-
semän ajastaikaa, saat myöskin Rakelin Malmöksesi. Jakob
teki niin, ja Laban antoi hänelle myös Rakelin maimoksi.

2. Kun neljätoista wuotta oli umpeen kulunut, tah-
toi Jakob palata kotia omaan maahansa. Mutta Laban
näli, että Herra siunasi häntä Jakobin tähden. Ia hän
pyysi häntä palwelemaan määrätyn palkan edestä. Niin
Jakob palweli Labania wielä luusi wuotta. Tämä oli Ja-
kobille waiwaloinen aika. Päiwälla rasitti häntä kuumuus ja
yöllä kylmyys, ja uni haihtui hänen silmistänsä. Ia maikka
hän palweli niin uskollisesti, petti Laban häntä kuitenkin
siten, että hän kymmenen kertaa muutti hänen palttuansa.
Mutta Jumala siunasi Jakobia, ja hänellä oli sangen pal-
jon karjaa, palmelijoita ja piikoja. Ia Jumala antoi hä-
nelle myös kaksitoista poikaa, joitten nimet oliwat: Ruben,
Simeon, Lewi, luda, Isastar, Sebulon, Dan, Naf-
tali, Gad, Asser, Josef ja Benjamin. 1. Mos. lirj.
29, 30.

17. Jakob palaa Kanaan maahan.
(1. Jakob pakenee Labanin tyluä. 2. Jakob painelee Herran

tanssll. 3. Jakob kohtaa Esaun. 4. Jakob Vetelissä ja Mamren tam»
mistossa).

1. Ladan ja hänen poikansa kadehtimat Jakobia hä-
nen rikkautensa tähden. Niin Herra sanoi Jakobille: pa-
laja isäsi maalle, ja minä olen sinunkanssasi. Kun Laban oli
mennyt keritsemään laumaansa, asetti Jakob lapsensa ja
wuimonsa kamelein selkään, otti kaiten tawaransa j» pakeni
HaraniSta. Kolmantena päimänä sai Laban tietää, että
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lalob oli paennut; hän ajoi häntä takaa ja saawutti hä-
net. Mutta Jumala sanoi Labanille yöllä unessa: kamahda
itsesi puhumasta Jakobille muuta tuin hywää. Ia he te-
tiwät liiton lestenänsii. Sitte Laban siunasi lapsensa ja
palasi jälleen totiinsa.

2. Jakob lähetti sanansaattajat weljensä Esaun tylö,
joka asui Edomissa, ja pyysi saada armoa hänen edessänsä.
Sanansaattajat palasimat takaisin, sanoen: Esau tulee sinua
mustaan ja neljäsataa miestä hänen kanssansa. Silloin
peljästyi Jakob towin, rukoili Herraa ja sanoi: Herra,
sinä sanoit minulle: palaja takaisin maahasi! Minä olen
mahdotoin kaikkeen siihen armoon, ja kaikkeen totuuteen, jonla
teet palwelijallesi. Pelasta minua nyt minun weljeni lasista,
sillä minä pelkään häntä. Ia Jakob lähetti weljellensä lah-
joja lepyttäätsensä häntä. Sitte mei hän waimonsa, lap-
sensa ja kaiken tawaransa labok joen yli, mutta jäi itse
toiselle puolelle yksinänsä. Ia yksi mies tuli ja paineli hä-
nen kanssansa siksi tuin aamurusko nousi. Kun mies ei
woittanut häntä, sanoi hän: päästä minua, sillä aamurusto
nousee! Mutta lalob sanoi: en minä päästä sinua, jollet
siunaa minua. Silloin sanoi mies: ei sinua enää pidä tut»
suttaman Jakobiksi, maan Israeliksi, silla sinä olet taistel-
lut Jumalan ja ihmisten lanssa ja olet woittanut. Ia hän
siunasi Jakobia. Niin Jakob sanoi: minä olen nähnyt Ju-
malan lasmoista laswoihin, ja minun sieluni on Vapah-
dettu.

3. Sitte kulki Jakob edemmäksi ja näki Esaun tule»
wan neljäsataa miestä hänen kanssansa, ja hän meni häntä
wastaan ja kumartui maahan hänen eteensä. Mutta Esan
juoksi häntä mustaan, halasi häntä taulasta ja suuteli
häntä, ja he itliwät. Senjalleen erosiwat weljetset rau»
hassa.

4. lalob matkusti yhä edemmäksi ja tuli Veteliin;
siellä hän teli Herralle alttarin. Ia Herra näkyi Jakobille
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ja sanoi: Minä olen lailliwaltias Jumala, ole he-
delmällinen ja enene. Sen maan, jonka minä annoin
Abrahamille ja Isatille, annan minä sinulle ja sieme-
nellesi sinun jälkeesi. Sitte tuli latob isänsä tykö. joka
asui Mamren tammistossa. Täällä tuoli Isak, ja hänen poi-
kansa hautasimat hänen Abrahamin hautaan. 1 Mos. lirj.
31—35.

18. Josefin weljet mMiit Josefin.
(1. Weljet tuihaawat Josefia. 2. Weljet aikowat tapva» I°<

sefin. 3. Weljet myywät Josefin.)

1. Jakob rakasti Josefia enemmän kuin kaikkia mui-
ta lapsiansa ja teli hänelle lirjawan hameen. Kun Josef
oli seitsemäntoista wuotias, seurasi hän Veljiänsä, kun he
laitsimat isänsä karjaa, ja hän ilmoitti isälle, mitä pahoja
huutoja heistä kuului. Mutta kun weljet näkiwät, että Jakob
rakasti Josefia enemmän kuin kaikkia hänen weljiänsä, mi-
hasimat he häntä, eiwättä woineet puhutella häntä ystii»
wällisesti. Kerran niili Josef unta, että hän ja hänen mel-
jensä olimat sitominaan jalallisia mainiolla, ja hänen jalal-
lisensa nousi seisomaan ja weljiensä jalalliset seisoimat ym»
parilla ja kumarsimat hänen jalallistansa. Toisen kerran
uneksi hän, että aurinko, kuu ja yksitoista tähteä kumarsimat
häntä. Kun hän kertoi unensa, wihasiwat weljet häntä
mielä enemmän ja sanoimat: sinäkö tulisit meidän tunin»
taaksemme ja hallitsisit meitä? Mutta hänen isänsä piti
mielessänsä, mitä oli tapahtunut.

2. Kerran lähetti isä Josefin Silemiin katsomaan,
luinka weljet ia karja woimat. Kun weljet taulaa näkimiit
hänen, fanoimat he: katsota»! Unennäkijä tulee. Tappa»
laamme hän, niin saamme nähdä, mihin hänen unensa jou-
tumat. Mutta Ruben sanoi: älläiit wuodattalo merta, maan
heittäMt hän tähän kuoppaan, jota on lormessa! Hän ajat-
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teli nimittäin salaa pelastaa Josefin. Kun nyt Josef tuli
weljiensä tytö. riisuiwat he häneltä lirjawan hameen ja
heittimät hänet kuoppaan, jossa ei ollut yhtään mettä. Itse
istuiwat he syömään.

3. Kun he sitte nostiwat silmänsä ja latselimat, nii-
liwät he joukonismaelilaisia, jotkamenimät Egyptiin. Silloin
ehdotteli luda, että he myisiwät Josefin ismaelilaisille. I»
he wetiwät hänen ylös kuopasta ja myiwät hänen
kymmeneen hopeapenninliin. Mutta Ruben ei ollut läsnä,
tun tämä tapahtui. Ia tun hän tuli kuopalle eikä löytänyt
Josefia sieltä, repäisi hän mc,atteensa, tietämättä mitä hänen
pitäisi tekemän. Sitte tappoiwat weljet kauriin, lastoimat
hameen mereen ja lähettiwät sen kotiin isällensä ja sanoiwat:
tämän me löysimme, tunnustele onko tämä poikasi hame,
wai ei? Jakob sanoi: tämä on minun poikani hame. Paha
peto on syönyt Josefin. Ia Jakob murehti häntä tauwan.
1 Mos. lirj. 37.

19. Josef Potifarin luona ja Kankeudessa.
(i. Josefia kiusataan, mutt» hän woittaa kiusauksen. 2. Jumal»

«n Josefin kanssa myöskin «ankeudessa,)

1. Josef wietiin Egyptiin, ja Potifar, joka oli Fa-
raon, Egyptin kuninkaan homihaltija, osti hänen ismaeli»
laisilta kauppamiehiltä. Ia Herra oli Josefin kanssa, ja
hän oli onnellinen mies. Kun Potifar huomasi tämän, antoi
hän tllilli, mitä hänellä oli, hänen haltuunsa. Ia Herra
siunasi Potifarin huoneen Josefin tähden. Mutta Potifarin
waimo houkutteli Josefia syntiin. Josef wastasi hänelle:
luinla minä tekisin niin paljon pahaa ja rikkoisin Jumalaa
wastaan? Ia maikka hän joka päiwä kiusasi Josefia, ei tämä
häntä totellut. Kun hän nyt näki. ettei Josef häntä totellut,
ilmoitti hän asian Potifarille ja sanoi Josefin houkutteleman
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häntä syntiin. Potifar, kuultuansa wnimonsa sanat, «ihastui
sangen komin ja pani Josefin wanlihuoneeseen, jossakunin-
kaan wnngit oliwat.

2. Mutta Herra oli Josefin kanssa mankeudessakin
ja soi hänen saada armon wankihuoneen haltijan edessä, niin
että hän antoi toiset wangit Josefin haltuun. Sitte ta»
pahtui, että kuninkaan juomanlaskija ja leipoja rikkoiwat
herraansa wastaan, ja he heitettiin siihen wanlihuoneeseen,
jossa Josef oli. Kun Josef tuli aamulla heidän tykönsä,
löysi hän heidät towin murheellisina. Kumpikin heistä oli
nähnyt yöllä unta ja oliwat sentähden murheelliset. Josef
pyysi heitä juttelemaan unensa hänelle. Ia kun he oliwat
ne kertoneet, selitti Josef ne näin: juomanlaskija asetetaan
kolmen päiwän kuluttua jälleen Mirkaansa, mutta leipoja hir-
tetään. Ia Josef sanoi juomanlaskijalle: muista minua,
kun sinun hywin käy ja rukoile Faraota, että hän päästää
minun täältä ulos, sillä minä en ole mitään tehnyt, minkä-
tähden he minun wankeuteen paniwat. Niinkuin Josef oli
selittänyt unet, niin myös tapahtui, mutta juomanlaskija ei
muistanutkaan Josefia, waan unohti hänen. 1 Mos. lirj.
39, 40.

20. Josefin ylennys.

(t. Farao nätee unia. 2. Josef selittää Faraon unet. 3, Josef
tehdään Egyptin maan herraksi.)

1. Kahden ajastajan perästä näli Farao lalsi unta.
Hiin niM unen, että hän oli seisominaan wirran tykönä, ja
llltso, wirrasta nousi ylös seitsemän kaunista ja lihamaa
lehmää, jotta täwiwiit laitumella ruohostossa. Näitten jäl-
leen nousi toiset seitsemän lehmää, rumia ja laihoja. Ia
ne seitsemän laihaa lehmää söiwät ne seitsemän kaunista j»
lihawna lehmää ja oliwat yhtäläiset kuin ennenkin. Ia
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Farao heräsi, mutta nullui jälleen ja näki unta, ja lats»,
seitsemän täysinäistä ja paksua tähläpäätä kaswoi yhdessä
oljessa. Ia seitsemän pientä ja itätuulen surkastuttamaa
tähläpäätä laswoi niitten jälleen. Ia laihat tähkäpäät
nieliwät ne lihawat tähkäpäät.

2. Aamulla oli kuningas lewottomalla mielellä, ja
hän lähetti kutsumaan koloon lailli Egyptin tietäjät ja wiisaat,
mutta ei kukaan moinut selittää unia. Silloin muisti juo»
manlaskija Josefia ja sanoi Faraolle: nyt minä muistan
rikokseni. Kosta Farao wihastui palwelijoihinsa ja pani
minun ja leipojan wanleuteen, silloin me molemmat näimme
yhtenä yönä unta. Mutta siellä oli nuori heprealainen
mies, jola selitti meidän unemme, ja niinkuin hän selitti ne,
niin myös tapahtui. Silloin lähettiFarao kutsumaan Josefia
»ankeudesta. Kun Josef tuli Faraon eteen, sanoi Farao:
minä olen nähnyt unta, maan ei ole sen selittäjää. Mutta
olen kuullut sinusta, loska sinä unen luulet, niin sinä taidat
sen selittää. Josef wastasi: ei se ole minun woimissani,
maan Jumala ennustaa kuitenkin Faraolle hywää. Sitte
kertoi Farao unensa. Ia Josef selitti ne niin, että ensin
tulee seitsemän hywää ja lihawoa wuotta loko Egyptin maa-
han, ja sitte seitsemän nältawuotta. Lopuksi neuwoi hän
kuningasta malitsemaan ymmärtäwäisen ja wiisaan miehen,
jola hyminä wuosin» loloaisi wiidennen osan wiljan runsau-
desta, elatutselsi seitsemän nältäwuoden maratsi, ettei maa
häwiäisi nälän tähden.

3, Josefin neuwo miellytti kuningasta, ja hän sanoi
Josefille: loska Jumala on kaitkill näitä sinulle ilmoitta-
nut, niin ei ole yhtään niin ymmärtämäistä ja Miisasta
luin sinä. Ole sinä minun huoneeni waltijas, ja sinun
sanallesi olkoon kolo kansani kuuliainen. Ia Farao otti for»
mulsen kädestänsä j» pani sen Josefin käteen jaripusti kul-
takäädyt hänen taulaansa ja antoi hänen ajaa toisessa man-
nussansa ja pani huutamaan hänen edellänsä: lumartalaat!
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Ia hiin asetti hänen koko Egyptin maan haltijaksi, Josef oli
silloin kolmenkymmenen ajastajan wanha. lalosef matkusti
ympäri koko Egyptin maan hyminä miljamuosina ja kokosi
kaikkinaista elatusta ja wiljaa säästöön sangen paljon. Kun
sitte nältäwuodet tuliwat, tuli nälkä läikkiin maihin, mutta
Egyptin maassa oli leipää, sillä Josef amasi jywäaitat j»
myi wiljaa. 1 Mos. lirj. 41.

21. Josefin weljet tiiywiit Egyptissä.

(1. Weljien ensimmäinen matta Egyptiin. 2. Weljien toinen
matka Egyptiin.)

1. Niillä tuli Kanaan maahanlin, jossa Jakob asui.
Kun Jakob luuli Egyptissä oleman wiljaa, lähetti hän kym-
menen pottaansa sinne, mutta Benjaminin hän jätti kotiin.
Kun weljet tuliwat Josefin eteen, tunsi hän heidät heti,
mutta he eimät häntä tunteneet. Ia lun he lankesiwat
maahan kaswoillensa hänen eteensä, puhutteli hän heitä lo>
wasti, ja sanoi: te olette waloojat ja olette tulleet katsomaan,
mistä maa olisi awoin wihollisille. Mutta he wastasimat:
me olemme rehellisiä miehiä, kaksitoista weljeM, yhden mie-
hen pojat Kanaan maalla, ylsi meistä on kotona isämme
tykönä, mutta ylsi ei ole enää elossa. Josef sanoi heille:
niin on luin olen sanonut: te olette wakoojat. Ia hän pani
heidät wanleuteen. Kolmantena päiwänä antoi hän jälleen
tuoda weljet tykönsä ja täsli toisia menemään totiin tuo-
maan nuorinta meljeä, mutta yhden heistä piti jäämän
wangilsi. Silloin hämmästyiwät he ia sanoiwat toisillensa:
me olemme totisesti rikoksen alaiset meidän weljemme tähden,
sillä me näimme hänen sielunsa tuskan, lun hän meitä rukoili,
emmekä kuulleet häntä. Sentähden on tämä ahdistus loh»



26

dannut meitä. Ruben mustasi heille: entö teille sanonut:
ölläät tehkö wääryyttä nuorukaiselle, maan te ette kuulleet
minua. Ia nyt hänen werensä meiltä wauditaan. Mutta
he eiwät tietäneet Josefin sitä ymmärtämän, mitä he puhui-
wat. Josef kääntyi heistä ja itki. Sitte otti hän Simeonin
ja sitoi hänen heidän nähtensä. Ia Josef läski täyttöä heidän
säkkinsä jywillä ja panna heidän rahansa jälleen itsckunlin
sälliin. Ia niin antoi hän heidän mennä. Kun he tuliwat
kotiinsa, ilmoittiwat he isällensä laikli, mitä heille tapahtunut
oli. Silloin Jakob sanoi: te teette minun lapsittomalsi,
Josef on poissa, Simeon on poissa, ja Benjaminin tahdotte
wiedä minulta. Ei minun poikani saa mennä teidän kans-
sanne.

2. Mutta loma nälänhätä oli maassa. Ia kun wilja
loppui, käski Jakob poikiansa jälleen menemään Egyptiin
ostamaan »viljaa. luoa mustasi, etteiwät he uskalla mennä
sinne, jollei heillä ole Benjaminia mukanansa. Ia hän sanoi
isällensä: lähetä nuorukainen minun kanssani, minä takaan
hänen. Jollen tuo häntä takaisin sinulle, niin olen minä
wikapää sinun edessäsi kaikkena elinaikanani. Silloin antoi
Jakob poikansa Benjaminin mennä mukaan.

Kun meljet tuliwatEgyptiin, meniwät he Josefin eteen.
11l kun Josef näki, että Benjamin oli mukana, antoi hän
huoneensa haltijan malmistaa heille aterian. Sitte tuotiin
Simeon heidän tytonsä ja he meniwät Josefin
Josef puhui heidän kanssansa ja tiedusteli heidän isästänsä.
Kun hän näki weljensä Benjaminin, paloi hänen sydä-
mensä rakkaudesta weljeänsä lohtaan ja hän kiiruhti pois-
heidän tyköänsä, saaduksensa itkeä. Mutta kun hän oli
pessyt kasmonsll, tuli hän takaisin ja söi heidän kanssansa.
Ia pöydässä saiwat meljet paikkansa ikänsä jälkeen, jota he
suuresti ihmettelimät keskenänsä. Ia Josefin pöydältä kan-
nettiin ruokaa heidän pöydällensä, mutta Benjaminille wiisi
kertaa enempi kuin toisille. Sitte käski Josef huoneensa
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haltijan täyttämään miesten säkit jymillä ja panemaan hänen
hopeamaljansll nuorimman säkin suuhun. 1 Mos. tirj.
42—44.

22. Josef ilmoittaa itsensä veljille.
(1. lusef koettelee «veljiänsä «ilmeisen terran. 2. luda tahtoo

jäädä orjaksi Benjaminin sijaan. 3. loses ilmoittaa, kuka hän «n j»
lutsuu isäänsä j» weljiänsä asumaan Egyptiin).

1. Seuraamana aamuna päiwän waljetessa saiwat
weljet lähteä. Mutta kun he oliwat kulkeneet joulun mattaa
kaupungista, lähetti Josef palwelijansa heidän jälkeensä ja
käski sanomaan heille: miksi oleile maksaneet hywän pahalla?
Ettelö te ole wieneet minun herrani hopeamaljan? Weljet
lasliwat kiiruusti säkkinsä maahan, ja palwelija etsi niistä
ja, katso, malja löydettiin Benjaminin säkistä. Silloin re-
päisiwät miehet waatteensa, palasiwat kaupunkiin ja lanke-
simat maahan Josefin eteen. Josef puhui ankarasti heille
ja sanoi: se mies, jolta malja löydetty on, olkoon minun
orjani, mutta toiset menkööt kotiinsa isänsä tykö.

2. Niin sanoi luda: mitä me sanomme ja kuinka
me moimme itsemme puhdistaa. Jumala on hawainnut,
meidän rikoksemme. Jos me tulisimme kotiin, eikä meillä
olisi Benjaminia kanssamme, niin me saattaisimme meidän
isämme harmaat karmat murheella hautaan. Salli siis minun
jäädä Benjaminin sijasta sinulle orjaksi ja salli hänen mennä
meljensä kanssa. Sillä kuinka taidan minä mennä isäni
tytö, jollei Benjaminin ole minun kanssani? Minä saisin
nähdä sen surkeuden, johon isäni joutuu.

3. Nyt ei Josef woinut enää itseänsä pidättää, maan
hän itli ääneensä ja sanoi: minä olen Josef, teidän weljenne.
Mutta hänen meljensä hämmästyiwät niin, etteiwät moineet
hänelle mustata. Josef sanoi uudelleen: minä olen Josef,
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teidän meljenne, jonka te myitte Egyptiin. Ia nyt älläät
olko surulliset, sillä teidän pelastulseksenne on Jumala minun
tänne edellänne lähettänyt. Ia hän halasi weljeänsä Ben»
jaminia kaulasta ja itli, ja hän suuteli kaikkia meljiänsa. Sitte
puhuimat hänen weljensä hänen kanssansa. Senjalleen
käski Josef weljiänsä kiiruhtamaan kotiin isän tykö ja ker-
tomaan hänelle kaikki ja tuomaan hänet Egyptiin. Ia hän
lähetti isällensä maunut j» lahjoja mitä paraimpia Egyp-
tissä oli, ja elintarpeita matlaewäitfi, Sitte lähetti hän
nieljensä mattaan ja sanoi heille: älläät riidelkö tiellä. 1
Mos. lirj. 44, 45.

23. Jakob muuttaa Egypnln.

(1 Jakob sn» tietää, että Josef elä». 2. Jakobin matl» Egyp-
tiin. 3. lalob asettuu Goseniin »sumaan).

1. Kun weljet tuliwat kotiin isänsä tykö, sanoimat he:
poikasi Josef elää wielä ja on 1010 Egyptin maan herra.
Mutta Jakob ei uskonut heitä. Waan kun hän näki maunut,
jotta Josef oli lähettänyt häntä tuomaan, mirlosi hänen
henkensä ja hän sanoi: nyt on minulla kyllä: poikani Josef
elää wielä; minä menen häntä katsomaan, ennenkuin kuolen.

2. Niin latob lähti laikline ominensa, ja koskahan
tuli Bersabaan, ilmestyi Jumala hänelle yöllä näyssä ja
sanoi: älä pelkää' mennä Egyptiin, sillä minä teen sinut
siellä suureksi kansaksi. Minä menen Egyptiin sinun kanssasi
ja minä jälleen sinun sieltä johdatan. Ia Jakob lähti Bersa»
basta ja kun hän Egyptiä lähestyi, tuli Josef häntä »vastaan.
Kun hän sai nähdä hänen, halasi hän häntä kaulasta j»
itki lauman aitaa. Silloin sanoi Jakob: nyt minä kuolen
mielelläni, että minä näin sinun laswosi, ja ettäs wielä elät.

3. Kun Josef ilmoitti Faraolle, että hänen isänsä
ja weliensä oliwat tulleet hänen tylönfä, sanoiFarao: Egyptin
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Mllll on sinulle alttiina; sijoita isäsi ja weljesi asumaan kaik-
kein parhaaseen paikkaan tässä maassa. Asukoot Gosenin
maassa. Ia Josef toi isänsä ja asetti hänen Faraon eteen
j» lalob siunasi Faraota. Jakob asettui asumaan Go-
senin maahan; ja toko hänen perheensä, Josefin ja hänen
lahden poikansa kanssa, teki seitfemänlymmentii henkeä. 1 Mos.
lirj. 45—47.

24. lalob siunaa pottiansa. Jakobin ja
Josefin kuolema.

(I. Jakob siunaa Josefin poikia. 2. Jakob siunaa laitti» Poi-
kiansa. 3. Jakobin ja Josefin kuolema.)

1. Jakob eli seitsemäntoista ajastaikaa Egyptissä.
Ia kun hän tunsi loppunsa lähenemän, kutsui hän poikansa
Josefin tykönsä ja pyysi häntä, ettei hän hautaisi häntä
Egyptiin, waan hänen isäinsä hautaan Kanaan maassa.
Josef lupasi niin tehdä. Sitte otti Josef molemmat poi-
kansa, Manassen ja Efraimin, ja wei heidät Jakobin eteen,
että hän siunaisi heitä. Ia Jakob siunasi heitä ja sanoi
Josefille: sinun kaksi poikaasi, Efraim ja Manasse, olkoot
minun, niinkuin Ruben ja Simeon owat minun. Wielä
sanoi Jakob Josefille: katso, minä kuolen ja Jumala on
teidän kanssanne ja wie teitä jälleenisiiinne maahan»

2. Jakob kutsui myös toiset poikansa tykönsä ia sanoi
heille: totoontulaat, että minä ilmoitan teille, mitä teille ta-
pahtuu tulewaisinll aitoina. Senjalleen siunasi hän itse-
lutakin erityisellä siunauksellansa. Mutta ennen kaikkia
siunasi hän Juvasta ia sanoi: lud», sinua tulewatwel-
jefi liittämään ja isäsi lapset saawat kumartaa sinua»
N waltittaa oteta pois luoalta, fttft kuin sanlari
tulee, ja hänelle kansat owat alamaiset.
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3. Sitte kuoli Jakob, ja hänen poikansa meiwät hänet
Kanaan maahan ja hautasiwat hänet Abrahamin hautaan.
Sen jälkeen tuliwat he takaisin Egyptiin ja asuiwat siellä.

Wähää ennen kuolemaansa sanoi Josef weljillensä:
minä kuolen, ja Jumala on totisesti etsimä teitä ja mie
teidät tästä maasta siihen maahan, jonka hän on mannonut
Abrahamille, Isukille ja Jakobille. Ia Josef mannotti met-
siänsä, sanoen: Koska Jumala on totisesti teitä etsimä, niin
wiekäät pois minun luuni täältä. Ia Josef tuoli sadan
kymmenen ajastajan wanhana, ja he woiteliwat hänen ja
paniwat hänen arkkuun Egyptissä. 1 Mos. lirj. 47—50.

111. Israelin Kansa MoseKsen ja

Josuan aikana.

25. Moselsen syntyminen ja kaswlltus.
(1. Israelin lasisia sorretaan Egyptissä. 2. Moses syntyy j,

pannaan Nilin wirtaon. 3. Moses pelastetaan. 4. Moses pakenee
Egyptistä.)

1. Israelin lapset lisääntyiwät suuresti Egyptissä
ja maa täyttyi heistä. Noin kolme sataa muotta Josefin
luoleman jälteen, tuli uusi kuningas Egyptiin, joka ei Jose-
fista mitään tietänyt ja hän sanoi kansallensa: Israelin
lasten joukko on suurempi meitä. Käykäämme kamalasti
heidän limppuunsa, etteiwät he lisääntyisi ja sodan syttyessä
menisi wihollistemme puolelle. Ia weron-päämiehet ase-
tettiin waiwaamaan heitä rakennustöillä. Ia egyptiläiset
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maiwasiwat heitä lomalla orjuudella ja latleroittiwat heidän
elämänsä. Mutta mitä enemmän he rasittiwllt heitä, sitä enem-
män he lisääntyimät. Wihdoin käski Farao, että laitti poika-
lapset, jotka syntymät Israelissa, pitää heitettämän wirtaan.

2. Siihen aikaan synnytti eräs maimoLewin sumusta
pojan ja salasi hänen kolme kuukautta. Kun hän ei woinut
häntä enää salata, otti hän laislaisen arkun ja siwui sen
maapihalla ja pani lapsen siihen ja asetti sen laislistoon
wirran rannalle. Mutta lapsen sisar seisoi taampana, näh-
däksensä mitä hänelle tapahtuisi.

3. Niin Faraon tytär tuli pesemään itseänsä wir«
rassa ja tun hän näki arkun taislistossa, lähetti hän pal>
welijanfa ottamaan sitä. Ia tun hän awasi arkun, näki
hän lapsen, joka makasi ja itki. Silloin armahti hän häntä
ja sanoi: tämä on heprealaisten lapsista. Lapsen sisar
astui esille ja sanoi Faraon tyttärelle: tahdottos, että menen
kutsumaan sinulle heprealaisen imettäjän? Ia hän meni ja
lutsui lapsen äidin. Äiti otti lapsen ja imetti sen. Kun
lapsi oli kaswanut, toi hän sen Faraon tyttärelle, jota otti
hänen omaksi pojaksensa ja nimitti hänen Msseksetfi.

4. Kun Moses oli neljänkymmenen ajastajan wanha,
meni hän weljiensä tykö ja näki heidän orjuutensa. Silloin
huomasi hän egyptiläisen miehen lyömän heprealaista miestä,
ja kun hän niiti, ettei ollut kukaan Mnä, tappoi hän sen,
egyptiläisen ja kätki santaan. Toisena päiwänä mmi hän
jälleen ulos ja näti kaksi heprealaista miestä tappeleman
leslenänsä. Ia hän sanoi wäärintekijälle: miksi lyöt lähim°
mäistäsi? Hän mastasi: luka sinun on asettanut meidän
tuomariksemme? Tahdotkos minunkin tappaa, niinkuintapoit
egypttilaisen? Silloin pelkäsi Moses ja sanoi: asia on nyt
tullut ilmi. Kun Farao tuuli asian, etsi hän Mosesta
tappaaksensa. Mutt» MoseS paleni Midianin maalle ja oli
siellä letro nimisen papin tykönä, joka antoi hänelle tyttä-
rensä Ziporan waimolsi. 2 Mos, lirj. 1, 2.
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26. Moselsen tutsumus.
(1. Jumal» ilmestyy Mosetselle Horebin luona. 2. Moses

kun Jumala laskee häntä johtamaan Israelin lapsia Egyptistä. 3.
Moses tottelee Jumalan lästyä, saatuaan Aronin apumieheksenfä).

1. Neljäkymmentä wuotta oli Moses ollut Midianin
maalla, kun hän eräänä päiwänä laumoinensa tuli wuoren
Horebin tykö. Siellä näli hän pensaan, joka paloi tulessa,
eitä kuitenkaan kulunut. Moses sanoi: minä menen katso-
maan tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala tuhaksi. Silloin
huusi Jumala hänelle pensaasta: Moses! Moses! älä lä-
hesty tänne, riisu kengät jaloistasi, sillä paikka, jossa seisot
on pyhä maa! Minä slen sinun isiisi Jumala, Abra-
hamin Jumala, Isakin Jumala ja Jakobin Jumala»
Mutta Moses peitti kaswonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Ju-
malaan. Ia Jumala sanoi: Minä olen kauwan nähnyt
Egyptissä oleman kansani ahdistuksen ja olen kuullut heidän
huutonsa, niin mene nyt ja johdata minun kansani, Israe-
lin lapset, ulos Egyptistä.

2. Mutta Moses peilasi suuresti ja sanoi: mikä mintt
olen johdattamaan Israelin lapsia ulos Egyptistä. Herra
sanoi: Minä olen sinun kanssasi. Ia sano näin Israelin
lapsille: lehowah (Herra), teidän isainne Jumala, Abraha-
min Jumala, Isakin Jumala ja Jakobin Jumala lähetti
minun teidän tykönne. Moses esteli, sanoen: he eiwät
usko minua, eiwätkii ole kuuliaiset minun äänelleni. Silloin
antoi Herra hänelle woiman tehdä merkkiä ja ihmeitä, että
he usloisiwat. Mutta Moses sanoi wielätin: ah. Herra,
minä en ole mikään puhelias mies, sillä minulla on hidas
puhe ja kankea kieli. Herra sanoi: tuta on luonut ihmisen
suun? tahi lula on tehnyt mykän, taikka luuron. nälewön,
taikka sokean? Enkö miuä Herra? Mutta Moses sanoi:
ah, Herra, lähetä kenenkä tahdot lähettää. Nyt wihastui
Herra Mosetseen ja sanoi: Minä tiedän, että sinun weljefi
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Nrsn on puhelias mies, hän tulee sinua wastaan, sinä
puhut hänelle, ja hän puhuu sinun puolestasi kansalle.

3. Moses lähti takaisin Egyptiin ja kohtasi lorwessa
Aronin. Niin Moses ja Aron meniwät ja lokosimat kaikki
Israelin kansan wanhimmat ja puhuiwat heille kaikki, mitä
Herra oli sanonut, sekä tetiwät ihmeitä kansan edessä. Sil-
loin kansa uöloi, lankesi maahan Herran eteen ja rukoili.
2 Mos. kirj. 3, 4.

27. Moses Faraon edessä.
(1. Farao kieltäytyy Päästämästä Israelin lapsi». 2. Herra

näyttää woimansa, rangaistessansa Egyptiä rastailla ma»nw»iw«illa.
3. Pääsiäislammas).

1. Moses ja Aron meniwät Faraon tykö jasanoiwat:
näin sanoo Herra, Israelin Jumala: päästä minun kansani
pitämään minulle juhlaa lorwessa. Farao wastasi: lula
on Herra, jonla ääntä minun tulisi luulla? Minä en tunne
sitä Herraa, enlä päästä Israelia. Mentäät työhönne!
Ia Farao täsli työnteettöjiä määräämään Israelin lapsille
paljoa raskaamman työn tehtämälsi tuin ennen. Mutta
Israelin lasten haltijoita piestiin, lun lansa ei woinut
täyttää rastasta työtänsä. Silloin sanoi lansa Moselselle
ja Aronille: Herra etsilöön teitä ja tuomitkoon teitä! Te
olette tehneet meidät wihattawitsi Faraon cdessö. Mutta
Moses kääntyi Herran puoleen ja walitti hänelle hätäänsä.

2. Silloin Jumala lähetti lymmenen lomaa wlliwaa
Egyptin maalle, niin että ihmiset ja eläimet oliwat wähällä
hullu». Niin lauwan lun waiwaa lesti, oli Farao walmis
päästämään Israelin, mutta lun Moses oli ruloillut Ju-
malaa, la waiwa lullasi, latui Farao, mitä oli luwannut
ja paadutti sydämensä, eikö päästänyt lansaa. Silloin sanoi
Herra Mosetselle: wielä minä annan tulla yhden waiwan



34

Faraolle ja Egyptiin. Sitte hän päästää teidät, mieläpä
hän ajamalla ajaa teidät täältä.

3. Herra käski Mosesta sanomaan Israelin kansalle:
tämän luun neljäntenatoista-lymmenentenä päiwänä teuras»
taloon tukin perheen-isäntä wirheettöman, ajastailaisen ka-
ritsan. He simutloot merellä pihtipielet ja huonetten owen»
päälliset ja syökööt sinä yönä tulella paistettua lihaa ja
syökööt sitä happamattoman leiman ja tatlerain yrttien kanssa.
Sitä tehdessä olkoot he wyötetyt kupeista ja kengät heidän
jalassansa ja saumat kädessänsä, niinkuin matkaan liiruhta-
maiset. Se on Herran passah (ohikäyminen). Sinä yönä
täy Herra Egyptin maan läpitse ja lyö kaikki esikoiset Egyptin
maassa, mutta hän menee jokaisenhuoneen ohitse, jossa hän
näkee karitsan meren siwutuksi pihtipieliin. Tämän muis-
toksi pitää heidän ja Heidiin jälkeentulemaistensa joka wuofi
mieltämän sitä päiwää Herran juhlana, uhraamalla pääsi-
äislampaan. 2 Mos. lirj. 5—12.

28. Israelin wllpcmtus Egyptistä.

(1. Jumala lähettää wiimeisen mllllnwaiwan, ja kansa lähtee
poi». 2. Israel lultee Punaisenmeren läpi. 3. Kolo kansa ylistää
Jumal»»).

1. Puoli°yön aikana löi Herra kaikki esikoiset Egyptin
maalla Faraon esikoisesta wangin esikoiseen asti ja kailli
eläinten esikoiset. Ia suuri p-irku oli Egyptissä, sillä ei
siellä ollut huonetta, jossa ei kuollutta ollut. Silloin lutsui
Farao Moseksen ja Aronin tykönsä yöllä ja sanoi: nouslaat
ja mentäät pois minun kansastani! Ia egyptiläiset palot»
timat kansaa kiiruhtamaan lähtöänsä, sillä he peltasiwät kuo-
lemansa laitti. Niin Israelin lapset lähtiwät pois Egyp-
tistä kuusisataa tuhatta miestä, paitsi lapsia. Mutta ait»,
jonka Israelin lapset asuiwat Egyptissä, oli neljäsataa toi»
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luut.

2. Kun Farao oli päästänyt kansan, ei Herra joh-
dattanut heitä lyhintä tietä Kanaan maalle, waan lormen
kautta Punaiselle merelle. Ia Herra kulki heidän edellänsä
päiwällä pilwenplltsaassa ja yöllä tulipatsaassa, malais-
talsensa heitä waeltamaan sekä päiwällä että yöllä. Pian
katui kuitenkin Farao, että hän oli päästänyt Israelin. Hän
otti sotawäkensä ja kuusisataa sotawaunua ja ajoi heitä takaa
selä saawutti heidät'Punaisen meren tykönä. Kun nyt Farao
ja hänen sotajoukkonsa lähestyiwät, peljästyiwät Israelin
lapset sangen suuresti ja huusiwat Herran puoleen. Ia
he sanoiwat Moselselle: eilö hautoja ollut Egyptissä, ettäs
rupesit meitä johdattamaan korpeen kuolemaan? Moses
sanoi: älkäät peljätkö. Herra sotii teidän puolestanne. I»
Herra sanoi Moselselle: sano Israelin lapsille, että he mat-
kalle hllnktisiwat. Nosta sinä saumasi ja ojennakätesi meren
yli ja ja'a se, että Israelin lapsetkäwisimat keskeltä tuimaa
myöten. Koska Moses ojensi saumansa meren yli, jalau-
tuimat medet tahtia, ja Israelin lapset läwiwät leskeltä
poikki meren. Mutta pilwenpatsas, joka tulli heidän edel-
länsä, asettui nyt egyptiläisten ja Israelin matille. Farao
ja 1010 hänen joukkonsa seurasiwat Israelia leskelle merta.

Kun Israelin lapset oliwat ehtineet toiselle rannalle, läski
Herra Mosesta ojentamaan kätensä meren yli, ja medet pa«
lasiwat egyptiläisten yli, niin ettei yksikään heistä päässyt.

3. Silloin weisasiwat Moses ja 1010 Israel wirren
Herralle ja sanoiwat: minä Veisaan Herralle, sillä hän on
korkealle korotettu. Herra on minun wälewyyteni ja liitos-
wirteni. 2 Mos. lirj. 12—15.

35
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29. Matta Punaiselta mereltä Sinaille.
(1. Israel saa manna» rawinnolsi. 2. Israel sa» wettä kalliosta).

1. Israelin lapset matlustimat eteenpäin ja tuliwat
Sinin korpeen. Tiellä napisiwat he Mosesta ja Aronia
mustaan, kosla heillä ei leipää ja sanoimat: oi, jospa
olisimme luolleet Egyptissä, loska istuimme lihapatojen iiii»
ressä, ja oli leipää yltäkyllin! Te olette johdattaneet meidät
tähän korpeen, luolettaaksenne meidät nälällä. Silloin antoi
Herra peltolanain ehtoolla peittää leirin, ja aamulla oli
jotalin ympyriäistä ja pientä,niinluin härmä maanpäällä.
Se oli leipää, jota kansa nimitti mannaksi. Tämä oli sitä
leipää, jota Herra antoi heidän syödä neljäkymmentä ajas-
taikaa lormessa, kunnes he tuliwat Kanaan maalle.

2. Sitle sijoittimat he itsensä Rufidimiin eilä heillä
ollut wettä; silloin napisi kansa taas, että Moses oli tuonut
heidät erämaahan, luolettaalsensa heidät janoon. Mutta Iu»
mala täsli Mosesta lyömään saumallansa kallioon, ja tun hän
löi. juolfi siitä wettä, niin että kansa sai juoda. 2 Mos. lirj.
16, 17.

30. Jumalan liitto Israelin tanssa.
Lain antaminen.

(1. Israel luisutaan olemaan liiton lansaua. 2. Jumala il-
moittaa lain kymmenen käskysanaa. 3. Liitto tehdään. 4. Moses Sinain
lvuoiella).

1. Kolmantena luulautena Israelin lasten lähtemiä
sestä Egyptin maalta, tuliwat he Sinain wuoren tylö ja
sijoittimat itsensä wuoren lohdulle. Ia Moses astui ylös
Jumalan tylö, ja Herra sanoi hänelle: sano näin Israelin
lapsille: te olette nähneet, mitä minä egyptiläisille
olen tehnyt ja kuinka minä olen teitä kantanut lstlain
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ftiwillii ja olen saattanut teidät minun tyköni. Jos
siis ahkerasti luulette minun ääneni ja pidätte liittoni,
niin te totisesti olette minulle kallis omaisuus kai-
kista kansoista, Mailla muutoin kolo maa on minun.
Ia te olette minulle papillinen waltatunta ja pyhä
tansa. Moses tuli ja kutsui koloon kansan wanhimmat ja
jutteli heille laitti sanat, ja kansa ivastasi yhtä haawaa ja
sanoi: tailli, mitä Herra puhunut on, me tahdomme
tehdä. Sitte sanoi Herra Moselsetle: sano kansalle, että
he pyhittäifiwät itsensä ja pesisiwät «aatteensa selaolisimat
kolmantena puimana walmiit, sillä silloin on Herra astuma
alas Sinain wuorelle kaiken kansan eteen.

2. Kolmannen päiman aamulla astui Herra alas
muorelle, ultosen salamoidessa ja wälewän pasuunan soidessa.
Ia sawu nousi wuoresta niinluin pätsin sawu. Koko Sinai
wapisi, ja laitti kansa, joka leirissä oli, wapisi pelosta. Moses
johdatti kansan leiristä, ja he asettuiwat wuoren juureen.
Ia Herra puhui laitti nämät sanat: Minä olen Herra
sinun Jumalasi, joka olen wienyt sinun ulos Egyptin
maalta, orjuuden huoneesta. Ei sinun pidä muita
jumalia pitämän minun edessäni. Älä tee itsellesi
luwaa eilii jonkun muotoa, ei niitten, jotka ylhäällä
taiwaassa owat, eikä niitten, jotka alhaalla maan
päällä owat, eikä niitten, jotka weftssä maan alla owat.
Älä kumarra niitä äläkä myös palwele niitä, sillä
minä Herra, ftnun Jumalasi, olen liiwas Jumala,
jota etsiskelen isäin pahat teot lapsissa kolmanteen ja
neljänteen polween, jotka minu» wihaawat, ja teen
laupeuden monelle tuhannelle, jotkaminua ralastawat
ja pitiiwiit minun käskyni.

Gi ftnun pidä turhaan lausuman Herrasi Ju-
malasi nimeä, sillä ei Herra pidä sitä rankaisematta,
iola hänen nimensä turhaan lausuu.
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Muista sabbatin päiwäii, ettäs sen pyhittäisit.
Kuutena piiiwiinii tee työtäsi ja toimita taitli aska-
reesi; mutta seitsemäntenä päiwiinii on Herran, sinun
Jumalasi, sabbatti, silloin ole työtä tekemättä, sekä
sinä että poikasi, tyttäresi, palvelijasi, piikasi, juhtasi
ja muukalaisesi, joka portissasi on. Sillä kuutena
piiiwänä on Herra tehnyt taiwaan ja maan ja meren
ja laitti, mitä niissä on, ja lepäsi seitsemäntenä päi-
wiinii, sentiihden siunasi Herra sabbatin piiiwiin j»
pyhitti sen.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ettäs lauwan eläisit
maan päällä, jonka Herra sinun Jumalasi antaa
sinulle.

Ei sinun pidä tappaman.
Ei sinun pidä huorin tekemän.
Ei sinun pidä warastaman.
Ei sinun pidä wiiärää todistusta sanoman lä-

himmäistäsi wastaan.
Ei sinun pidä pyytämän lähimmäisesi huonetta.
Ei sinun pidä himoitseman lähimmäisesi emäntää,

eikä hänen palwelijaansa, eikä piikaansa, eitä här-
käänsä, eitä aasiansa, eitä mitään lähimmäisesi omaa.

Ia kaikki kansa niiti ukkosen jylinän ja tulen leima»
ukset ja pasuunan helinän ja muoren suitseman, ja he pa»
lenimat ja seisahtuimat ulommaksi. I» he sanoiwat Mo-
sekselle: puhu sinä meille, ja me luulemme, maan älköön
Jumala meidän kanssamme puhuko, ettemme kuolisi. Mutt»
Moses sanoi kansalle: Jumala on tullut teidän tylönne,
teitä peltoihinsa saattamaan, ettette syntiä telisi.

3. Moses kirjoitti laitti Herran sanat kirjaan. Sitte
rakensi hän alttarin muoren juurelle ja antoi muutamien
kansasta uhrata Herralle sen päällä ja priisloitti merta
alttarille. Ia kun hän luti kirjasta kansalle, huusiwathe:
laitti, mitä Herra sn sansnut, tahdomme me tehdä.
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Sitte Moses priisloitti uhrimerta lansan päälle ja sanoi:
tämä sn liiton »eri, sen liiton, jonla Herra teli teidän
kanssanne laittein näitten sanain päälle.

4. Jumalan töslystä astui Moses sitte ylös wuorelle,
ja Jumala antoi hänelle talsi liwistä taulua, joihinka lain
kymmenen käskyä oliwat lirjoitctut. Samalla sai hän monta
muuta täslyä ja jumalanpalwelutsen ohjeita setä määräyksen
tabernatlin rakentamisesta. Ia Moses oli wuorella Jumalan
tykönä neljäkymmentä päiwää ja neljäkymmentä yötä. 2 Mos.
lirj. 19—24.

31. Kansa luopuu. Liitto uudistetaan.
(l. K»ns» palwelee kultaista wasikl»». 2. Moses rukoilee kansan

edestä. 3. Jumal» uudista» liittonsa).

1. Kosla Moses wiipyi wuorella, läwi lansa malt-
tamattomaksi ja sanoi Aronille: nouse ja tee meille Jumala,
jota läwisi edellämme, sillä emme tiedä, mitä lie tapahtunut
tälle miehelle Moselselle, jola meidät Egyptin maalta joh-
datti. Aron sanoi heille: remäistäät ne tuliaiset torwa-
rentaat, jotta omat waimojenne ja poikainne ja tytärtenne
torwissa ja tuolaat ne minulle. Ia he toimat ne Aronille,
ja hän teetti niistä kultaisen masilan ja sanoi: tämä on
sinun Jumalasi, Israel, joka sinun Egyptin maalta johdatti
ulos.

2. Herra sanoi Moselselle: mene, astu alas, sillä
sinun lanfasi on tehnyt pahaa. He omat poilenneet pois
siltä tieltä, jonka minä heille kastin. Niin jätä nyt minut,
että minä hulutan heidät. Moses rukoili Herraa Juma-
laansa: läänny pois wihasi hirmuisuudesta. Muista pal-
velijoitasi, Abrahamia, Isaltia ja Israelia, joille sinä itse
lauttasi wannoit ja sanoit: minä enennän teidän siemenenne
mintuin taiwaan tähdet ja annan teille tämiin maan, josta
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olen puhunut. Niin Herra katui sitä pahaa, jonka hän
uhkasi tehdä kansallensa.

3. Moses astui alas muorelta ja hänellä oli lalsi
todistuksen taulua kädessänsä. Kun hän tuli leiriin ja näli
wasilan ja hypyn, syttyi hänen wihansa, ja hän heitti
taulut pois käsistänsä ja löi ne rilli wuoren alla. Sitte
asettui hän leirin portille ja sanoi: joka on Herran oma,
se tulkoon tänne minun tytöni! Niin kaikli Lewin pojat
loloontuiwat hänen tykönsä. Moses käski heitä kutakin si-
tomaan mielan kupeillensa ja tullemaan läpi leirin portista
porttiin sekä tappamaan jokaisen, jonka he kohtaamat.
Ia Lewin pojat telimät niinkuin Moses läski heitä, ja
sinä päimänä kaatui kolmetuhatta miestä. Toisena päimänä
astui Moses jälleen wuorelle Jumalan tylö ja sanoi: ah,
tämä kansa on tehnyt suuren synnin, mutta anna nyt
heille anteeksi. Herra sanoi: mene ja johdata kansa sinne,
luin minä olen sinulle sanonut, ja minun kaswoni käymät
sinun kanssasi, ja minä annan sinulle lewon. Sitte
läski Herra Mofeksen wuolemaan kaksi uutta liwitaulua,
entisten laltaista, jotla hän löi rilli. Niihin Herra !>r«
joitti samat sanat, luin edellisissäkin tauluissa oli. Moses
teki niinkuin Herra läsli. 2 Mos. lirj. 25—34.

32. Tabenmtli ja lumalanpalwelus.
(1. Tabernlllli. 2. lumalanpalwelus. 3. Juhlat).

1. Pyhä huone rakennettiin sen kaawan mutaan,
jonla Moses oli wuorella nähnyt. Herran asunnoksi heidän

keskellänsä. Sitä nimitettiin todistuksen tabernallilft
(majaksi), ja se oli siirrettäwä ja jaettu lehteen osaan, ni-
mittäin: pyhään ja taittein pyhimpään, jotta oliwat
esiripulla toisistaan eroitetut. Kaikkein pyhimmässä, joka
oli kymmenen kyynärää korlea, kymmenen kyynärää pitkä
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ja kymmenen kyynärää leweä, oli liitonarlli, jossa lain
taulut säilytettiin. Arkin kantta nimitettiin armoistui-
metfi. Pyhässä, joka oli kaksikymmentä kyynärää pitkä,
kymmenen kyynärää lemeä ia kymmenen kyynärää korkea,
oli suitsutusalttari, nälyleipäinpöytä setä seitsenhaa-
rainen lynttiliijalka. Esikartano, jola oli sata kyynä-
rää pitkä ja »viisikymmentä kyynärää leweä, ympäröitsi
tabernallia. Esikartanossa oli polttouhri-alttari.

2. Papin wirkqan määräsi Jumala Aron in sumun.
Aron itse tuli ylimmäiseksi papiksi. Tämän wiran peri
Me aina manhin polla. Kaikki toiset lewitat palweliwat
apulaisina pyhässä ja jumalanpalmelutsessa setä oliwat
kansan opettajina. Pappien toimena oli uhraaminen,
suitsuttaminen ja siunaaminen. Uhrit oliwat osaksi me-
rettömiä, niinkuin ruoka- cli juomauhria, osaksi weri>uhri»,
niinkuin synti-, wella-, poltto- ja kiitosuhria. Veri-
uhreiksi käytettiin härkiä, lampaita, wuohia ja kyyhkysiä.
Werettömiin käytettiin jauhoja, leipää, öljyä, pylMsamua
ja wiiniä. Jos joku kansasta tahtoi Herralle uhrat», piti
hänen ottaman wirheetön eläin ja wiedä se polttouhri-alt-
tarille ja teurastaa se. Mutta pappi otti meren ja priis»
koitti sitä alttarille. Uhriliha poltettiin joko kokonaan tai
osaisi. Suitsuttaminen tapahtui suitsutusalttarilla, ja lu»
wasi esirukousta. lokapäiwäisisfä aamu» ja ehtoo»uhreissa
siunattiin kansaa näillä sanoilla: Herra siunatkoon sinua
ja warjelloon sinua! Herra »alistaloon laswonsa
sinun päällesi ja olkoon sinulle armollinen! Herra
kääntäköön laswonsa sinun puoleesi ja antakoon si-
nulle rauhan!

3. Juhlat, joihin jokaisen israelilaisen piti saapua py«
hälle huoneelle, oliwat seuraamat: 1. Pääsiäisjuhla tai
happamattoman leiman juhla, jota mietettiin lähdön muistoksi
Egyptistä, ja oli samalla kemät-elon juhla. 2. Helluntai-
juhlaa mietettiin miioentenäkymmenentenä päiwänä pää-
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siäisestä kiitosjuhlana päätetystä elonleikkuusta sekä lain
antamisen muistoksi Sinailla. 3. Lehtimajanjuhla muis-
tutti Israelia lorwessa matkustamisesta, sekä oli myös kii-
tosjuhlana syys-elon edestä. Joka wuosi Vietettiin myöskin
suurta sowintopiiiwiiii, jolloin ylimmäinen pappi meni
kaikkein pyhimpään uhraamaan sowintouyria koko kansan
syntein edestä. Joka seitsemättä päiwää wietettiin sab-
batin piiiwiinii, ja joka seitsemäs wuosi oli sabattiwussi.
Sabattiwuotena ei saanut kylwää eikä korjata wiinin satoa.
Sen lisäksi wietettiin joka Viidettäkymmenettä wuotta rie-
muwuotena; silloin kaikki orjat päästettiin wapaitsi, ja
laitti ostettu ja pantattu ma» joutui alkuperäiselle omista»
jälleen takaisin.

33. Israelin kansa lorwessa.
(1. Walooiia lähetetään Kanaan maahan. 2. Kans» nu-

risee j» s»a rangaistuksen. 3. Uusi sululunt» Kanaan maaura»
joilla. 4. Uusi sukukunta waeltaa Jordanille).

I. Kun Israelin lapset oliwat muoden olleet sijoi-
tettuina Sinain nmorten tylönii, nousi piimi todistuksen
majan päältä, ja Israelin lapset lähtiwät matkustamaan ja
tuliwat Kadetseen, jota oli Kanaan maan rajalla. Silloin
lähetti Moses Herran käskystä kaksitoista miestä wakoile»
maan maata. He tutkimat läpi koko maan ja palasiwat
neljänkymmenen päiwän kuluttua takaisin leiriin. Silloin
kokoontui kaikki kansa, ja maloojat osoittiwat heille maan
hedelmiä, joita oliwat tuoneet mutanansa, ja sanoimat:
maa on hywä, multa siellä asuu suun ja woimalas kansa
ja heillä on suuria, linnoitettuja kaupunkeja. Lopuksi sa-
noimat he: me emme moi mennä sitä kansaa wastaan, silläse on meitä wäkemämpi.

2. Niin laitti tansa alkoi huutaa ja parkua Mosesta
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ja Aronia mustaan, sanoen: oi, jospa olisimme kuolleet
Egyptissä, taikka jos tässä lorwessa wielä kuolisimme! Eikö
olisi meille parempi, että palaamme Egyptiin takaisin? Kaksi
waloojista, losua ja Kaleb, toettiwat ilahuttaa kansa» ja
sanoiwat heille: jos Herra on meille armollinen, niin hän
wie meidät sille maalle ja antaa sen meille. Älkäat olko
Herraa wastaan niskurit, älkäätta peljätkö. Mutta 1010
kansanjoukko sanoi, että heidät piti tiwitettämän. Silloin
näkyi Herran kunnia todistuksen majasta ja Herra sanoi Mo-
selsen kautta kansalle: ei kenenkään, joka oli kahta»
kymmentä muotta manhempi lähtiessään Egyptin maalta,
pidä näkemän lumattua maata, paitsi losua jaKaleb, maan
teidän pitää harhaileman lorwessa neljäkymmentä ajastai-
kaa, siksi kuin kuolette. Waan teidän lapsenne johdattaa
Herra sille maalle, jonka heidän isänsä ylenkatsoiwat.
Niin waelsi Israel neljäkymmentä ajastaikaa lorwessa, ja
sillä aitaa hukkui kolo se sulupolwi, jola oli syntiä tehnyt
Herraa wastaan.

3. Neljäntenälymmenentenä ajastaikana jälleen Egyp-
tistä lähdön viimat Israelin lapset taas Kadeksen luona.
Ia lun ei heillä ollut wettä, riiteliwät he Mosel-
sen kanssa ja sanoiwat: oi, jospa olisimme kuolleet siellä,
jossa meidän meljemme tuoliwat Herran edessä! Niin
Moses ja Aron meniwät seurakunnan majaan ja lanlefimat
kasmoillensa, ja Herran lunnia näkyi heille, ja Herra puhui
Mosekselle ja käsli häntä puhumaan kalliolle kansan nähden,
niin että se antaisi mettä itsestänsä kansan juoda. Moses
ja Aron kokosiwat kansan kallion eteen ja sanoiwat: luul»
laat te niskurit! pitääkö meidän tästä kalliosta teille wettä
saamaan? Ia Moses löi saumallansa kahdesti kallioon, niin
juoksi siitä paljon mettä, ja kansa joi. Mutta Herra sa-
noi Mosekselle ja Aronille: ettette uskoneet minua, ettekä
Pitäneet minua pyhänä Israelin lasten edessä, ei teidän
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pidä johdattaman tätä kansaa siihen maahan, jonka minä
heille annan.

4. Moses lähetti sanansaattajat edomilaisten tylö
pyytämään heiltä, että he saisimat kulkea Edomin maan
kautta, mutta he kielsiwät. Niin Israelin lapset lähtiwclt
Kadelsesta ja matlustiwat eteläänpäin, tuikeaksensa edomi-
laisten muoren ympäri, ja tuliwat Hsrin wuoren tylö.
Siellä kuoli Aron, ja laikli lansa itli häntä. Wähän
aikaa sen jälteen napisi lansa taas siitä, että Jumala antoi
heille taiwaasta huonoa ruokaa. Silloin lähetti Jumala
heidän sekaansa tulisia käärmeitä rangaistukseksi, ja paljon
kansaa kuoli. Niin kansa tunnusti syntinsä ja pyysi Mo-
sesta rukoilemaan heidän puolestansa. Ia kun Moses ru-
koili, käsli Jumala häntä tekemään maskisen käärmeen ja
nostamaan sitä ylös merkiksi. Ia tun nyt käärme puri jota-
kuta, ja hän katsoi sitämaslitaärmettä, niin hän jäi elämään.

Sitte Israel matkusti eteenpäin ja otti haltuunsa mel-
kein koko maan Jordanin itäpuolella selä asetti leirinsä Je-
rikon lohdulle. 4 Mos. lirj. 10, 13, 14, 20, 21.

34. Mosetsen kuolema.
(1. Moses jllttäli lansllN hywästi. 2. Mases lulllee Nebon

wuorella).

1. Kun Moses tunsi, että hänen pian piti eroaman
kansastansa, puhui hän heille liikuttamia hywästijättö»sanoja.
Silloin puhui hän selä menneistä päiwistä että tulewaisesta
ajasta. Muun muassa sanoi hän: Herra on meidän Iu«
malamme, Herra ylsin. Sinun pitää rakastaman häntä
tailesta sinun sydämestäsi, kaikesta sinun sielustasi ja kai-
kesta sinun woimastasi. Katso, minä asetan tänäpäimänä
teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te
olette Herran käskyille kuuliaiset, ja kirouksen, jos ette tottele
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niitä, Myöskin ennusti hän Herran käskystä tämän en-
nustuksen: profetan sinun joukostasi, sinun weljistiisi,
minun kaltaiseni, herättää sinulle Herra Jumalasi;
häntä tuuttaat.

2. Moses meni Nebo» muorelle, ja sieltä Herra
näytti hänelle loko Kanaan maan ja sanoi hänelle: tämä
on se maa, jonka olen wannonut Abrahamille, Isalille ja
lalobille. Minä olen antanut sinun sen nyt silmilläsi
nähdä, maan et sinä sinne tule. Ia Moses kuoli siellä
sadan kahdenkymmenen ajastajan wanhana, ja Israelin
lapset itkiwät häntä kolmekymmentä päimää. 5 Mof. kirj.

35. losua johdattaa Israelin Kanaan maahan.
(1. Meno Jordanin.yli. 2. M»a walloitetaan j» jaetaan. 3.

losua luolee).

1. Kun Moses oli kuollut, läski Herra Josuan me»
nemäan Jordanin yli liimattuun maahan. Ia Herra lupasi
olla Josuan lanssa, niinkuin hän oli ollut Moselsenlin kanssa.
losua ja Israelin lapset lähtiwiit liitteelle, ja papit kämiwät
edelläkantaen liitonarttia. Kun he tulimat Jordanin wirralle,
ja papit astuiwllt jalkansa meteen, seisoi wesi yläpuolella
niinkuin muuri, mutta alapuolella olema mesi juolsi pois
mereen. Ia papit, joilla liitonartki oli, seisoiwat Jorda-
nissa, siksi luin laitti lansa oli täynyt wirran yli. Kun
Israel oli tullut yli toiselle rannalle, miettimät he pääsi-
äisjuhlaa ja söiwät maan jymistä. Mutta manna lakkasi,
kun he söimät maan jymistä.

2. Sitte lansa matkusti Jerikoon, joka oli hywm
marustettu kaupunki. Ia Herra läsli kansaa käymään kau-
pungin ympäri seitsemän päimää. Kun he wiimeisen kerran
lLwiwät kaupungin ympäri, puhalsimat papit, joilla liiton»
arlli oli, pasuuniin ja lansa huusi. Silloin Jerikonmuurit
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siellä oli. Koska lailli maan toiset kuninkaat tämän luu-
timat, loloontuimat he sotimaan Israelia mastaan. Mutt»
losua löi heidät monessa tappelussa, niin että Israel seit-
semän wuoden kuluttua pääsi rauhaan maassa. Jumalan
käskystä jakoi losua maan arwalla Israelin sukukuntain
kesken. Moseksen aitana oli jo maa itäpuolella Jordania
jaettu Rubenin ja Gadin sukukunnille setä puolelle Manassen
sukukuntaa. Ne sukukunnat, jotta saiwat maan Jordanin
länsipuolella, olimat siis: Simeonin, ludan, Benjaminin,
Danin, Efraimin, Isaslarin, Sebulunin, Naftalin jaAsserin
sukukunnat, seka toinen puoli Manassen sukukuntaa. Lewin
sukukunta ei saanut mitään erityistä maata, maan sen sijaan
neljäkymmentä kahdeksan kaupunkia kaikkialla ympäri maata
selä kymmenykset kaikesta sadosta. Tabernalli pystytettiin
Silossa.

3. Sitte losua lokosi laikti Israelin lapset Silemiin
ja muistutti heille laillia Jumalan suuria tekoin kuluneena
llilana. Ia hän jatkoi: peljättäat siis nyt Herraa ja pal-
welkaat häntä täydellisesti ja uskollisesti. Jollei teidän kelpa»
Herraa Palmella, niin walitkaat teille tänäpaimänä, ketä te
palwelette, mutta minä ja minun huoneeni palwelemme
Herraa. Silloin wastasi kansa: pois se meistä, että me
hylkäisimme Herran ja palwelisimme muita jumalia. Ia
losua, Herran palmelija, tuoli sadan kymmenen ajastajan
wanhan». Jos. tirj.

46
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IV. Israelin Kansa tuomarien aikana.

36. Gideon.
(1. Kansa lanlee ja Herra rankaisee. 2. Gideon luisutaan pe<

lastamaan Israelia. 3. Wiholliset woitetaan).

1. Kun kolo se sukukunta, jota eli Josuan aikana,
oli kuollut, tuli toinen sukukunta, joka ei tuntenut Herraa,
eikä niitä töitä, joita hän oli Israelille tehnyt. Kansa luopui
pois Herrasta ja rupesi palwelemaan Vaalia ja teli pahaa
Herran edessä. Silloin antoi Herra heidät wiholliöten lasiin
ja heidän ahdistuksensa oli sangen suuri. Kun he tatuiwllt
syntiänsä ja huusiwat Herran tykö, lähetti hän heille tuo-
mareita, jotka auttoiwat heitä wihollisten käsistä. Mutta
lun tuomari tuoli, tääntyiwät he takaisin epäjumalisuuteen
ja oliwat turmeltuneempia luin heidän isänsä oliwat olleet.
Sentähden antoi Herra heidät jälleen wihollistensa käsiin.
Ia niin tapahtui kerta toisensa perään tuomarien aikana.

2. Noin kaksi sataa nmotta Josuankuoleman jälleen,
luopuiwat Israelin lapset uudestaan Herrasta. Silloin
antoi Herra heidät midianilaisten käsiin seitsemäksi wuodelsi.
Kun midianilaiset rasittiwat Israelin lapsia, etsimät he itsel-
leen suojaa nmoren koloissa ja luolissa. Ia lun Israelin
lapset olimat lylwäneet, tuliwat midianilaiset ja häwittimät
maan laswun, eiwatkä jättäneet mitään elatukseksi Israelissa.
Silloin huusiwat he Herran tytö, ja Herra lähetti enkelinsä
sanomaan Gideonille: Herra on sinun kanssasi, sinä wä-
tewii sankari. Mene ja wapahda Israel midianilaisten
lasista! Katso, minä lähetän sinun.

3. Jumalankäskystä alkoi Gideon työnsä, särliNaalin
alttarit ja uhrasi Herralle. Ia losla midianilaisia kokoontui,
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lisreelin laaksoon noin sata kolmekymmentä wiisituhatta
miestä, täytti Herran henki Gideonin, ja hän kehoitti kansaa
sotaan. Silloin kokoontui hänen tuliinsa kolmekymmentä
kaksituhatta miestä. Mutta Herra sanoi: ylön paljo on
wäkeä sinun kanssasi. Silloin antoi Gideon liian mäen
mennä, niin että ainoastaan kolmesataa miestä jäi jälelle.
Kullekin heistä antoi hän pasuunan, tyhjän sawiastian ja
lampun astiassa. Puoli«yön aikana lähestyimät he midia-
niinisten leiriä, ja tun he saapuiwat leiriin, löiwät he rikki
sawiastiansa ja puhalsiwat pasuuniinsa. Silloin rupesiwat
midinnilaiset pelästyneinä huutamaan ja pakenemaan, ja
Herra sowitti niin, että toisen miekka kääntyi toista was>
taan. Mutta Gideon ajoi heitä takan. Ia rauha oli
maassa neljäkymmentä ajastaikaa niin lauman luin Gideon
eli. Tuomar. liri. I—B.

37. Samuel.

(1. Samuel syntyy ja jätetään Herran palwelulseen. 2. Jumal»
ilmestyy Samuelille. 3. Filistealaiset woittawat Israelin. 4. Sa-
muelin esirukous pelasta» Israelin).

1. Kun Eli oli ylimmäisenä pappina ja tuomarina
Israelissa, asui Rumassa Efraimin wuorella mies, nimeltä
Ellana. Hänen waimonsa nimi oli Hanna, joka oli lap-
seton. Kerran uhrasi Ellana Silossa, ja Hanna oli hänen
kanssansa Herran huoneessa. Ia hän itli lomin ja rukoili
Herran antamaan hänelle pojan, jonla hän lupasi Herralle
kolo hänen elinajalsensa. Niin hän synnytti pojan, jonla
hön nimitti Samueliksi. Kun poikanen wielä oli sangen
nuor!, «ei Hanna hänen Herran huoneeseen SiloSs» ja
sanoi Elille: Herra on kuullut minun rukoukseni, sentöhdm
annan m>nä nuorulaisen Herralle. Ia Samuelista tuli
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Herran palwelija ja hän laswoi ijässä ja oli otollinen
selä Herran että ihmisten edessä.

2. Elin pojat oliwat ilkeät, eiwatkä totelleet Herraa,
ja heidän syntinsä oliwat sangen suuret Herran edessä, sillä
he saattoiwat kansan halwelsimaan Herran käskyjä. Kun
Eli tuuli pahan huudon pojistansa, nuhteli hän heitä, mutta
he eimät totelleet isänsä puhetta. Ia tapahtui erään kerran,
lun Samuel makasi Herran huoneessa, että Herra kutsui
häntä. Silloin juotsi hän Elin tykö ja sanoi: katso, tässä
olen, sillä sinä kutsuit minua. Eli sanoi: en minä sinua
kutsunut, mene jälleen ja pane maata. Kutsumus uudistettiin
wielä kahdesti. Silloin ymmärsi Eli, että Herra kutsui
Samuelia; ja hän sanoi Samuelille: mene ja pane maata,
ja jos sinuawielä kutsutaan, sano: puhu, Herra, silla pal°
welijasi luulee. Ia Herra kutsui häntä wielä kerran. Silloin
Samuel wastasi niinkuin Eli oli häntä neuwonut. Herra
sanoi Samuelille: Minä tuotan Elille kaikki ne, mitä minä
olen hänen huoneestansa puhunut, sentähden että hän liesi,
kuinka hänen poikansa saattoiwat päällensä kirousta, eitä
hgn kuitenkaan estänyt heitä siitä. Kun aamu tuli, pelkäsi
Samuel kertoa, mitä Herra oli hänelle ilmoittanut, mutta
Eli waati huntä kertomaan laitti. Silloin sanoi Eli: Hän
on Herra. Hän tehlöön mitä hänelle hywittsi näkyy. Mutta
Samuel laswoi, ja Herra oli hänen kanssansa, ja koko Is»
rael tunsi Samuelin uskolliseksi Herran profetaksi.

3. Israelin lapset meniwät sutimaan filistealaifta
mustaan, mutta Israel lyötiin ja ajettiin pakoon. Silloin
loimut he Monarkin Silosta ja meniwät uudestaan »vihol-
lisia waZtaan. Mutta he lyötiin silloinkin, liitonarlli otet-
tiin pois, ja Elin talsi poikaa kuoli. Kun sanansaattaja
ilmoitti tämän Elille, kaatui hän taaksepäin istuimelta, jossa
hän istui, taittoi niskansa ja kuoli. Filistealaiset weiwat
liitonarkin omaan maahansa ja asettimat sen epäjumalansa
temppeliin, mutta Herra rankaisi heitä monella waiwalla ja
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pllloitti heidät lähettämään liitonartin takaisin Israelin
maalle, jossa se asetettiin Kiriat-leartmim.

4. Filistealaiset sortiwat Israelin lapsia kaksikym-
mentä ajastaikaa. Samuel kehoitti silloin kansaa luopu-
maan epäjumalistaan ja palmelemaan ainoastaan Herraa.
Ia hän kokosi kansan Mizpaan, ja he paastosiwat siellä ja
tunnustiwat syntinsä, ja Samuel rukoili Herraa heidän puo-
lestansa. Koska filistealaiset kuulimat Israelin oleman
Mizpassa, menimät he sinne sotimaan heitä «vastaan. Mutta
Herra peloitti heidät komalla ukkosen jyrinällä, niin että
he lyötiin, eiwättä enää tulleet Israelin rajoille, niin lauman
luin Samuel eli. Siitä ajasta alkaen oli Samuel tuoma-
rina Israelissa ja asui Ramassa, ja maelsi jola muosiym-
päri maata ja tuomitsi kansaa. 1 Samuel, lirj. I—7.1—7.

V. Israelin Kansa Kuninkaitten, Saulin
Dawidin ja Salomon aikana.

38. Saul tulee luninlaatsi.
(1. Kansa pyytää kuningasta. 2. Samuel woitelee Saulin

luninlaalsi. 3. Saul poillee pois Herran teiltä ja hyljätään).

1. Kun Samuel «vanhentui, asetti hän pottansa Is-
raelin tuomareiksi. Mutta he eiwät waeltaneet isänsä jälkiä,
maan ottiwat lahjoja ja läänsiwät oikeuden. Silloin kotoon»
tuimat lailli Israelin manhimmat ja sanoiwat Samuelille:
aseta nyt meille kuningas, joka meitä tuomitsisi ja läwisi
meidän edellämme ja johtaisi meitä sodassa, niinkuin kaikilla
pakanoillakin on. Samuel otti sen pahaksi, mutta Herr»
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sanoi: luule kansan ääntä, sillä eimiit he ole sinua hyljän«
neet, maan minun, etten minä heitä hallitsisi.

2. Siihen aikaan eli yksi mies Benjaminin sumusta
nimeltä Kis. Hänellä oli poika nimeltä Saul, jola oli
launein mies Israelissa ja päätä pitempi lattia muita.
Jumalan lastusta woiteli Samuel hänet Israelin lunin»
llllllsi. Sitte kutsui Samuel kansan lotoon Mizpaan ma«
litsemaan kuningasta. He heittiwät arpaa ja arpa lankesi
Saulille. Silloin riemuitsi kansa ja sanoi: eläköön kunin-
gas! Ia Herra aNtoi Saulille kuninkaallisen sydämen.
Saul kokosi pian kaikki sotaan kelpaawat miehet Israelissa
ja löi wihollisensa joka taholta, ja mihin hän maan kääntyi,
moitti hän.

3. Jonkun ajan kuluttua sanoi Samuel Saulille:
näin sanoo Herra: mene ja lyö amalelilaiset ja huluta tailli
mitä heillä on, äläkä säästä heitä. Saul meni ja löi ama»
lelilaiset, mutta säästi heidän kuninkaansa ja mitä parasta
oli karjassa, ja kaikki milä arwokasta oli. Silloin meni
Samuel Herran käskystä Saulin tykö ja nuhteli häntä
hänen tottelemattomuutensa tähden. Mutta Saul sanoi:
kansa otti parhaan osan saaliista, uhrataksensa Herralle. Sa«
muel sanoi: katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Kosla
sinä olet hyljännyt Herran sanan, on hänlin sinun hyljän»
nyt, ettet enää saa olla kuninkaana. 1 Samuel, lirj. B—ls.

39. Dawid Voidellaan kuninkaaksi.
(l. Dawid walitaan luninlaalsi. 2. Dawid luisutaan Saulin

tylö).
1, Samuel murehti Saulia. Silloin sanoi Herra

Samuelille: luinta lauman sinä murehdit Saulia, jonta
minä olen hyljännyt. Täytä sarmesi öljyllä ja mene Bet»
lehemiin Isäin tylö, sillä hänen pojistaan olen minä katsonut
itselleni luninlaan. Kun Samuel tuli Isäin tylö ja näli
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hänen wanhimman poikansa, ajatteli hän, tämä ehkä on
hän, jola on tulema luninkaalsi. Multa Herra sanoi: älä
latso hänen muotoansa, äläkä suurta kokoansa, sillä minä
olen hyljännyt hänet. Ihminen niitee sen, mitä silmiin
pistää, mutta Herra tatsss sydämeen. Isai antoi
nyt kuusi poikaansa tulla Samuelin eleen, mutta Samuel
sanoi: Herra ei ole tetään näistä malinnut. Silloin oli
jäljellä ainoastaan nuorin Isäin pojista, mutta hän oli
kedolla lampaita paimentamassa. Hänen nimensä oli Dawid»
Samuel lähetti noutamaan häntä, ja lun hän tuli, sanoi
Herra Samuelille: nouse ja woitele hän, sillä tämä se on.
Niin Samuel otti öijy-sarwensa ja moiteli hänet weljiensä
keskellä. Ia Herran henli tuli Dawidiin siitä päiwästä ja
sen jälleen.

2. Herran henli lähti Saulista, javaha henki waiwasi
häntä. Saulin palwelijat neuwoiwat häntä silloin etsimään
sellaista miestä, joka taitaisi soittaa harppua, että lunintaan
lemottomuus haihtuisi. Saul tuotti Dawidin tykönsä, ja
kun hän soitti harppua, tuli Saul paremmalsi. Ia Saul
rakasti Dawidia suuresti ja teki hänet aseensalantajalsi.
1. Samuel, lirj. 16.

40. Dawid ja Goljat.
(l. Israel sotii filistealaifia wastaan. 2. Dawid woitta»

Goljatin).

1. Filistealaiset tolofiwat sotajoukkonsa sotaan Isra-
elia wastaan, ja Saul wäkinensä asettui heitä wastaan.
Silloin tuli filistealllisten leiristä taistelija, nimeltä Goljat,
jolll oli luusi kyynärää ja kämmenen leweyttä pitkä, ja
hänellä oli peloittawa sota-asu yllään. Hän läski Israelin
sotajoukkoa walitsemaan joukostansa miestä, jokataistelisi häntä
wastaan. Se kansa, jonta taistelija laatuisi, olloon toisen
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palwelija. Filistealainen tuli aamulla ja ehtoolla, ja teli
samaten neljäkymmentä päimää, ja pilkkasi Israelia niin
että Saul i» kolo kansa olimat sangen hämmästyneinä.
Ia Saul lupasi tehdä sangen rikkaaksi sen miehen, joka laa»
taisi taistelijan, ja lupasi antaa hänelle tyttärensä waimolfi.

2. Kolme Isäin manhinta poilaa olimat seuranneet
Saulia sotaan, mutta Dawid oli mennyt kotiinsa Betlehe»
miin laitsemaan isänsä lampaita. Silloin lähetti Isai Da-
widin leiriin wiemään ruokaa meljille. Kun hän tuli sinne,
astui Goljat esiin ja huusi kuten ennenkin, ja Dawid kuuli
sen. Niin Dawid sanoi Saulille: älköön kenenkään sydän
hämmästykö hänen tähtensä, minä käyn sotimaan tuot» filis-
tealllista wastaan. Saul sanoi: et sinä woi sotia häntä
wllStaan, sillä sinä olet nuorukainen ja hän on sotamies
nuoruudestaan asti. Dawid »vastasi: lun minä kaitsin isäni
lampaita, tapoin minä sekä jalopeuran että karhun. Ia sama-
ten käy myös tämän filistealaisenlin, sillä hän on pilkannut
elämän Jumalan sotajoukkoja. Herra, joka minut pelasti
jalopeuran ja karhun käsistä, pelastaa minut myös tämän
filistealaisen käsistä. Silloin Saul sanoi: mene. Herra
olkoon sinun kanssasi. Dawid otti sauman käteensä, walitsi
ojasta wiisi sileätä liweä ja pani ne paimenlaulluunsa, otti
lingon käteensä ja meni Goljatia wastaan. Heti lun Goljat
näki Damidin, sanoi hän: olenko minä koira, ettäs tulet
minua wastaan saumoilla? Mutta Damid sanoi: sinä tulet
minua wastaan miekalla, keihäällä ja tilwellä, mutta minä
tulen sinua wastaan Herra Zebaotin nimessä, jota olet pil-
kannut. Sitte otti Dawid tiwen, ja linkosi, ja osasi filis-
tealaista otsaan, niin että hän kaatui maahan. Senjalleen
juoksi hän filistealaisen tykö, otti hänen miekkansa ja hak»
lasi sillä poitli hänen päänsä. Kun filistealaiset nätiwät,
että heidän mahwin taistelijansa oli kuollut, pakeniwat he,
ja Israelin lapset ajoiwat heitä takaa. 1 Samuel, lirj, 17.
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41. SM wainoo Dawidia. Saul tuolee
(1. Saul wihastuu. 2. Saul wainoo Dawidin henleä. 3. Da»

wid pätenee Sauli». 4. Saul luulee).

1. Kun sotajoukko palasi sodasta, tuliwat waimot
kaikista Israelin kaupungeista wirsillä ja hypyillä kuningas
Saulia »vastaan ja lauloimat: Saul löi tuhannen, mutta
Dawid kymmenentuhatta. Silloin Saul wihastui ja sanoi:
nyt häneltä puuttuu ainoastaan kuningaskunta. Ia hän
katsoi karsaasti Damidiin siitä päiwäLtä ja aina sitten.
Mutta Saulin poika Jonatan teki liiton Dawidin kanssa
jll rakasti häntä yhtä paljon tuin itseänsätin.

2. Eräänä päiwänä, lun paha henki waiwasi Saulia,
soitti Dawid hänelle tapansa mukaan. Ia Saulilla oli keihäs
kädessä, hän heitti sen Dawidia kohti, läwistäiiksensä hänet,
mutta Dawid wäistyi kahdesti, ja keihäs sattui seinään.
Mutta Saul pelkäsi Dawidia, sillä hän näki, että Herra
oli hänen kanssansa.

Mital, Saulin tytär, rakasti Dawidia. Niin
Saul käsli sanomaan Dawidille, että jos hän lyö sata fi»
listealaiöta, saa hän Mikalin waimolsensa, sillä Saul
toiwoi Dawidin kaatuman sodassa. Silloin Dawid lähti
miehinensä matkaan ja löi kaksisataa filistealaista. Saul
antoi silloin hänelle tyttärensä Mitalin waimoksi. Jonkun
ajan perästä antoi Saul martioida Dawidia hänen omassa
huoneessansa ja käski tappaa hänet, mutta Mikal pelasti
hänet, ja hän pakeni Samuelin tykö Ramaan.

3. Dawid lähti Rumasta filistealaisten maahan ja
lulli sitte milloin sinne milloin tänne, mälttääksensä Saulin
wainoomista. Niin hän wihdoin tuli ludan wuoriseutuun,
ja siellä kokoontui hänen ympärillensä kuusisataa miestä,
jotka oliwat ahdistuksessa. Kun Dllwid miehinensä oleskeli
Engetin korwessa, meni Saul kolmentuhannen miehen kanssa
sinne etsimään häntä. Silloin tapahtui kerran, tun kuningas
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saapui sinne, että hän meni samaan luolaan, johon Dawid
ja hänen miehensä olimat kätkeytyneet. Damidin miehet
sanoiwat hänelle: katso, nyt on Herra antanut mihollisesi
sinun käsiisi. Tee nyt hänelle niinkuin sinulle hywätsi näkyy.
Dawid nousi ja leikkasi salaa kappaleen Saulin waatteen
liepeestä. Senjalleen tykytti Damidin sydän, että hän oli
leikannut tilan Saulin hameesta, ja hän sanoi: olioon se
taulana minusta, että minä satuttaisin kättäni Herran moi»
deltuun. Ia hän kielsi ankarilla sanoilla miehiänsä karkaa»
masta Saulin kimppuun. Kun Saul nousi ja meni pois
luolasta, nousi myös Dawid ja lähti luolasta ja näytti
Saulille tilkan, jonla oli leikannut hänen waatteensa lie-
peestä. Silloin Saul itki ja sanoi: sinä olet hurskaampi
minua, sillä sinä olet tehnyt minulle hywää, mutta minä
olen tehnyt sinulle pahaa. Ia Saul meni koliinsa. Saulin
tähden Dawid ei ollut täällä turmassa, sen muotsi hän
pakeni filistealaisten maahan.

4. Saul joutui taas sotaan filistealaisten kanssa.
He lokosiwat sotajoukkonsa ja sotimat Israelin miehiä was»
taan ja löiwät heidät Oilboan nmorella. Saul haawoittui
pahasti, ja kun hän pelkäsi joutumansa Vihollisten käsiin,
laski hän aseensakantajaa läwistämään häntä miekalla. Mutta
aseenkantaja ei tahtonut sitä tehdä. Silloin Saul itse otti
miekan ja heittäytyi sitä mustaan. Kun Dawidille kerrottiin,
että Saul oli kuollut, repäsi hän waatteensa, itki ja weisafi
walituswirren Saulista ja ystäwästänsä Jonatanista, joka
myös kuoli taistelussa. 1 Samuel, kirj. 18—24, 31. 2
Samuel, kirj. 1.

42. Dawid tunintaana.
(1. Dawid tulee kunintaatfi. 2. Dawid järjestää jumalanpa!»

«elutsen. 3. Dawid woittaa wihollisensa).

1. Kun Saul oli luollut, meni Dawid Herran lä«,
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kystä Hebroniin, ja ludan miehet tulimat sinne ja moite»
limat hänet ludan sukukunnan kuninkaaksi. Multa yksi
Saulin sodanpäämiehistä asetti Isbosetin kolo Israelin
kuninkaaksi. Näin syttyi pitkällinen sota Saulin huoneen
ja Dawidin huoneen wälillä. Ia Dawid tuli yhä mahla-
mammaksi, mutta Saulin huone yhä heikontui. Isbosetin
kuoleman jälkeen tulimat laitti Israelin sukukunnat Dawidin
tykö ja woiteliwat hänet kolo kansan kuninkaaksi. Sitte
Dawid meni miehinensä Jerusalemiin, walloitti Zionin lin-
nan ja asui siellä ja nimitti sen Dawidin kaupungiksi.

2. Dawid ja kolo Israel weiwät Herran liitonar-
lin laululla ja soitolla Kiriat-learimista Jerusalemiin ja
asettiwat sen majaan Zionin muorella. Hän teki jumalan-
pHlwelulsen loistamaksi ja juhlalliseksi, asettamalla weisun
ja soitannon, ja järjesti lewitain wirkatoimet pyhässä. Itse
hän sepitti monta kaunista meisua eli psalmia, jotkaweisat»
tiin Herran ylistykseksi ja liitokseksi. Psalmeissansa ennus-
taa hän myöskin Kristuksesta, luinla hän on kärsimä, mutta
hän on myöskin istuma Jumalan oikealla puolella ja maa-
han laatawa wihollisensa.

Dawid aikoi rakentaa Herralle temppelin ja sanoi
profeta Natanille: katso, minä asun sedripuisessa huoneessa,
mutt» Jumalan arkki asuu waatteen keskellä. Natan sanoi
hänelle: tee kailli, mitä sydämessäsi on, sillä Herra on
sinun kanssasi. Mutta Herra ilmestyi yöllä Natanille ja
sanoi: mene ja sano palmelijalleni Dawidille: Minä herätän
sinun siemenesi sinun jälteesi, ja hän rakentaa minulle huo«
neen, ja minä nmhwistan hänen waltaluntansa istui-
men ijantnillisesti.

3. Kun Dllwid oli tullut kuninkaaksi, soti hän Herran
käskystä filistealaisia wasiaan, moitti heidät useassa tap>
pelussa ja murti heidän maltansa, niin etteimät he enää
loskaan woineet tehdä Israelille mitään wahinkoa. Herra
antoi Dawidin lasiin myöskin syrialaiset pohjoisessa.
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edomealaiset etelässä, selä kansat itäpuolella Kanaan maata,
niin että hänen maltansa ulottui Egyptin rajoilta Eufratin
»irtaan asti. 2. Samuel, lirj. 2-7.

43. Dawidin synti ja katumus.
(1. Dawidin synti. 2. Dawid katuu Herran edessä).

1. Ammonilaiset hanlliwat sotaan Israelia wastaan.
Silloin Dawid läHetti sodanpäiimiehensii Joanin ja sota»
joullonsa piirittämään ammonilaislen kaupunkeja, mutta
itse jäi hän Jerusalemiin. Ia tapahtui yhtenä ehtoon», tun
Dawid meni huoneensa latolle, että hän näli kauniin wai-
mon, nimeltä Vatseba, jota oli Dawidin sotamiehen,
Urian waimo. Hän tuotti Batseuan huoneeseensa, ja otti
hänet waimolsensa. Sitte lähetti hän kirjeen Joanille,
jossa hän käski häntä panemaan Urian lowimman sodan

rintaan, että hän kaatuisi sodassa. loab totteli kuninkaan
täslyä, ja Uria kaatui sodassa.

2. Silloin Herra lähetti profeta Natanin Damidin
thlö, ja Natan sanoi: talsi miestä oli yhdessä kaupungissa,
toinen rikas ja toinen töyhä. Rikkaalla oli monta lam-
masta, mutta köyhällä ei ollut muuta kuin wähäinen karitsa,
joka oli hänelle sangen rakas. Mutta loska rikkaalle mie-
helle tuli wieras, ei hän rastinut ottaa omista lampaistansa,
waan hän otti löyhän miehen lampaan ja »valmisti sen
wieraalle. Nyt Dawidin wiha julmistui suuresti sitä miestä
wastaan, ja hän sanoi: niin totta luin Herra elää, on se
mies, joka sen teli, kuoleman lapsi. Natan sanoi: sinä olet
se mies. Urian olet sinä lyönyt miekalla, ja hänen m»i»
monsa olet sinä ottanut itsellesi waimolsi. Sitte il-
moitti hän, että Herra on herättämä pahaa Dawidin was-
taan hänen omasta huoneestansa. Silloin sanoi Dawid:
minä olen syntiä tehnyt Herra» wastaan. Ia hän latui
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symästi syntiänsä ja sepitti »viidennenkymmenennen ensimäi-
sen psalmin, jossa hän rukoilee Herraa muun muassa seu-
raamilla sanoilla: Jumala, sle minulle armollinen hy-
vyytesi tähden, pyhi pois syntini suuren laupeutesi
tähden! Jumala, luo minuun puhdas sydän, ja anna
minulle uusi, wahwa henki! Ne uhrit, jotka Juma-
lalle telpaawat, owat murheellinen henki; ahdistettua
ja särjettyä sydäntä et sinä Jumala hylkää. Natan
ilmoitti Damidille, että Herra on anteeksi antanut hänen
syntinsä, eikä hänen pidä kuoleman. 2 Samuel, lirj. 11,,
12. Ps. 51.

44. Absalomin kapina.
(1. Absalom juonittelee isäänsä wastaan j» tapinoitsee häntä

wastaan. 2. Absalom woitetaan).

1. Dawid oli saannut jo monta murhetta niittenri-
lolsien tähden, joita hänen perheessänsä tehtiin; lisäksi tuli
mielä poikansa Absalomin lupina. Koto Israelissa ei oUut
yksikään mies niin kaunis kuin Msalom, eikä niin suuresti
ylistetty. Ia hän asettui marhain aamusilla kaupungin
portille, ja niin pian luin joku tuli, jollaoli asiaa kuninkaan
tykö oikeuden eteen, kutsui Absalom hänen tykönsä ja sanoi:
sinun asiasi on oikea ja suora, mutta kuningas ei ole aset-
tanut ketään, joka sinua kuulisi. Jos main jotu asettaisi
minut tuomariksi maassa, niin jokainen, jolla jotakin asiaa
olisi, tulisi minun tyköni, ja minä auttaisin häntä oikeu-
teensa. Ia joka kerta, kun joku tuli hänen eteensä kumar-
tamaan häntä, tarttui hän häneen ja suuteli häntä. Näin
marasti Absalom isältänsä Israelin miesten sydämet.
Jonkun ajan kuluttua hantti hän itsellensä tilaisuuden lähteä
Hebroniin uhraamaan. Ia lun hän tuli sinne, antoi hän
huutaa itsensä luninllllllsi, ja paljon kansaa yhtyi Absalo»
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miin. Niin tuli sanansaattaja Dawidin tykö ja sanoi: jo»
laisen miehen sydän Israelissa on Absalomin puolella.

2. Dawid sanoi palmelijoillensa, jotka oliwal hänen
kanssansa Jerusalemissa: nouskaamme ja paetkaamme, sillä
täällä ei ole muuta pelastusta Absalomin edestä. Ia ku-
ningas meni ulos ja koko hänen huoneensa hänen kanssansa,
ja he meniwät Kisron ojan yli ja lähtiwät korpeen päin. Ia
kuningas ja kaikki kansa itliwät. Mutta Absalom tuli Jeru-
salemiin. Sitte lähti hän Jordanin yli isäänsä wastaan,
ja tailli Israelin miehet seurasimat häntä. Dawid tarkasti
mäkeänsä, joka oli hänen kanssansa, ja kansa lähti Absalo»
mia ja hänen joukkoansa wastaan. Absalomin joukko lyö-
tiin, ja mieshutta oli suuri. Absalom pakeni ratsastaen
muulilla, ja kun hän ratsasti tammen alitse, tarttuiwat hänen
hiuksensa tammeen, ja hän jäi riippumaan taiwaan ja maan
mälille, sillä muuli juoksi matkoihinsa hänen aitansa. Kun
loab tämän tuuli, riensi hän sinne, otti kolme keihästä tä»
teensä ja pisti ne Absalomin sydämeen, ja loabin astenian»
taja löi hänet kuoliaaksi. Kun Dawid kuuli Absalomin
kuolleeksi, sanoi hän: poikani Absalom! oma poikani! oma
poikani! Suokoon Jumala, että olisin saanut kuolla sinun
sijassasi! Sitte saattoiwat ludan miehet kuninkaan takaisin
lerusalmiin. 2. Samuel, kirj. 14—19.

45. Dawidin Viimeiset määräykset ja kuolema.
Kun Dawid oli wanha ja ijälliselsi joutunut, asetti

hän poikansa Salomon Israelin tuninlaatsi. Daww
antoi hänelle temppelin muotoelman, jonla hänen piti raten-
tllman. Kaikki tyyni, sanoi hän, on Herra minulle selittä»
nyt. hän neuwoi minua, miten kaikki piti tehtämän. Sitte
antoi hän Salomolle laitli kalleutensa, jotka hän oli hank»
linut Jumalan huonetta warten ja kehoitti kansaa wapaeh»
toisesti uhraamaan osan rikkauksistansa Herran huoneelle.
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I» lans» toi Herran huoneen ralennusta marten kultaa,
hopeaa, waskea ja rautaa ja iloitsi niistä wapaehtoisist»
lähiöistä, joita Herralle tuotiin, ja kuningas Damidlin oli
sangen iloissansa. la Damid kuoli ijälläänä, kyllään-
tyneenä elämästä, rikkaudesta ja kunniasta. 2 Samuel, lirj.
24. 1

46. Salomon hallitus.
(1. Salomo Pyytää lumlllaltll wiisautta. 2, Salomo rakentaa

temppelin, 3. Salomon woima, wiisaus ja lunnia. 4. Salomon
luopuminen j» luolem».)

1. Salomo nousi isänsä Dawidin istuimelle, ia hä-
nen kuningaskuntansa oli wahma. Ia Salomo rakasti Ju-
mala» ja waelsi isänsä Dawidin säännöissä. Herra ilmestyi
Salomolle ja sanoi: ano, mitä minä antaisin sinulle! Sil-
loin Salomo pyysi, että Herra antaisi hänelle ymmärtämät-
sen sydämen tuomita kansaa ja eroittaa paha hywästä. Tämä
rukous kelpasi Herralle, ja hän sanoi: katso, minä annan
sinulle wiisaan ja ymmärtämäisen sydämen, niin ettei sinun
mertaistasi ole ollut sinun edelläsi, eikä tule sinun jälkeesi.
Wielä lisäksi annan minä sinulle rikkautta ja kunniaa.

2. Hallituksensa neljäntenä wuotena rupesi Salomo
rakentamaan Herralle temppeliä Morian wuorelle Jerusale-
missa. Seitsemän wuoden kuluttua oli tuo komea rakennus
walmis. Se oli rakennettu tabernaklin muotoiseksi, mutta kaksi
kertaa pitemmäksi ja lemeämmäksi selä kolme kertaa korkeam-
maksi luin tapernalli. Seinät, permanto jakatto oliwat lul-
lalla silatut. Koska rakennus piti wihittämän, kokosi Salomo
kansan manhimmat Jerusalemiin ia antoi siirtää liitonarkin
,zll laitti pyhän huoneen kalut temppeliin. Ia kun papit,
jotka lantoiwat liitonarkkia, astuiwat ulos pyhästä, täytti
Herran lunni» temppelin. Ia Salomo ruloili Herraa kuu»
lemaan niitä rukouksia, jotka tästä paitasta Herran tylö
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lähetetään. Sittc siunasi hän kansan ja uhrasi Herralle
runsaita uhria. Ia Herra näkyi Salomolle ja sanoi: Minä
olen kuullut sinun rukouksesi ja pyhittänyt tämän huoneen
nimelleni ikuiseksi asunnoksi, mutta jos te käännytte pois
minusta, niin minä heitän pois kaswojeni edestä sen huo-
neen, jonka minä olen nimelleni pyhittänyt.

3. Salomo hallitsi kaikkia Valtakuntia Eufrat wir°
rasta filistealaisten maahan ja Egyptin rajoihin asti. Ne
lähettiwät Salomolle lahjoja ja oliwat hänelle alamaisia.
Ia hänellä oli rauha kaikkien naapuriensa kanssa. Salomo
oli kaikki» ihmisiä wiisaampi ja hän tuli kuuluisaksi tailtien
ympärillä asumain kansain joukossa. Hän lausui kolmetu-
hatta sananlaskua, ja hänen wirsiänsä oli tuhannen ja wiisi.
Hän puhui puista, eläimistä, linnuista, kuloista ja motele-
waisistll. Ia kaikista kansoista tultiin kuulemaan Salomon
wiisautta. Ia kuningatar Sabasttt tuli Jerusalemiin san»
gen suuren seurueen kanssa, nähdäksensä Salomon kunnian
ja kuullaksensa hänen wiisauttansa. Kun hän huomasi Sa-
lomon wiisauden ja näti huoneen, jonka hän oli rakentanut,
sanoi hän: sinulla on enempi wiisautta ja hymyyttä, luin
olen kuullut sanottaman. Kiitetty olkoon Herra, sinun Ju-
malasi, jota on sinuun mielistynyt ja asettanut sinut Is-
raelin istuimelle.

4. Salomo otti itsellensä monta muukalaista waimoa
niistä kansoista, joista Herra oli sanonut: älkäät menkö
awioliittoon heidän kanssansa. Koska Salomo wanhentui,
täänsiwät hänen waimonsa hönet wieraitten jumalien puo-
leen, niin ettei hänen sydämensä ollut totonaan Herran oma.
Sentähden wihastui Herra Salomoon ja sanoi hänelle:
kosta sinä olet näin tehnyt, että pitänyt minun liittoani,
niin minä totisesti repäisen Valtakunnan sinulta ja annan
sen sinun palwelijallesi. En tultenkaan sitä tee sinun ajal-
lasi, isäsi Dawidin tähden, maan sinun poikasi kädestä minä
sen repäisen. Mden sukukunnan annan minä sinun pojal-
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lesi Damidin, palmelijani tähden. Hallittuansa neljäkym-
mentä ajastaikaa, tuoli Salomo ja haudattiin isänsä Da-
midin laupunkiin. Ia hänen poikansa Rehabeam tuli ku-
ninkaaksi hänen sijaansa. 1. kirj. 2—ll.

VI. Israelin Kansan historia Valtakunnan
jaosta, Dabelin wankeudesta

palaamiseen asti.

47. Waltatmman jalo.

Rehabeam meni Silemiin, Mä loki Israel oli ko-
koontunut sinne telemaan häntä kuninlaalsi. Ia Israelin
tolo joullo tuli ja puhui Rehabeamille: sinun isäsi on teh-
nyt raskaaksi meidän ikeemme, mutta huojenna nyt sinä se
loma palmelus ja raskas ijes, jonka hän on pannut mei-
dän päällemme, niin me palwelemme sinua. Rehabeam
neumotteli silloin wanhimpien lanssa, jotta olimat olleet
hänen isänsä palmeluksessa, mitä hänen piti kansalle mus-
taaman. He sanoiwat hänelle: jos sinä tänäpäimänii pu-
hut hywiä sanoja tälle kansalle, niin he pnlwelemat sinua
tolo elin-ailasi. Mutta Rehabeam hylkäsi wanhimpien neu«
mon ja neumotteli nuorukaisten kanssa, jotka hänen kans-
sansa olimat kaswaneel ja olimat hänen palmelutsessansa.
He neumoiwat häntä mastaamaan kansalle: minun isäni
«n tehnyt teidän ileenne raskaaksi, mutta minä teen sen
wielä raskaammaksi. Silloin luopui kymmenen sukukuntaa
Mhabeamista ja walitsiwat lerobeamm kuninlaalsi. Ai-
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noastaan ludan ja Benjaminin sumut jäiwät Rehabeamille
uskollisiksi. Näin syntyi siis läksi waltatuntaa, ludan
Waltalunta j» Israelin waltalunta. Edellisessä malta-
kunnassa oli pääkaupunkina Jerusalem, jälkimmäisessä
ensin Silem ja sitte Samaria. 1. Aila lirj. 12.

K. Israelin waltalunta.

48. lerobeam.
Kun lerobeam oli tullut Israelin luninkaaksi, ajat»

teli hän sydämessänsä: imelä waltalunta tulee Dawidin
huoneelle iälleen. Jos tämä kansa menee uhraamaan Her»
ran huoneeseen Jerusalemissa, niin kansan sydän lääntyn
Zälleen herransa Rehabeamin puoleen. Ia kuningas teetti
latsi kultaista wasillaa ia sanoi kansalle: katso, tässä omat
sinun jumalasi, jotka owat johdattaneet sinut Egyptin maalta.
Ia hän asetti toisen niistä Veteliin ja toisen Daniin»
Ia lerobeam rakennutti huoneita uhritulluloille ja otti pa-
peiksi niitä, jotta eiwät olleet Lewin lapsia. Kaikki Iero»
beamin jälkeiset kuninkaat tekiwiit samaten kuin hänkin, niin
ettei ollut yhtäkään kuningasta Israelissa, jola maelsi oikein
Herran edessä. 1. Aila lirj. 12.

49. Kuningas Ahab ja projeta Elias.
(1. Elias julista» epäjumalia palwelewalle Israelille Herran

turitullen. 2. Elias Karmelin wuorella. 3. Nabotin wiinamäli. 4.
Elias otetaan taiwaaseen.)

1. Ahab, j«l» oli Israelin seitsemäs luningas ja eli
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kuusikymmentä wuotta jälkeen waltalunnan jaon, teki pahaa-
Herran edessä, enemmän luin kaikki ne, jotka oliwat olleet
hänen edellänsä. Hän otti waimotseen Sidonin kuninkaan
tyttären, nimeltä Isebel, ja palweli Naalia, setä pystyttr
alttarin ja rakensi huoneen hänelle Samariassa. Silloin
tuli profeta Elias hänen tykönsä ja sanoi: niin totta kuin
Herra, Israelin Jumala elää, ei pidä näinä wuosina kas-
tetta eikä sadetta tuleman, muutoin luin minun sanani jäl-
keen. Herran käskystä meni Elias sitte pois ja lymyi
Kritin ojalle, ja kaarneet toiwat hänelle leipää ja lihaa,,
ja hän joi ojasta. Koska oja kuimui, meni hän
jossa Jumala oli käskenyt erään lesliwaimon elättää häntä.

Kun profeta tuli lesken tykö, ei leskellä ollut muuta tuin
piwo jauhoja wattasessa ja wähän öljyä astiassa. Tämän
aitoi hän walmistaa itsensä ja poikansa syödä ja sitte tuolla.
Mutta lun lesti Eliaan pyynnöstä ensin walmisti leiman
hänelle, siunasi Herra wähät marat niin, etteiwät jauhot
mailasesta eitä öljy astiasta loppuneet, maan setä profeta.
että lesti ja hänen pottansa eliwiit enemmän tuin lakft
wuotta. Sillä aikaa oli suuri nälänhätä Israelissa, eitä
Ahab luilenlaan nöyryyttänyt sydäntänsä, waan etsi Eliasta
tappaaksensa.

2. Kun tuimuutta oli kestänyt puolineljättä wuotta,
läski Herra Eliasta menemään Ahabin tykö ja sanomaan,
että Herra antaa sataa maan päälle. Kun Ahab näki hä-
nen, sanoi hän: etkö sinä ole se, jota tuotat Israelille on>
nettomuutto.? Elias wastasi: minä en ole se, waan sinä j»
sinun isäsi huone, silla te olette hyljänneet Herran läskyt
ja waellatte Naalin jälkeen. Mutta kokoa sinä minun ty-
köni Karmelin wuorelle loko Israel ja neljäsataa wiisi-
kymmentä Naalin profetaa! Ahab teti niin. Kun kuitti
oliwat kokoontuneet, astui Elias kansan eteen ja sanoi:
luinla lauman te onnutte molemmille puolille? Jos Herra
on Jumala, niin waeltalaat hänen jälteensä, mutta jos
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Baal, niin waeltalaat hänen jälkeensä! Kansa ei mustannut
hänelle mitään. Nyt sanoi Elias: antakaat meille kaksi kal-
pea (härlää) ja antakaat Vaalin profetoin walita toinen
ja panna se puitten päälle, mutta iillööt siihen ponlo tulta,
ja minä otan toisen lalwen ja teen samaten. Ia huutalaat
te teidän jumalanne nimeä, ja minä huudan Herran ni-
meä. Se Jumala, jota mastaa tulella, olkoon Jumala!
Kailti kansa sanoi: se on oikein. Vaalin profetat otlimat
taimen ja walmistiwat sen uhriksi ja huusiwat Vaalia, sanoen:
Baal luule meitä! Mutta ei mitään ääntä luutunut, eilä
kukaan mustannut. Silloin Elias walmisti uhrinsa jakaatoi
mettä sen päälle ja huusi awuksensa Herraa, sanoen: Herra,
ilmoita tänä päiwiinii, että sinä olet Israelin Jumala.
Silloin lankesi Herran tuli alas ja poltti polttouhrin.
Kaikki kansa näki sen ja lankesi laswoillensa ja sanoi:
Herra on Jumala, Herra on Jumala! Mutta Elias
antoi ottaa lunni Vaalin profetat, ja wiedä heidät Kison
ojalle, ja tappaa heidät siellä. Ia Elias lumartui maahan
ja rukoili, ja taiwas tuli heti pilwiselsi, ja tuli loma sade.

3. Nabotilla, isreeliläisellö, oli wiinamäli lähellä
kuningas Ahabin huonetta. Ahab sanoi Nabotille: anna
minulle wiinamäkesi, minä annan sinulle paremman sijaan.
Mutta Nabot litisi. Kun Ahab tuli tästä lowin pahoillensa,
sanoi Isebel: minä hantin sinulle Nabotin wiinamäen. Sitte
Isebel lirjoitli lirjeen Ahabin nimessä Israelin Vanhimmille,
että he hanklisiwat lalsi pahanjuonista miestä, jotka todis>
taisimat Nabotia wastaan, että hän on kironnut Jumalaa.
He teliwät niin, ja Nabot limitettiin luoliaalsi. Kun Ahab
luuli Nabotin luolleelsi, otti hän hänen wiinamälensL oma!»
sensa. Mutta Elias tuli hänen tykönsä ja sanoi: samassa
pullassa, missä koirat nuolesleliwat Nabotin meren, nuo-
leslelewat koirat sinunkin meresi. Ia loirain pitää syömän
Isebelinlin Isreelin muurin tytönä. Niinkuin Elias
oli ennustanut, niin tapahtuikin.
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4. Kun Elias oli Israelin vrofetana, läsli Jumala
häntä woitelemaan Elisan profetalsi hänen sijaansa. Kos!»
aika tuli, jolloin Herra tahtoi ottaa Eliaan ylös taiwaaseen,
sanoi Elias opetuslapsellensa Elisalle: ano, mitä minä sinulle
tekisin, ennenkuin minä otetaan sinulta pois! Elisa sanoi: talsi
osaa sinun hengestäsi olloon minun lanssani! Senjalleen
tulimat tuliset waunut tulisilla hemofilia ja eroitti heidät
toisistansa. Ia Elias nousi tuulispäässä taiwaaseen. 1
Kunint. lirj. 16—19. 2 Kuninl. tirj. 2.

50. Profeta Elisa.
Herra salli Eliaan hengen tulla Elisaan ja teli hänen

lauttansa useampia merkkejä ja ihmeitä tuin hän minkään
muun profetan lautta oli tehnyt. Siihen aikaan oli Syrian
luninlaalla sodanpaämies nimeltä Naeman, joka oli sangen
urhoollinen ja armossa pidetty mies, mutta spitalinen. Is-
raelin maalta oli Syriaan nianlina miety eräs tyttö, joka
nyt palmeli Nacmanin waimoa. Hän neumoi herraansa
menemään profeta Elisan tykö, että profeta parantaisi hänen.
Naeman lähti ja otti mukaansa paljo hopeaa ja kultaa.
Kun hän tuli Elisan tylö, läsli Elisa sanoa Naemanille:
mene ja pese itsesi seitsemän kertaa Jordanissa, niin tulet
terweelsi. Mutta Naeman mihastui, sillä hän luuli profe-
tan tuleman ulos hänen tykönsä ja huutaman awulsensa
Jumalansa nimeä ja kädellänsä pilelewän kipeätä paikkaa
ja niin parantaman spitalin. Sitäpaitsi armeli hän, että
wirrat SyriaSsa omat Israelin mesiä paremmat. Mutta
hänen palwelijansll sanoiwat hänelle: jos profeta olisi mää-
rännyt sinulle jonkun muikean tehtäwän, etkös olisi tehnyt
sitä? Paljoa enemmin, kun hän sinulle ainoastaan sanoi:
pese itsesi, niin sinä tulet puhtaaksi! Silloin Naeman teli
niinkuin Jumalan mies oli käskenyt, ja tuli puhtaaksi. Sitte
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palasi hän profetan tylö ja lun hän oli tullut sisällehänen
tykönsä, sanoi hän: latfo, nyt minä tiedän, ettei yhtä-
kään Jumalaa sle tailessa maassa, waan Israelissa.
Ia hän tarjosi profelalle lahjoja, mutta Elisa ei ottanut
yhtään lahjaa. Sitte Naeman pyysi saada ottaa mukaansa
sen werran maata kuin kaksi muulia woi kantaa. Siitä
ailoi hän tehdä omassa maassaan alttarin, sillä hän ei tah-
tonut tästälähin uhrata enään kenellekään toiselle Jumalalle,
luin ainoastaan Herralle. Ia Elisa sanoi: mene rauhaan!

51. Profeta Jonas.
Elisan kuoleman jälleen oli Jonas profetana Israelissa.

Herra käski häntämenemään suureen Niniwe nimiseen lau-
punkiin Assyriassa ja saarnaamaan siellä, sillä sen asukasten
pahuus oli suuri. Mutta Jonas ei totellut, maan paleni
merelle. Silloin lähetti Herra suuren tuulen merelle, ja
haaksi oli rilkoutumaisillaan. Haalsimiehet pelkäsiwät ja
huusiwat tulin iumalansa tykö ja heittiwät tamarojta mereen le-
mentääksensä haahtea. Sitte sanoiwat he: heittäkäämme arpaa,
nähdäksemme kenenkä tähden tämä onnettomuus on meitä koh-
dannut. He heittiwät arpaa, ja arpa lankesi Jonnalle. Nyt
tunnusti hän toltelematomuutensa Jumalaa wastaan. Ia hän
neuwoi miehiä heittämään hänet mereen, että se tywentyisi.
He teliwät niinkuin hän sanoi, ja myrsky taukosi. Mutta
Herra toimitti suuren kalan nielemään lonaan, ja Jonas
«li kalan watsassa kolme päimää ja kolme yötä. Siellä
hän rukoili Herraa, ja Herra tuuli hänen rukouksensa ia
antoi kalan oksentaa hänet maalle. Senjalleen käski
Herra toisen terran Jonasta menemään Niniween ja saar-
naamaan siellä. Jonas oli nyt kuuliainen ja meni Nini-
ween ja sanoi: wielä on neljäkymmentä päiwää, sitte Niniwe



68

hulluu! Ia Ninimen asukkaat usloiwat Herraan ja pala-
simat pahalta tieltänsä, j» Jumala säästi kaupungin. Jo»
«aan lirj.

52. Israelin waltalmman hiiwiö.
(1. Profetat Amos j» Hosea. 2. Aesyiian lunmg»« walloiltaa

Israelin w»lt»lunnan).

1. Jonaksen jälteen tuli Anws Israelin profetalsi.
Hön oli paimen Betlehemin seuduilta. Israelin walta»
lunta ei ollut loskaan ollut niin suuri ja mahtawa tuin
tähän aikaan, mutta kansa eli synnissä ja suruttomuudesso.
Sentähden ennusti profeta, että waltalunta häwiää, ja sen
asukkaat wiedään pois wanleutecn, jos he eimät käänny Herran
puoleen. Amoksen aikana wailutti myös profeta Hosea,
joka enemmän luin kuudenkymmenen wuoden ajan ennusti
Israelissa, sekä nuhteli ja waroitti kansaa. Hänlin ennusti
waltakunnon häwiötä. Mutta laikti oli turhaa, sillä sekä
tuninlaat, että lansa teliwät edelleenkin syntiä. He noudatti-
wat sitä määrää jumalanpalmelusta, jonka lerobeam oli
asettanut, eiwätkä kääntyneet pois syntisestä ja jumalatto»
mast» elämästään.

2. Wihdoin täytyi Herran rangaistuksen tulla luopu»
neelle Israelille. Ainoastaan muutaman wuoden luluttua
Hosean kuolemasta, tuli Assyrian kuningas Salmanassar
sotajoukkoineen Samariaan, otti Hosean, Israelin miimeifm
kuninkaan mangilsi, walloitti maan ja mei kansan Assyriaan
»ankeuteen. Sitte lähetti Salmanassar pakanoita tai!ista
kansoista asumaan maan kaupungeissa. Ia niin syntyi maa-
han jääneistä israelilaisista ja maahan muuttaneista pala»
noista lans», jota nimitettiin samarialaisiksi. He pellä-
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fiwät Herraa, mutta palmelimat sen ohessa omi» epäjuma-
liansa niiden pakanain tawan mukaan, joista he tuodut
«limat. 2 Kunin. lirj. 17.

8. ludan waltalunta.

H3. Rehabeam.
Kun Rehabeam tuli Jerusalemiin, kolosi hän ludan

jaBenjaminin sumun miehet, sotiaksensaIsraelia waslaan ja
sanoaksensa koko waltaluntansa takaisin. Mutta Herran sana
tuli Rehabeamille ja kansalle, näin sanoen: iilkäät nousko
sotimaan weljiänne mastaan. Ia he tolteliwat Herran käskyä.
Rehabeam jäi alallensa Jerusalemiin ja rakensi kaupunkeja
ja linnoja ludeassa. Ia papit ja lewitat tulimat 1010 Is»
raelista Rehabeamin tykö, loska lerobeam ja hänen poikansa
ajoiwat heidät pois Herraa palmelemasta. Mutta lun Re-
habeamin waltakunto oli tuettu, ja hän itse oli tullut mah«
tawaksi, hylkäsi hän Herran lain, ja kaikki kansa hänen
kanssansa. Kaikki Rehabeamin jälkeläisetpolmeutuiwat Da»
widin sumusta. Suuri osa heistä oli jumalattomia, mutta
löytyi myöskin sellaisia kuninkaita, jotka waelsiwat Herran
teillä. 2 Kunin. lirj. 11, 12.

54. Kuningas Hiskia ja projeta Esaias.
(1. Hiskian edelläläwijllin jumalattomuus. 2. Hislia saattaa

entiselleen jumalanpolwelulsen. 3. Herra auttaa waltakuntaa Assy»
lian tumngasta wastaan. 4. Esaias ennusta» Messtalsesw).

1. Rehabeamin jumalattomien jglleläisten ailan»
wajosiwat ludan waltalunnan asullaat enemmän ja enem-
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mlin epäjumalisuuteen. He ralensiwat uhrialttaria läikille
kummuille ja wiheriäisten puitten alle niitten kansain tawan
mutaan, jotta Herra oli tarkoittanut pois Israelin tieltä.
Niin lauman luin joku hurskas kuningas hallitsi, poistet-
tiin tosin epäjumalan-valwelus, mutta hänen jumalaton
jälkeisensä wei kansan wielä symemmälle lankeemuksessa.
Ahas kuninkaan hallitessa suljettiin wihdoin Herran temp-
peli Jerusalemissa ja pyhät astiat särjettiin. Molokin pal-
welus asetettiin Jumalan palwelulsen sijaan, niin että itse
kuningaskin uhrasi oman poikansa Molokin kunniaksi.

2. Ähatsen jälteen tuli hänen poikansa Hiskia kunin-
kaaksi ludan waltllkunnassa. Hän teli, mikä oli oikein Herran
edessä. Hän färti epäjumalten patsaat, amasi Herran temp-
pelin owet, jaasetti jumalanpalmelulsenentiselleen, setä täsli
lantaa mieltämään pääsiäistä Jerusalemissa, joka ei ollut
tapahtunut sitte Salomon ajan. Ia Hiskia pysyi lujana
Herrassa kaikesta sydämestänsä, ja Herra oli Hänen kans-
sansa, niin että hän menestyi kaikissa mitä hän teki.

3. Hiskia nousi Assyrian kuningasta »vastaan, eikk
ollut hänelle alamainen. Silloin lähetti Sanherib, Assy-
rian kuningas, suuren sotajoukon Jerusalemia wllstaan ja
wllllti, että kaupunki jätettäisiin hänen haltuunsa. Mutta
Hiskia meni Herran huoneeseen, rukoili ja huusi Herran
tykö. Ia Herra lähetti yöllä enkelinsä, joka käwi assyria-
laisten leirin läpi ja surmasi sata kahdelsanlymmentä-miisi
tuhatta miestä. Sanherib lähti häweten pois sotajoultoi-
nensa ja palasi takaisin omalle maallensa. Nyt oli ludan
waltalunnalla rauhan aika, ja Herra suojeli sitä joka taholta,
niin lauman kuin Histia eli.

4. Ahatsen ja Hiskian aitoina, eli profew Gsaias.
Ihä lisääntymän epäjumalien palwelulsen aikana ennusti
hän kansalle, että maa tehdään autioksi ja perin häwitetaän ja
kansa wiedään pois kaukaiselle maalle. Mutta hän ennusti
myöskin onnlllisemmasta ajasta, jolloin luwattu Messias
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on tulema, jsnta hartioilla herraus on, ja hänen ni-
mensä luisutaan: Ihmeellinen, Neuwonantaja, Wälewä
Jumala, Ijantaittinen Isä, Nauhan päämies. Myos<
lin Messiaan kärsimisestä ennusti Esaias seuraamilla sanoilla:
Hän oli kaikkein ylenlatsottawa, ja kaikkein halwin,
lipua ja sairautta täynnä; ei kenkään kehdannut kat-
sella häntä, hän oli niin ylönlatsottu, ettemme häntä
minäkään pitäneet. Totisesti hän kantoi meidän sai-
rautemme, ja meidän tipumme hän sälytti päällensä;
mutta me pidimme häntä Jumalanrankaisemana, piek-
sämättä ja waiwaamana. Waan hän on haawoitettu
meidän pahain teloimme tähden ja synteimme tähden
on hän hosuttu! Nangaistus oli hänen päällänsä, että
meillä rauha olift, ja hänen haawainsa lautta olemme
me paratut. 2 Aika-lirj. 28, 30, 32. 2 Kunin. kirja
18, 19. Es. 9, 53.

55. Kuningas losia ja profeta Jeremias.
(!. Inhoittawa pakanuus tuodaan jälleen waltakuntaan. 2.

Josta asettaa uudelleen lehoman palmelulsen. 3. Jeremias auttaa
kuningasta).

1. Hiskian kuoltua tuli hänen poikansa Manasse
kuninkaaksi. Hän meni epäjumalisuudessa wielä pitemmälle
luin AhaS oli mennyt. Hän rakensi uudestaan ne uh«
rilummut, jotta hänen isänsä oli häwittänyt, ja pystytti
alttarin Vaalille Herran huoneessa. Hän wietteli kansaa
tekemään enemmän pahaa, kuin ne kansat teliwät, jotta Herra
oli kartoittanut pois heidän tieltään. Turhaan Herran pro-
fetat waroittiwat ja nuhteliwat heitä.

2. Sitte tuli kuningas, jola peilasi Herraa. Hänen
nimensä oli lofia. Hän poisti taiten epäjumalien pai»
meluisen j» saattoi tuntoon rappeutuneen temppelin. Tätä
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tehtäessä löydettiin lakikirja, jonkaHerra oli Moselsen lautta
antanut. Kun kuningas luuli lain sanat, repäisi hän maat-
teensä. Sitte kolosi hän loko kansan Herran huoneeseen,
luli ääneensä lain sanat ja teli liiton Herran edessä, että
hän tahtoo »vaeltaa Herran jälkeen ja kaikesta sydämestänsä
pitää hänen läslynsä. Ia kansa yhtyi liittoon. losia mietti
suurilla juhlallisuuksillapääsiäisjuhlaa Jerusalemissa,niinkuin
liitonlirjassa oli kirjoitettu. Ia niin tauman luin losia
eli, ei kansa luopunut pois Herrasta, isäinsä Jumalasta.

3. losiaa toimissaan auttoi Jeremias. Hän muis-
tutti kansaa kaikesta siitä hywyydestii, jonka Herra oli heille
tehnyt, ja nuhteli heitä heidän liittämättömyydestään Ju-
malaa kohtaan ja Herran nimessä »varoitti heitä paranta-
maan itseänsä. Messiaan ajasta ennusti hän seuraamalla
tumalla: ne piiiwiit tulemat, jolloin minä teen uuden
liiton Israelin huoneen kanssa ja ludan huoneen
kanssa. Min» tahdon antaa minun lakini heidän
sydämeensä ja kirjoittaa sen heidän mieliinsä, jaminä
olen heidän Jumalansa, ja he owat minun kansani.
2 Aika-lirj. 33—35. lerem. 31.

56. lutmn waltabmnm hiiwiö.
losian tuoleman jälkeen lähestyi perikato. Turhaan

maroitti profeta Jeremias ja ennusti Jumalan tuomiota.
Häntä kohdeltiin pilkalla ja wihdoin heitettiin wankeuteen.
Kunlsjalim oli ludan kuninkaana, tuli Babylonian kunin-
gas Nebuladnetzar Jerusalemia mastaan, walloitti kaupun-
gin ja mei pois Babeliin temppelin kalleudet ja suuren osan
kaupungin ja maakunnan asukkaista. lojalimin kuoltua tuli
hänen poikansa lojalin kuninkaaksi. Nebukadnezar tuli
silloin toisen kerran lerusalmiin, ryösti temppelin uudestaan
ja wei kuninkaan, selä useita tuhansia kansasta Babeliin.
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lojalinin sijaan asetettiin Sedelia kuninkaaksi. Kun Se-
delia luopui Babelin kuninkaasta, teti tämä kolmannen ret»
tensä Jerusalemiin, walloitti ja häwitti kaupungin, poltti
Herran huoneen ja repi maahan taupunam muurit. Sede-
kia sekä jälellä olema osa kansasta wietiin Babeliin. Aino-
astaan muutamia huimemmista jätettiin maahan miinamäen
hoitajiksi ja peltomiehilsi. Jeremias sai myös luman jäädä
Jerusalemiin, jossa hän meisasi walitusmirtensä
häwitetyn kaupungin raunioilla. 2 Kunin. lirj. 23—25.

57. Wllnkmden aita.
(1. Kansan tila wanleuden nilana. 2. Daniel Ntbutadnezarin

hoivissa. 3. Daniel Daiiulsen howissa).

1. Wanlien ikäwöimistä kotimaahansa osoittaa sadas
kolmaskymmenes seitsemäs psalmi seuraamilla sanoilla: Vabe-
lm wirtain tykönä me istuimme ja itkimme, muistelles-
samme Zionia. Sillä ne, jotta meitä »ankeina pitiwiit,
waatiwat meiltä weisua, ja orjuuttajamme iloa, sanoen:
weisatlaat meille Zionin wirftii! Kuinka me weisai-
simme Herran wirttii wieraalla maalla? Jos unohda»
sinun Jerusalem, niin olkoon oikea käteni unohdettu!
Tarttukoon kieleni suuni lakeen, ellen sinua muista,
ellen tee Jerusalemia ylimmäiseksi ilokseni. Herra ar«
mahti myös heitä ja antoi profeta Jeremiaan kirjoitta»
heille: niin pian tuin Vabelissa on seitsemänkymmentä
wuotta kulunut, silloin minä tahdon etsiä teitä, ja
johdattaa teidät takaisin tähän paikkaan. Sillä minä
tyllä tiedän, mitkä minun ajatukseni teistä swat,
rauhan eikä murheen ajatukset. Wangitun kansan jou-
kossa lutsui Herra profetaksi myöskin Heselielin, joka nuh-
teli Heit2 heidän rilotsistansa, multa myös puhui heille Ju-
malan armahtamaisuudesta.
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2. Kun Neouladnezar teki ensimmäisen hyökkäyksensä
Jerusalemia mustaan, mieliin hänen käskystänsä muutamia
nuorukaisia ylhäifimmistä sumuista opetettawiksi Kaldealai-
sessa wiisaudessa, jotta he woisiwat palmella kuninkaan
howissa. Daniel oli näitten joukossa. Hänelle oli Jumala
antanut armon ja suuren wiisauden. Eräänä yönä näti
kuningas unen, josta hän joutui sangen lewottomatsi. Hän
ei muistanut mitä hän oli uneksinut, ja hän kutsui tykönjä kailti
Babelin wiisoat, jotta he sanoisimat hänelle, mitä hän oli unet»
sinut j» selittäisiwät unen. He wastasiwat: ei «le mahdollista
yhdellekään ihmiselle sanoa, mitä kuningas on uneksinut.
Silloin kuningas wihastui ja antoi julistaa tuomion, ett»
laitti wiisllllt piti tapettaman. Kun Daniel sai tietää tämän,
kääntyi hän Jumalan puoleen rukouksilla, ja Herra ilmoitti
näyssä salaisuuden hänelle. Sitte meni Daniel kuninkaan
tykö ja sanoi hänelle unen ja sen selityksen. Kun kuningas
luuli Danielin puheen, lantesi hän tasmoillensa ja tunnusti
Danielin Jumalan oleman laillien jumalien Jumalan. Sitte
korotti kuningas Danielin maansa kaikkein wiisasten päämie-
heksi ja Babelin maakunnan herraksi. Ia Daniel oli Ne-
buladnezarin howissa niin lauman luin kuningas eli.

3. Wähää jälleen Nebuladnezarin kuoleman tulistui
Babylonian malta, ia Darius Mediasta tuli Babelin ku-
ninkaaksi. Kun Darius huomasi Danielissa oleman korkean
hengen, ajatteli hän panna Danielin tuko Valtakunnan yli.
Mutta waltakunnan mahtawat miehet kadehtimat häntä ja
etsiwät jotakin syytä Danielia mustaan, maan he eiwät
löytäneet yhtään syytä, sillä hän oli uskollinen. Silloin
sanoiwat ne miehet: me emme löydä yhtään syytä tässä
Danielissa, jollemme löydä sitä hänen jumalanpalwelulsensa.
He houlutteliwat kuninkaan antamaan sellaisen käskyn, että
jos joku lolmenalymmenenä päiwänä joltakulta jumalalta tahi
ihmiseltä, paitsi ainoastaan kuninkaalta, jotakin rukoilee, hiin
heitettäköön jalopeurain luolaan. Kun Daniel sai luulla sei-
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laisen käslyn annetuksi, meni hän huoneeseensa, ja hänen
huoneensa atlunat oliwat auti Jerusalemiin päin. Ia hän
lankesi tolme kertaa päiwässä polwillensa, rukoili ja liitti.
Jumalaansa, niinkuin hänen tapansa oli ennenkin tehdä.
Silloin menimät Danielin kadehtijat kuninkaan tylö ja syyt-
tiwät häntä. Kuningas tuli sangen alakuloiseksi ja mur-
heelliseksi ja koetti pelastaa hänet. Mutta kun miehet piti-
wät kiinni siitä, ettei kuninkaan käskyjä saa muuttaa, käski
kuningas heittää Danielin jalopeurain luolaan. Ia kunin-
gas sanoi: Jumalasi, jota alinomaa palwelet, auttakoon
sinua! Luolan suulle asetettiin suuri kiwi, j» kuningas lu-
kitsi sen sinetillä. Seuraamana aamuna meni kuningas
kiiruusti jalopeurain luolalle ja huusi: Daniel, sinä eläwän
Jumalan palwelija, onko Jumalasi woinut pelastaa sinut
jalopeuroilta? Daniel wastasi: Jumalani on lähettänyt
enkelinsä, joka on tukkinut jalopeurain kidat. Silloin tuli
kuningas hywin iloiseksi ja antoi ottaa Danielin ylös luo-
lasta, mutta miehet, jotka oliwat Danielia parjanneet, hei-
tettiin luolaan. Ia ennenkuin he ehtiwät luolan pohjalla
musersiwat jalopeurat heidän luunsakin. Sitte kirjoitti lunin»
gas kaikille kansoille waltalunnassansa, että Danielin Ju-
malaa pitää peljättämän, loska hän on eliiwä
jota pysyy ijanlaiklisesti, lerem. 29. Daniel 1— 6.
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VI. Israelin Kansa »ankeuden jälkeen.

58. Palaus »ankeudesta.

(1. Ensimmäinen joulla juutalaista pala» wanlendesta. 2.
Temppeli rakennetaan uudestaan. 3. Toinen joullo wanleja pala».
4. Jerusalemin muurit ralennetaan. 5. Israelin wiimeinen profet»).

1. Dariuksen jälleen tuli Persian kuningas Kores
(Cyrus) Babelin kuninkaaksi. Tähän nilaan kului umpeen ne
seitsemänkymmentä ajastaikaa, joistaHerra oli Jeremianlautta
puhunut. Silloin herätti Herra Persian luninlaan hengen luu»
luttamaan kolo waltalunnassansa: Herra taimaan Jumala on
käskenyt minun rakentaa itsellensä huoneen Jerusalemissa.
Kuka tahansa teidän joukossannekuuluu hänen kansaansa, hän
menlöön Jerusalemiin ja rakentakoon Herran, Israelin lu°
malan huoneen. Niin lähtiwät matkaan kaikki ne, joita
Jumalan henki lehoitti Jerusalemiin menemään. Ia kunin-
gas antoi heille takaisin ne Herran huoneen astiat, jotka
Nebuladnezar oli tuonut Jerusalemista. Kotimaahansa pa»
laawien lulu oli noin Viisikymmentä tuhatta henkeä. Heitä
johti Serubabel, ja hänen kanssansa ylimmäinen pappi
lesua.

2. Toisena muotena Jerusalemiin tulon jälteen alettiin
temppelin rakennus. Ia lun rakentajat laskiwat Herran
temppelin perustuksen, nosti kolo kansa riemuhuudon Herran
kunniaksi. Multa kun samarialaiset tuuliwat wanteuden
lasten rakentaman temppeliä Herralle, tulimat he ja tahtoi-
wat rakentaa yhdessä. Juutalaisetlielsiwat sen heiltä. Silloin
samarialaiset syyttiwcit juutalaisiaBabelin kuninkaalle, jonla-
Wuolsi työ keskeytettiin neljäksitoista wuodelsi. Lopulla tätä
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kamaan temppelin rakentamista, ja kun myös Darius, Per»
sian kuningas myöntyi työn jatkamiseen, alkoi rakentaminen
uudelleen, ja pyhä huone »valmistui ja wihittiin tahdenlym»
menen ajastajan kuluttua Vankeudesta palaamisen jälleen.

3. Esran johdolla tuli Aabelista Jerusalemiin toinen
joukko juutalaisia, noin kahdeksankymmentä wuotta ensim»
maisen joukon palauksen jälleen. Esra oli kirjanoppinut
mies ja taitama Moseksen laissa. Hän opetti kansaa Iu»
malan laissa ja puhdisti jumalanpalwelulsen ja tamat. Hän,
lehoitti kaikkia niitä, jotka olimat naineet pakanain tyttäriä,
luopumaan ulkomaisista Vaimoistaan. Ia kansa teli niin.

4. Nehemia, jola oli Persian kuninkaan juoman»
laslija, hanlli itselleen tilaisuuden lähteä Jerusalemiin ra»
lentämään kaupungin muureja. Niistä sangen suurista
Vaikeuksista huolimatta, joit» samarialaisten j» muitten
wihollismielisten kansain päällelarlaulset matlaansaattoimat,
päättyi muulien rakentaminen onnellisesti. Sen ohessa koetti
Nehemia pitää kansaa laille kuuliaisena. Ia Israelin lapset
tunnustiwat rikoksensa ja tekiwät lujan liiton Herran kanssa.

5. Siihen nilaan »vaikutti myös profeta Malalias,
joka oli wiimeinen profeta ivanhan liiton aikana. Hän
nousi ankarasti tansan syntejä mastaan, mutta hän ennusti
myös Mestaan ajasta, sanoen: tatso, minä lähetän en-
lelini, jsla on minun eteeni tien walmistawa; ja
tohta tnlee temppeliinsä se Herra, jota te etsitte, ja
liiton enkeli, jota te tahdotte; latso, hän tulee, sanoo
Herra Zebast. Esr. Neh. Mal.

77
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59. Neljä wiimeiM wuofislltlla ennen Kristuksen
syntymää.

(1. Juutalaisten historia Kristulsen syntymään »sti. 2. Si-
sällinen tila).

1. Sittenkuin Aleksander suuri oli tulistanut Per-
sian Valtakunnan, joutuimat juutalaiset hänen maltillansa
alle. Aleksanderin kuoltua joutuimat he Egyptin kuninkait-
ten maltaan. Tällä ajalla oli juutalaisten tila hywä.
Mutta lun he joutuimat Syrian haltuun, käwi heidän ti«
lansa sangen waikeakfi. Syrian kuningas, Antiolus, pa>
loitti juutalaisia palwelemaan epäjumalia. Jerusalemin temp-
peli häwäistiin ja wihittiin epäjumalan palwelulseen, ja
lun juutalaiset pysyimät lujina omassa jumalanpalmelul»
sessaan, tapettiin heistä monta. Silloin nousi eräs pappi,
nimeltä Matatias lansan kapinan johtajaksi. Matatiaksen
kuoltua jatkoiwllt hänen poikansa, luoas, Simon ja Jo-
natan Makkabealaiset, taistelua niin hymällä menestyk-
sellä, että juutalaiset pääsiwät itsenäisiksi. Kun Makkabea-
laisten jälkeiset riitaantuimat keskenään, joutui maa wih-
doin roomalaisten haltuun, jotta hallitsiwat sitä sijaistunin-
taan lautta. Ihden sijaisluninlaan nimi oli Herodes
suuri, jola hallitsi Kristuksen syntymisen aitaan.

2. Juutalaisten sisällistä hallitusta johti lorlearaati,
johon luutui seitsemänkymmentä jäsentä, ja jossa ylim-
mäinen pappi oli esimiehenä. Kaikkialla maassa ralennet»
tiin synagogia, joihin kansa kokoontui kuulemaan pyhän
raamatun lukemista ja selittämistä. Niitä miehiä, jotka
raamattu» luliwat ja selittiwät, ja jotta olimat antautu-
neet pyhän raamatun tutkimiseen, nimitettiin kirjanoppi-
neiksi. Nämä kirjanoppineet lisasiwät sittemmin pyhän
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raamatun oppiin joulon selityksiä ja elämän sääntöjä, joita
ei löytynyt raamatussa, maan joita pian rumettiin pitä»
mään yhtä tärkeinä luin Jumalan omaa sanaa. Tällaisia
lisäyksiä nimitettiin Vanhimpien säännöiksi. Matatialsen
ja hänen poikainsa puolueeseen kuulumat hartaat uslon
puolustajat ja isänmaan ystäwät jalautuiwat sittemmin
lahkoihin. Dhtä lahloa nimitettiin farisealllisten lahoksi,
toista sadusealaisten lahoksi. Farijealaiset noudattimat
tarkasti Moseksen lakia ja wanhimpain sääntöjä, mutta lo>
puksi useimmat heistä tyytyiwät ainoastaan lain ullonai»
seen täyttämiseen ja unohtiwat sydämen jumalisuuden. Sa«
dusealaiset oliwat farisealllisten liimaita wastustajia. He
lielsiwät enkelien olemisen, eiwätlä uskoneet oppi» sielun kuo-
lemattomuudesta ja ruumiin ylösnousemisesta, sekä hylkäsi-
wät laitti, mitä on ylimaailmallista. Jo Aleksander suu-
ren aikoina ja mielii jälkeenkin päin muutti monta juuta-
laista asumaan ylt'ympäri wälimeren rannikoita. Täten
tuli Israelin Jumalan nimi tunnetuksi patanoittenlin seassa,
ja moni heistä kääntyi juutalaisten uskoon. Heitä nimi-
tettiin proselyteilfi.

Pyhän raamatun Wanhantestamentin kirjat jaetaan
seuraamalla tawalla:

I:tsi Historialliset kirjat: 5 Moselsen kirjaa, Josuan
kirja, Tuomarein tirja, Rutin kirja, 2 Samuelin kir-
jaa, 2 Kuningasten kirjaa, 2 Aila kirjaa, Esran kirja,
Nehemian kirja ja Esterin tirja.

2:ksi Opetus kirjat: Jobin tirja, Psaltari, Sa-
nanlaskut, Saarnaaja ia Korkea weifu.

3:tsi Profetalliset kirjat: ») Isot profetat: Esaias,
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Jeremias ja Jeremiaan walituswirret, Heseliel ja Da-
niel; d) Pienet profetoi: Hosea, Isel, Amss,Obadia,
Jonas, Vtila, Nahum, Habalul, Zefanias, Haggai,
Salarias ja Malalias.



Hlnsi testamentti.

I. lesuksen syntymä, lapsuus M nuoruus.

1. lesuksen edelliikiiwijiin syntymää ennustetaan.
(1, Enkeli ilmoittaa Johannes kastajan syntymän. 2. Kuinla

Sakarias wastaan ott»» ilmoituksen).

I. Herodeksen ludan kuninkaan aikana eli Israelissa
eräs pappi, nimeltä Sakarias, ia hänen waimonsa nimi
oli Elisabet. He oliwat molemmat hurskaat Jumalan
edessä ia waelsiwat nuhteettomasti kaikissa Herran käskyissä
ja säännöissä. He oliwat molemmat iMiset, eikä heillä
ollut yhtään lasta. Niin tapahtui, kun Sakarias toimitti
papin mirka» Jumalan edessä ja sytytti suitsutusta Herran
temppelissä, että Herran enkeli näkyi hänelle, seisoen suit-
sutusalttarin oikealla puolella. Ia kun Sakarias näki hänen
hämmästyi hän. Mutta enkeli sanoi hänelle: älä pelkää
Sakarias, sillä rukouksesi on kuultu, ia waimosi, Elisabet
synnyttää sinulle pojan, ja sinun pitää nimittämän hänet
Johannekseksi» Ia sinulle tulee ilo ia ihastus, ja moni
iloitsee hänen syntymisestänsä, sillä hän tulee suureksi Herran
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edessä; ei hän juo miinaa eikä mäkewää juomaa, ja hän
täytetään Pyhällä Hengellä jo äitinsä lohdussa. Ia hän
kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa
tykö ja hän tay hänen edellänsä Eliaan hengellä ja moimalla
toimittaakseen Herralle walmistetun kansan.

2. Satarias sanoi enkelille: mistä sen ymmärrän,

sillä minä olen wanha, ja wllimoni on jo ijällinen? Silloin
wastasi enkeli: minä olen Gabriel, joka seison Jumalan
edessä ja olen lähetetty saattamaan sinulle tätä iloista sa-
nomaa. Ia katso, sinä tulet mykäksi, etkä saa puhua,
hamaan siihen päiwään asti, jona tämä tapahtuu, ettes
uskonut minun sanojani, jotka ajallansa täytetään. Kansa,
joka ulkona seisoi ja rukoili sillä aikaa kuin suitsutuksen piti
tapahtua, ihmetteli, että Satarias temppelissä miipyi. Kun
Sakarias tuli ulos, ei hän saattanut heille puhua, ja he
ymmärsiwät hänen nähneen näyn temppelissä. Ia hän
wiittasi heille ja jäi mykäksi. Ia kun hänen Mirkansa ftiiiwä t
olimat täytetyt, meni hän kotiinsa. Luk. 1.

2. lesuksen syntymää ennustetaan.
(l. Enkeli ilmoitti!» lesuksen syntymiin. 2. Kuinka Maria

wastaan ottaa ilmoituksen).

1. Kuudentena kuulautena sen jälkeen lähetti Jumala
enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, nimeltä Nazaret,
neitseen tykö, sola oli kihlattu miehelle. Miehen nimi oli
Josef, Damidin huoneesta, ja neitseen nimi oli Maria.
Enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi: terwe armoitettu!
Herra on sinun kanssasi, siunattu sinä maimoin seassa!
Mutta tun Maria näki hänen, hämmästyi hän hänen pu»
heestansa ja ajatteli, millainen se termehdys oli. Sillain
sanoi enkeli hänelle: älä pelkää Maria, sillä sinä löysit ar«
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mon Jumalan tykönä, ja katso, sinä synnytät pojan, ja sinun
pitää nimittämän hänet lesulselsi. Hänen pitää oleman
suuren, ja häntä pitää kutsuttaman Alimmaisen pojaksi, ja
Herra Jumala antaa hänelle Dawidin, hänen isänsä istui»
men. Ia hänen pitää ijankailkisesti oleman Jakobin huo-
neen kuningas, eikä hänen wallatunnallansa pidä loppua
oleman.

2. Niin sanoi Maria enkelille: kuinka tämä tapahtuu?
Enkeli wastasi hänelle: Pyhä Henki tulee sinun päällesi,
ja Mimmiiisen woima marjoo sinun, sentähden myös
se pyhä, jota sinusta syntyy, pitää nimitettämän Ju-
malan pojaksi. Ia katso, Elisabet, sinun sukulaisesi syn»
nyttää myös pojan wanhalla ijällänsä,sillä Jumalan edessä
ei ole mitään mahdotointa. Niin sanoi Maria: katso.
Herran piika, tapahtukoon minulle sanasi jälteen! Ia enkeli
lähti hänen tyköänsä. Luk. l.

3. Edelliikäwijiin syntymä ja ympiirilMaus.

(I. Johannes lastaja syntyy. 2. Johannes kastaja ymvari»
teilataan, 3. Salallaan ylistyswirsi. 4. Johannes laswaa).

1. Elisabetin synnyttämisen aita täytettiin, ja hän
synnytti pojan. Ia kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa
tuuliwat, että Herra oli tehnyt suuren laupeuden häntä
lohtaan, iloitsiwat he hänen kanssansa.

2, Ia tapahtui kahdeksantena päiwänä, että he tuli»
wllt lasta ympärileillaamaan ja nimittiwät hänen isänsä
nimellä Slltarillkseksi. Silloin sanoi hänen äitinsä: ei suin-
kaan, ivaan hän pitää nimitettämän Johannekseksi. He sa»
noimat hänelle: ei ole ketään sinun sumussasi, jota nimite-
tään sillä nimellä. Ia he wiittasiwllt hänen isällensä, miksi
hän tahtoi hänen nimittää. Hän anoi taulua, ja kirjoitti
nämät sanat: Johannes on hänen nimensä. Ia laitti ih«
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mettelimät. Ia kohta aukeni hänen suunsa ja hänen kie-
lensä, ja hän puhui liittäen Jumalaa. Mutta pelto mal-
tasi kaikki heidän naapurinsa; ja sanoma tästä lewisi yli
1010 ludean wuoriseudun, ja kaikki, jotka tämän luuliwat,
paniwat sen sydämiinsä, sanoen: minkäs luulet tästä lap-
sesta tulewan? Sillä Herran käsi oli hänen kanssansa.

3. Ia Sakarias täytettiin Pyhällä hengellä, ja hän
ennusti, sanoen: kiitetty ollssn Herra, Israelin Ju-
mala; Mä hän on etsinyt ja lunastanut kansansa ja
on meille korottanut autuuden sarwen, Tawidin, pal-
velijansa huoneessa. Ia sinua, lapsi, pitää nimitet-
tiimiin Mmmiiisen profetatsi, sillä sinun pitää käy-
män Herran laswojen edessä Valmistamassa hänen
teitänsä ja antamassa autuuden tunnon hänen kan-
sallensa heidän synteinsii anteeksi saamiseksi.

4. Ia lapsi taswoi ja mahwistui hengessä ja oli
lorwessa siihen päiwään asli, jona hänen piti Israelin
kansan eteen tuleman. Luk. 1.

4. lesulsen syntymä.
(1. lesulsen syntymästä ilmoitetaan Josefille. 2. Josef ja Maria

menewät Betlehemiin. 3. Paimenet saamat ilmestyksen lesulsen syn-
tymästä. 4. Paimenet lähtewät etsimään lesusta ja löytämät hänen).

1. Herran enkeli ilmestyi Josefille unessa, sanoen:
älä pelkää ottaa tykösi Mariaa puolisotasi. sillä se, joka
hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ia hänen pitää
synnyttämän pojan, ja sinun pitää kutsuman hänet lesuk-
selsi, Mä hiin on wapahtawa kansansa heidän syn-
neistänsä. Kun Josef unesta heräsi, teki hän niinkuin
Herran enkeli oli häntä käskenyt ja otti Marian tykönsä.

2. Niinä päiwinä tapahtui, että Keisari Augustul-
seita tuli tästy, että 1010 maailma piti werolliselsi laslet-
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maan itseänsä merolle. Niin myös Josef Galileasta, Na-
zaretin kaupungista, meni ludeaan, Dawidin kaupunkiin,
jota nimitetään Vetlehemilsi, sillä hän oli Dawidin huo.
neesta ja sumusta, kirjoituttamaan itseään merolle, kihlatun
puolisonsa Marian kanssa. Ia tapahtui heidän siellä olles-
sansa, että Marian synnyttämisen päiwät täytettiin. Ia hän
synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloitsi hänen ja pani seimeen,
sillä heille ei ollut sijaa majassa.

3. Ia paimenet walmoimat sillä paikkakunnalla ulkona
kedolla ja wartioitsiwat yöllä laumaansa. Ia katso. Herran
enkeli seisoi heidän tykönänsä ja Herran kirkkaus ympäri
walaisi heidät, ja he suuresti peljästyiwät. Mutta enkeli
sanoi heille: iilliiiit peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan
teille suuren ilon, jota on tulewa kaikelle kansalle,
sillä täniipäiwiinä on teille syntynyt Wapahtaja, jola
on Kristus, Herra, Taunoin kaupungissa. Ia tämä
on teille merkiksi, te löydätte lapsen kapaloittuna Mlllaawan
seimessä. Ia lohta oli enlelien kanssa suuri taimaallisen
sotawäen joukko, jotka kiittiwät Jumalaa ja sanoiwat: lun-
nia ottoon Jumalalle korkeudessa, ja maassa rauha,
ja ihmisille hywä tahto!

4. Kun enkelit oliwat menneet heidän tyköänsä ylös
taimaaseen, sanoiwatpaimenet keskenänsä: käykäämme Bet-
lehemiin ja katsokaamme sitä, joka tapahtunut on, ja jonka
Herra meille ilmoitti. Ia he meniwät kiiruhtain ja löysi-
wät Marian ja Josefin ja lapsen, jola makasi seimessä.
Nähtyänsä lapsen, ilmoittiwat he sen sanoman, mikä heille
tästä lapsesta oli sanottu. Ia laikli, jotta sen luutimat,
iymetteliwät niitä, joita paimenet heille sanoiwat. Mutta
Maria kätki taitki nämät sanat tutkistellen sydämeensä. Ia
paimenet palasiwat, ylistäen ja kunnioittaen Jumalaa kai-
kista, joita he oliwat luulleet ja nähneet. Math. 1 Luk. 2.

85
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5. lesuksen ymviirileittaus ja telnppeliin tuominm.
O lesuksen ympärileikkaus. 2. lesus tuodaan temppeliin

Herran eteen. 3. Simeonin ylistyswnsi. 4. Nllisprofeta Hanna).

I. Kahdeksan päiwän kuluttua, jolloin lapsi piti ym»
pärileikattaman, annettiin hänelle nimi lesus, jonka enkeli
oli hänelle antanut, ennenkuin hän oli siinnyt.

2. Sitten luin heidän puhdistuspäimänsä Moselsen
lain mukaan oliwat kuluneet, weiwiit he hänen Jerusalemiin,
asettaaksensa hänet Herran eteen ja uhrataksensa niinkuin
on sanottu Herran laissa, parin mettiäisiä taikka talsi lyyh»
lyläisen poikaa.

3. Ia katso, Jerusalemissa oli mies, jonla nimi oli
Simeon. Tämä mies oli hurskas ja jumalinen ja odotti
Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänessä, ja hänelle
oli ilmoitettu, ettei hänen pitänyt ennen kuolemaa näkemän,
kuin hän näkisi Herran Woidellun. Hän tuli nyt Hengen
waikutuksesta temppeliin. Ia kun manhemmat toiwat lap»
sen, lesuksen, sisälle, otti hän hänen syliinsä, kiitti Jumalaa
ja sanoi: Herra, nyt sinä lasket palwelijasi rauhaan, sillä
minun silmäni owat nähneet sinun autuutesi, jonka olet
walmistanut taittein kansain nähtämälsi, walkeudelsi Valis-
tamaan pakanoita j» kansasi Israelin kunniaksi.

Ia Josef ja Maria ihmetteliwät niitä, mitä hänestä
sanottiin. Ia Simeon siunasi heitä ja sanoiMarialle, hänen
äidilleen: katso, tämä on pantu lanleemiselsi ja nousemiseksi
monelle Israelissa ja merkiksi, jota mustaan sanotaan. Si<
nunkin sielusi läpitse pitää miekan käymän, jotta monen
sydämen ajatukset ilmoitettaisiin.

4. Siellä oli myös sillä hetkellä läsnä eräs nais-
profeta, nimeltä Hanna. Hän ylisti Herraa ja puhui
hänestä läikille niille, jotka Jerusalemissa lunastusta odotti-
wat. Luul. 2.
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6. Tietäjät itäiseltä maalta.
(1. Jerusalemiin tulee tietäjiä itäiseltä maalta etsimään lesust».

2. He löytämät hänen Betlehemissä).

1. Kun lesus oli syntynyt Betlehemissä, tuliwat
tietäjät itäiseltä maalta Jerusalemiin ja sanoiwat: missä on
se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme
hänen tähtensä idässä ja tulimme häntä kumartaen rukoi-
lemaan. Koska kuningas Herodes sen tuuli, hämmästyi hän
ja kolo Jerusalem'hänen kanssansa. Ia hän kokosi laitli

ylimmäiset papit ja kirjanoppineet kansan seassa ja kysyi
heiltä, missä Kristuksen syntymän piti? He sanoiwat hä-
nelle: Betlehemissä ludan maalla, sillä niin on profetan
lautta kirjoiteltu: „Sinii, Betlehem et suinkaan olewii-
hin ludan piiiiruhtinasten seassa, sillä sinusta on tu-
lewa se ruhtinas, jota minun kansaani Israelia pitää
hallitseman." Silloin Herodes salaa kutsui tietäjät tykönsä
ja tutkisteli heiltä tarkasti, millä ajalla tähti ilmestyi, ja
lähetti heidät Betlehemiin ja sanoi: menkäät ja kysykäät
tarkasti lapsesta, ja koska te löydätte hänen, niin ilmoitta-
laat minulle siitä, että minälin tulisin jakumartaisin häntä.

2. Kun tietäjät olimat tämän kuulleet, meniwät he
matkaansa, ja katso, tahti, jonka he idässä nähneet oliwat,
lämi heidän edellänsä, tunnes se seisahti sen paikan päälle,
jossa lapsi oli. Ia kun he tähden nalimät, ihastuiwat he
sangen suuresti ja meniwät huoneeseen ja löysiwät lapsen
äitinsä Marian kanssa. He lankesiwat maahan ja rukoi-
liwat häntä ja awasiwat tawaransa ja lahjoittiwat hänelle
kultaa, pyhää sawua ja mirhamia. Ia saatuansa ilmoi-
tuksen unessa, etteiwät palaisi Herodeksen tykö, meniwät he
toista tietä omalle maallensa. Math. 2.



88

7. Pato Egyptiin.

(1. Josef saa täslyn wiedii lesus lapsen Egyptiin. 2. Herodes
etsii lefusta tappaaksensa. 3. Josef palaa Egyptistä).

1. Kun tietäjät oliwat menneet pois, ilmestyi Herran
enkeli Josefille unessa, sanoen: nouse ja ota lapsi aitinensä
mukaasi ja pakene Egyptiin ja ole siellä siihen asti, luin
minä sinulle sanon, sillä Herodes on etsimä lasta hukuttaa!-
sensa häntä. Ia Josef nousi, otti lapsen aitinensä yöllä
ja pakeni Egyptiin.

2. Kosla Herodes huomasi tietäjien pettäneen hänen,
wihasiui hän sangen lowin ja lähetti tappamaan kailli poi-
kalapset Betlehemissä ja loko siinä seudussa, jotka kalsiwuo»
tiset oliwat taikka nuoremmat.

3. Mutta koska Herodes oli kuollut, ilmestyi Herran
enkeli Josefille ja läski häntä palaamaan lapsineen ja wai-
moineen Israelin maalle. Josef teki, niinkuin enkeli käsli,
j» tuli Galileaan ja asettui Nnzaretiin asumaan. Math. 2.

8. lesus kahdentoista wuotiaana temppelissä.

(l. lesus «n w»nhemp»ins» kanssa msi kerran pääsiäisjuhlan»
temppelissä. 2. lesus palaa Nozaretiin ja taswaa siellä).

1. lesulsen wanhemmat meniwät joka wuosi pääsi-
äisjuhlalle Jerusalemiin. Ia tun lesus oli kahdentoista
wuotias, seurasi hän heitä juhlalle. Kun ne paimiit oliwat
kuluneet, ja he oliwat matkalla totiinsa päin, jäi poikanen
lesus Jerusalemiin, ja Josef ja Maria eiwät tietäneet sitä,
maan he luulimat hänen oleman mukana matkaseurueessa.
Ia he läwiwät yhden puimiin matkan ja etseiwät häntä su-
kulaisten ja tuttawien seassa. Kun he eiwät löytäneet häntä,
palasiwat he takaisin Jerusalemiin etsimään häntä. Ia ta»
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pahtui, että he kolmen päiwän perästä löysiwät hänen temp-
pelissä istuman opettajain keskellä, kuulteleman heitä jaky-
selemä» heiltä. Ia laitti, jotta häntä luuliwat, hämmäs»
tyiwät hänen ymmärrystänsä ja mastauksiansa. Kun hänen
wanhempansa näkiwäl hänen, hämmästyiwät he, ja hänen
äitinsä sanoi hänelle: poikani, miksi meille näin teit? Katso,
minä ja isäsi olemme murehtien etsineet sinua. Hän sanoi
heille: miksi te minua etsitte? Ettekö te tietäneet, että minun
pitää oleman niissä, jotka minun Isäni omat? Eiwätkä he
ymmärtäneet sitä sanaa, kun hän heille sanoi.

2. lesus meni heidän kanssansa ja tuli Nazaretiin
ja oli heille alamainen. Ia hänen äitinsä kätki laikli nämät
sanat sydämeensä. Ia lesus kaswoi wiisaudessa ja ijässä
ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Lul. 2.

11. WalmiZtus lesuKsen zulkiseen toimeen.

9. Johannes kastajan toimi.
(«. Johannes saarnaa parannusta ja lastaa. !i. Johanneksen

toimien hedelmä. 3. Johannes todistaa Kristuksesta),

1. Keisari Tiberiulsen hallituksen wiidentenatoista
nmotenll, kun Pontius Pilatus oli ludean maaherrana,
ja Herodes Antipas Galilean kuninkaana, tuli Jumalan

sana Johannekselle lormessa. Ia hän kulki ympäri kaikissa
seuduissa Jordanin ty'önä ja saarnasi parannuksen kastetta
syntien anteeksi antamiseksi ja sanoi: tehtaat parannus, sillä
tlliwaan Valtakunta on lähestynyt. Ia Johanneksella oli
waatteet kamelin tarmoista, ja »vyöllänsä nahkainen wyö, ja
hänen ruokansa oli heinäsirkat ja metsähunaja. Silloin meni
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hänen tykönsä Jerusalem, ja kolo ludea, jakailli maakunta
Jordanin ympärillä, ja Johannes kastoi heitä Jordanissa.
Mutta kun hän näki monta farisealaista ja sadusealaist»
tuleman kasteltlllvaksi, sanoi hän heille: te kyylärmetten si-
liät, kuka neuwoi teitä pakenemaan tulewaista wihaa? Teh-
taat siis parannukseen soweliaita hedelmiä, Määttä sanoko-
Abraham on isämme, sillä minä sanon teille: Jumala moi
näistä kimistä herättää lapsia Abrahamille. Jo on lirwes
pantu puitten juurille, sentähden jokainen puu, joka ei tee
hywäa hedelmää, hakataan pois ja tuleen heitetään.

2. Silloin kysyi kansa häneltä: mitä meidän pitää
tekemän? Ia hän sanoi heille: jolla on kaksi hametta, an-
takoon sille, jolla ei yhtään ole; ja jolla on ruokaa, tehköön
myös niin! Myöskin publikanit tysyimät häneltä: milä
meidän pitää telemän? Ia hän sanoi heille: älkäät enem-
pää waatiko, kuin teidän tulee saada! Ia myös sotamiehet
tysyimät: mitä meidän pitää telemän? Ia hän sanoi: älkäät
kenellekään mätiwaltao. taikka wiiäryyttä tehkö ja tytyliiiit
palkkaanne.

3. Kun nyt kansa odotti, ia laitti ajatteliwat sydä-
missänsä Johanneksesta lieneekö hän ehkä Kristus, wastasi
hän: minä kastan teitä medellä, mutta minua wäkewämpi
tulee, jonka kengän nauhoja en minä ole lelwollinen pääs-
tämään. Hän lastaa teitä Pyhälle Hengellä ja tulella, ja
hänellä on wislain kädessä ja hän perkaa riihensä ja 10100
nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumat-
tomalla tulella. Luk. 3. Math. 3.

10. Johannes lastaa lesulsen.
Silloin tuli lesus Galileasta Jordaniin Johanneksen

tykö lastettawalsi. Mutta Johannes esteli häntä, sanoen:
minä tarwitsen sinulla kastetta, ja sinä tulet minun tytöni!
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Niin lesus wastasi: salli nyt niin tapahtua, sillä näin sopii
meidän kaikkea nwnhurstautta täyttää. Ia hän salli sen
tapahtua. Kun lesus oli kastettu ja hän rukoili, katso,
niin taimas aukeni, ja Johannes näki Jumalan Hengen tu-
leman alas, niinkuin kyyhlyisen, ja tulewan hänen päällensä.
Ia ääni tlliwaastll sanoi: tämä on minun rakas poikani,
johonka minä mielistyin. Math. 3. Luk. 3.

11. Perlele kiusaa lesusta.
Silloin wei Henli lesuksen lorpeen perkeleen kiusat»

tumaksi. Ia paastottuaan neljäkymmentä päinM ja nel-
jäkymmentä yötä, isosi hän. Ia kiusaaja tuli hänen tykönsä
ja sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan poika, niin sano,
että nämät timet leiwiksi tulemat. Mutta hän wastasi ja
sanoi: kirjoitettu on: „ei ihminen elii ainsastaan lei-
wiistii, waan jstaisesta sanasta tuin Jumalan suusta
lähtee." Silloin otti perkele hänet kanssansa pyhään
kaupunkiin, ja asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi hä»
nelle: jos sinä olet Jumalan poika, niin laske itsesi täältä
alas, sillä kirjoiteltu on: „hän antaa käskyn enkeleillensä
sinusta, ja he kantamat käsissä sinun, ettes joskus jalkaasi
liween loukkaa." lesus sanoi hänelle: kirjoitettu on: „ei
stuun pidä kiusaaman Herraa sinun Jumalaasi".
Taas wei perkele hänen sangen korkealle wuorelle ja osoitti
hänelle kaitli maailman waltakunnat ja niitten kunnian ja
sanoi hänelle: nämät kaikli annan minä sinulle, jos sinä
lanteet maahan ja rukoilet minua. Silloin sanoi lesus
hänelle: mene pois saatana, Mii kirjoitettu sn: „Her-
raa Jumalaasi pitää sinun kumartaman, ja häntä ai-
noaa palweleman". Silloin jätti perkele hänet, jakatso,
enkelit tuimat ja palweliwat häntä. Math. 4.
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12. lesuksen ensimmäiset opetuslapset.
(Johannes todistaa lesulsesta. 2. Johannes, Andreas ja Pie-

tari tulewat lesulsen tykö. 3. Filippus ja Natanael rupeewat seuraa-
maan lesusta).

I. lesus palasi korwesta takaisin Jordanin wirralle,
ja kun Johannes näki hänen tuleman tykönsä, sanoi hän:
katso. Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman
synnin! Ia Johannes todisti wieläkin ja sanoi: minä näin
Hengen taiwaasta tuleman alas niinkuin tyyhkyisen, ja sei»
sahtawan hänen päällensä. Entä minä häntä tuntenut,
mutta jota minun lähetti medellä kastamaan, hän sanoi mi-
nulle : jonka päälle näet Hengen tuleman alas ja seisahtaman
hänen päällensä, hän on se joka kastaa Pyhällä Hengellä.
Ia minä näin sen ja todistin tämän oleman Jumalan pojan.
Toisena päimänä seisoi Johannes taas siellä, ja latsi hänen
opetuslapsistansa. Ia kun hän näki lesulsen käymän, sanoi
hän: tatso Jumalan karitsa!

2. Ia lalsi opetuslasta luutimat Johanneksen sanat
ja he seurasiwat lesusta ja oliwat sen päimän hänen tylö«
nänsä. Niitten opetuslasten nimet oliwat Johannes ja
Andreas. Andreas tapasi weljensä Simonin ja sanoi
hänelle me löysimme Messiaan. Ia hän toi hänen le<
suksen tylö. lesus katsoi häneen ja sanoi: sinä olet Simon
Jonnan poila, sinua pitää kutsuttaman Kefaakfi (Pietari-
lallio).

3. Toisena päiwänä tahtoi lesus mennä Galileaan
ja tapasi Filipputsen ja sanoi hänelle: seuraa minua! Fi-
lippus taas tapasi Natanaelin ja sanoi: me olemme sen
löytäneet, josta Moses ja profetat omat kirjoittaneet, le-
suksen, Josefin pojan Nazaretista. Natanael sanoi hänelle:
tuleeko Nazaretista jotalin hywää? Filippus sanoi: tule ja
tatso! lesus n»ki Natanaelin tuleman tykönsä ja sanoi:
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katso, oileata IZraeliittoa, jossa ei ole petosta. Ia Nata»
nael seurasi lesusta. loh. 1.

13. Häät Kammassa.
(I. lesus on opetuslapsineen häissä Kannassa. 2. lesus

tekee ensimmäisen ihmetyönsä).

I. Kolmantena päiwänä senjälteen oli häät Galilean
Kanassa, ja lesuksen äiti oli siellä, ja lesus ja hänen ope-
tuslapsensa oliwat häihin kutsutut. Koska miina loppui,
sanoi lesuksen äiti hänelle: ei ole heillä miinaa. lesus
sanoi hänelle: mitä minun sinuun tulee? Ei minun nilani
ole wielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palmelijoille: mitä
hän sanoo teille, se tehkööt.

2. Siellä oli luusi kimistä mesi-astiaa pantuna juu-
talaisten puhdistamisen tawan jälkeen, ja lukin meti kaksi
laikka kolme mittaa. Ia lesus sanoi palmelijoille: täyttä-
laät wesiastillt medellä! I» he tiiyttiwät ne ylön täyteen.
Sitte sanoi hän: pantaat nyt sisälle ja wietäiit edeskäywälle!
Kun edeskäypä maistoi mettä, jola miinaksi oli tullut,kutsui
hän yljän tylönsä ja sanoi hänelle: jolainen antaa ensin
hywää miinaa ja lun mieraat juopumat, sitte wasta
huonompaa. Sinä tällit hywiin miinan tähän asti.
Tämä oli ensimmäinen ihme, jonla lesus teli ja ilmoitti
lunniansa. Ia Hänen opetuslapsensa uskoiwat häneen. loh. 2.
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111. lesuKsen MKinen toimi.

14. lesus puhdistaa temppelin. lesus ja Mtodemus.

(1. lesus esiintyy ensi terran temppelissä sitte lun hiin alkoi
jullisen toimensa, 2. Juutalaiset wastuttawat häntä, 3, lesus opet-
taa Nikodemusta ymmärtämään uudesta syntymisen).

1. Juutalaisten pääsiäinen oli lähellä ja lesus meni
Jerusalemiin. Ia hän löysi temppelissä istumassa ne, jotka
karjaa, lampaita ja kyhkysiä myiwät, ja waihettajat. Ia
hän teki ruoskan köysistä ja ajoi ulos ne kaikki temppelistä
ja sanoi: älkäät tehkö minun Isäni huonetta lauppahuo»
neeksi!

2. Niin sanoiwat juutalaiset hänelle: mitä merkkiä
sinä meille osotat, ettäs näin teet? lesus wastasi heille:
jaottataat maahan tämä temppeli, ja minä tahdon sen kol-
mena päiwänä rakentaa ylös. Juutalaiset sanoiwat: tätä
temppeliä on rakennettu neljäkymmentä luusi ajastaikaa, ja
sinä rakennat sen kolmena päiwänä? Mutta hän puhui
ruumiinsa temppelistä.

3. Kun lesus oli Jerusalemissa pääsiäisjuhlalla,
uskoi moni häneen, nähtyään ne merkit, jotta hän teli. Ia
siellä oli ylsi mies farisealaisista, Nikodemus nimeltä, juu-
talaisten ylimmäisiä. Hän tuli lesulsen tyto yöllä ja sanoi
hänelle: Mestari, me tiedämme sinun Jumalasta opetta-
jaksi tulleen, sillä ei kenkään taid» tehdä niitä merkkejä, joit»
sinä teet, jollei Jumala ole hänen kanssansa. lesus was-
tasi: totisesti, totisesti sanon minä sinulle: ellei joku Wast-
uudesta synny, ei hän taida Jumalan waltaluntaa
nähdä. Nikodemus sanoi: tuinla taitaa ihminen wanhanll
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syntyä? lesus mastasi: ellei joku synny wedestii ja
Hengestä, ei hän taida Jumalan valtakuntaan sisälle
tulla. Mitä lihasta on syntynyt, se on liha, jamitä Hen-
gestä syntynyt on, se on Henki. Nikodemus sanoi: kuinka
tämä taitaa tapahtua? lesus mastasi ja sanoi hänelle: oletko
sinä Israelin opettaja etkä tätä tiedä? Niinkuin Moses
ylensi käärmeen lorwessa, niin pitää Ihmisen Poikakin
ylennettämän. Sillä niin on Jumala maailmaa ra-
kastanut, että hän antoi ainoan Poikansa, että jokai-
nen, joka uskoo häneen, ei pidä hukkuman, waan ijan-
taiklisen elämän saaman. loh. 2,3,

15. lesus puhuttelee samarialaista umimoa.
(1, lesus puhuu waimolle elämästä medestä. 2. lesus il-

moittaa mainiolle olemansa Messias. 3. Samarialaiset uslowat hä-
neen).

1. lesus jätti Jerusalemin ja waikutti jonkun nilaa
ludeassa samaan nilaan luin Johannes kastajakin. Sii-
hen aikaan otatti Herodes Johanneksen lunni ja panetti
hänet wanleuteen. Kun lesus tuuli sen, meni hän takaisin
Galileaan. Mutta hänen piti waeltaman Samarian läpi.
Niin hän tuli Samarian kaupunkiin, jonka nimi oli Sitar.
Ia siellä oli Jakobin lähde. Kosla lesus oli matkasta
wäsynyt, istui hän lähteen wiereen. Silloin tuli waimo
kaupungista sinne mettä ammentamaan. Ia lesus sanoi
hänelle: anna minun juoda! Sillä hänen opetuslapsensa
oliwat menneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Waimo mas-
tasi: kuinka sinä anot minulta juoda, joka olet juutalainen
ja minä olen samarialainen waimo? lesus sanoi hänelle:
jos tietäisit Jumalan lahjan, ja tuta se on, joka sanoo
sinulle: anna minun juoda; niin sinä anoisit häneltä, ja
hän antaisi sinulle elämää mettä. Waimo sanoi: Herra,
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eipä sinulla ole milläs ammennat, ja lähde on sywa; mistä
siis sinulla on elämää wettä? lesus wastasi: jokainen, joka
juo tästä medestä, hän janoo jälleen, mutta joka siitä me-
destä juo, jota minä hänelle annan, ei hän janoo ijantaik-
tisesti. Silloin sanoi waimo: Herra, anna minulle sitä
wettä, etten janoisi eikä tarwitsisi tulla tänne ammenta-
maan!

2. lesus sanoi hänelle: mene, kutsu miehesi, ja tule
tänne! Waimo mastasi: ei minulla ole miestä. lesus
sanoi: oikein sanoit; sillä wiisi miestä on sinulla ollut, ja
se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Niin waimo
sanoi: Herra, minä näen sinun olewan profetan. Meidän
isämme owat tällä wuorella kumartain rukoilleet, ja te sa-
notte: Jerusalemissa on se paikka, jossa pitää rukoiltaman.
lesus sanoi: waimo, usko minua, se aita tulee, ettette tällä
wuorella, ettekä Jerusalemissa isää rukoile. Jumala sn
Henki, ja jotka häntä rukoilevat, niitten pitää hen-
gessä ja totuudessa häntä rukoileman. Silloin sanoi
waimo hänelle: minä tiedän Messiaan tulemaksi, jonkanimi
on Kristus, ja kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki.
lesus sanoi hänelle: minä, joka sinua puhuttelen, olen se.

3. Silloin jätti waimo wesiastiansa ja meni luu»
punkiin ja sanoi kansalle: tullaat katsomaan sitä miestä,
joka minulle sanoi kaikki, mitä olen tehnyt! Eikö hän liene
Kristus? Niin he läksiwät kaupungista ja meniwät hänen
tykönsä. Kun he tuliwat hönen lylönsä, ruloiliwat he häntä
wiipymään heidän tykönänsä. Ia hän miipyi siellä kaksi
päiwää. Ia moni uskoi hänen sanansa tähden, ja he sa«
noiwat waimolle: emme nyt enää usko sinun puheesi tähden,
waan me olemme itse kuulleet ja tiedämme hänen totisesti
olewan Kristuksen maailman Wapahtajan. loh. 4.
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16. Pietarin kalansaalis. Matheuksen kutsuminen.
Apostolien Valitseminen.

(1. lesus palaa takaisin Galileaan, 2. lesus tetee ihmeen,
jonta kautta Pietari s»« runsaasti taloja. 3. lesus kutsuu Matheuksen
opetuslapseksensa, 4. lesus walitsee kaksitoista apostolia).

1. Kun lesus tuli Galileaan, ottiwat galilealaiset
hänen wastaan, koska he oliwat nähneet kaikki, mitä hän
Jerusalemissa pääsWsiuhlana oli tehnyt. Ia lesus tuli
ja asettui asumaan Kapernllumin kaupunkiin. Siitä ajasta
rupesi hän saarnaamaan ja sanomaan: aika on täytetty, ja
Jumalan waltakunta on lähestynyt. TetMät siis parannus
ja uskotaat ewanleliumi».

2. Niin tapahtui, koska kansa tunki hänen tykönsä
tuulemaan Jumalan sanaa, että hän seisoi Genetsaretin
meren rannalla, ja hän astui yhteen »venheeseen, joka oli
Simonin, ja pyysi hänen wähän laskemaan maasta ulos,
ja hän opetti kansaa wenheestci. Kun hän lakkasi puhu-
masta, sanoi hän Simonille: wie sywtille ja heittäkäät werk«
lonne apajalle. Niin sanoi Simon: Mestari, kaiken yötä
olemme me työtä tehneet, mitään saamatta, mutta sinun
käskystäsi heitän ulos werkon. Ia he tekiwät niin ja sai-
wat niin suuren paljouden kaloja, että heidän werkkonsa
repesi. He wiittasiwat silloin tomereillensa toisessa wenheessä,
että he tulisiwal auttamaan heitä. Ia he tuliwat ja töyt-
tiwät molemmat menheet. Kun Simon Pietari tämän näki,
lankesi hän poltoilleen lesuksen eteen ja sanoi: Herra, mene
minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen. Mutta
lesuS sanoi: älä pelkää, täst'edes saat sinä ihmisiä. Ia
he wetiwät wenheet maalle, Mirvat laitti ja seurasiwat
häntä.

3. Kun lesus eräänä väiwänä lähti ulos, naii hän
miehen, jonka nimi oli Mlltheus, istuman tullihuoneessa.
Ia hän sanoi hänelle: seuraa minua. Silloin nousi hän.
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j» seurasi häntä. Ia lun lesus aterioitsi hänen huonees-
saan, tuli monta publikanill ja syntistä ja istuiwat yhdessä
lesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ia kun fa-
riseukset tämän uäkimät, sanoiwat he hänen opetus»
lapsillensa: miksi teidän Mestarinne syö ja juo publi-
kanien ja syntisten kanssa. Kun lesus sen kuuli, sanoi
hän: ei terweet tarwitse parantajaa, waan sairaat.
Gn minä ole tullut kutsumaan wanhurskaita, waan
syntisiä parannukseen.

4. lesus kutsui opetuslapsensa ja malitsi heistä kak-
siloista, jotka hän myös apostoleiksi nimitti. Nämä oliwat:
Simon, jonka hän myös Pietariksi nimitti, ja Andreas, hänen
weljensä, Jakob ja Johannes, Filippus ja Bartolomeus,
Tuomas ja Matheus, Jakob, Alfein poika, ja Simon, joka
kutsuttiin Kiiwasteliaksi, ludas, Jakobin poika, ja ludas
Iskariot. I°h. 4. Math. 4. Lul. 5, 6.

17. lesuksen kmoriMrm.
(1. lesus opettaa autuudesta. 2. lesus puhuu wonhurslau-

oesta. 3. lesus opettaa rukoilemaan. 4. Maallisesta hhwyydestii.
5. Toisten ihmisten tuomitsemisesta. 6. lesuksen puheen oikeasta
luulemisesta).

1. Kun paljon kansaa oli kokoontunut lesuksen tykö,
meni hän ylös wuorelle, ja kun hän oli istunut, tulimat
hänen opetuslapsensa hänen tykönsä, ja hän opetti heitä
ja sanoi:

Autuaat omat hengellisesti waimaiset, sillä heidän on
taimaan maltakunta. Autuaat omat murheelliset, sillä
he saamat lohdutuksen. Autuaat omat simiät, sillä he
saamat maan periä. Autuaat omat ne, jotka isoomat ja
janoowat wanhurskautta, sillä he ramitaan. Autuaat omat
laupiaat, sillä he saamat laupeuden. Autuaat omat puh-
taat sydämestä, sillä he saamat nähdä Jumalan. Autuaat
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omat rauhan tekijät, sillä ne pitää Jumalan pojiksi kutsut-
taman. Autuaat omat ne, joita wanhurskauden tähden wai-
notaan, sillä heidän on taiwaan «valtakunta.

2. Älkäät luulko, että minä tulin lakia ja profetoja
päästämään. Minä en tullut päästämään, maan täyttä»
miiän. Minä sanon teille: jollei teidän »vanhurskautenne
ole parempi tuin kirjanoppineitten ja fariseusten, ette tule
taiwailn waltakuntaan. Te olette kuulleet, mitä on w»n»
hoille sanottu: „ei Inun pidä tappaman;' mutta jokaisen,
jota tappaa, pitää tuomioon wikapää oleman. Mutta minä
sanon teille: jokaisen, joka wihastuu weljellensä, pitää tuo-
mioon wikapää oleman, ja jokaisen, joka weljellensä sanoo:
.rata," pitää korkean raadin edessä wikapää oleman, ja jo-
kaisen, joka sanoo: sinä .tyhmä," pitää helwetin tuleen wi-
kapää oleman. Ratllstalaat «vihollisianne, siunatkaat niitä,
jotka teitä sadattelemat, tehkäät niille hywää, jotta teitä
wihllllwat, ja ruloilkaat niitten edestä, jotta teitä wainoomat
ja wllhingoittawat, että te olisitte Isänne pojat, joka on
taiwaassa. Sillä hän sallii aurinkonsa koittaa niin pahain
yli kuin hymninkin, ja antaa sataa niin määrille kuin wan-
hurslaillekin. Olkaat siis täydelliset, niinkuin taiwaallinen
isänne on täydellinen.

3. Koska te rukoilette, ruloilkaat näin: Isä meidän,
jota olet taiwaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Lähestyköön sinun »valtakuntasi. Tapahtukoon sinun
tahtosi niin maassa, luin taiwaassa. Anna meille
tänäpäiwiinä jokapäiväinen leipämme. Ia anna meille
meidän syntimme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi an-
namme welwollistemme. Äläkä johdata meitä kiusauk-
seen. Waan päästä meitä pahasta. Sillä sinun on
waltalunta, ja woima, ja lunnia, ijanlailkisestiAmen!

Anolaat, niin teille annetaan; etsiläät, niin te löydätte;
tolluttakaat, niin teille awataan.



4. Älläät tawara» kootko maan päällä, jossa loi ja
ruoste raiskaamat, ja jossa »varkaat kaiwawat ja warasta°
wat. Waan tootkaat itsellenne tamaraa taiwaassa. jossa
ei loi syö, eikä ruoste raiskaa, eilä warkaat kaiwa eikä Ma-

rasta. Sillä missä teidän tawaranne on, siellä on myös
teidän sydämenne. Älläät murehtiko henkenne tähden,
mitä te syötte ja mitä te juotte, älläätkä ruumiinne tähden,
millä te itseänne werhootte. Katsolaat taimaan lintuja, ei
ne tylwä, eiwätlii niitä, eiwätkä myös lotoo riiheen, ja teidän
taiwllllllinen isänne ruokkii heidät. Ettekö te ole paljoa
enempi kuin ne? Katsolaat kultaisia kedolla, kuinka ne kas»
mawat; ei ne työtä tee, eiwätkä lehrää. Kuitenkin sanon
minä teille: ettei Salomo kaikessa kunniassaan ollut niin
waatetettu, luin yksi niistä. Jos Jumala noin Vaatettaa
kedon ruohon, eilö hän paljoa enemmin teille sitä tee, te
heikkouskoiset? Etsikäät ensin Jumalan Valtakuntaa ja
hänen wanhurslauttansll, ja niin laitti nämät teille anne-
taan.

5. Älläät tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; sillä millä
tuomiolla te tuomitsette, pitää teitä tuomittaman, ja sillä
mitalla, jolla te mittaatte, pitää teille jälleen mitattaman.

6. Jokaisen, jota luulee nämät minun puheeni ja ne
tekee, mertaan minä toimelliseen mieheen, joka huoneensa
kalliolle rakensi. Ia sade lankesi, ja wirrat tuliwat, ja tuulet
puhalsiwat ja snsäsiwät sitä huonetta, joka ei kuitenkaan
tulistunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Mutta jokainen,
joka tuulee nämät minun puheeni, eikä tee niiden mukaan,
hän werrataan tyhmään mieheen, joka huoneensa sannalle
rakensi. Ia sade lankesi, ja wirrat tuliwat, ja tuulet pu-
halsiwat ja sysäsiwät sitä huonetta, ja se tulistui, ja sen
lankeemus oli suuri.

Ia tapahtui, kun lesuZ oli nämät puheensa lopettanut,
että kansa hämmästyi hänen oppiansa, sillä hän opetti heitä
Voimallisesti, eilä niinkuin kirjanoppineet. Math. 5—7.
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18. lesus parantaa sadanpäämiehen palwelijan.

Kun lesus oli lopettanut wuorisaarnansa, meni hän
Kapernaumiin. Ia siellä oli sadanpäämies, jonka palwelija
sairasti kuolemaisillansa. Kosla hän oli kuullut lesuksesta,
lähetti hän juutalaisten wanhimmat hänen tykönsä rukoile-
maan häntä, että hän tulisi ja parantaisi hänen palweli-
jllnsa. Niin lesus meni heidän kanssansa. Mutta kun hän
oli jo lähellä huonetta, lähetti sadanpäämies muutamia ys-
täwiänsä sanomaan hänelle: Herra, älä waimaa itseäsi, sillä
en minä ole mahdollinen, ettäs minun kattoni alle tulisit.
Sentähden en minä myös pitänyt itseäni mahdollisena tule-
maan sinun tykösi, mutta sano maan sanalla, niin minun
palwelijani paranee. Sillä minä olen myös ihminen, joka
olen mallan alle asetettu, ja minun hallussani on sotanne»
hiä, ja minä sanon tälle: mene, niin hän menee, ja toiselle:
tule, ja hän tulee, ja minun palwelijalleni tee se, ja hän
tekee. Kosla lesus sen luuli, ihmetteli hän häntä, kääntyi
ympäri ja sanoi, kansalle, jota häntä seurasi: minä sanon
teille, en ole minä Israelissa senkaltaista uskoa löytänyt.
Ia kun ne, jotla lähetetyt olimat, palasiwat kotiin, löysiwät
he sairaan palwelijan terweenä. Luuk. 7.

19. lesus heriittiiii Namin leslen pojan.

Toisena päiwänä meni lesus kaupunkiin, jonka nimi
«li Nain, ja hänen kanssansa meni monta hänen opetus»
lastaan ja pallon wäleä. Kun hän lähestyi kaupungin
porttia, kannettiin sieltä kuollutta ulos, joka oli äitinsä ainoa
poika, ja äiti oli leski. Ia paljon kaupungin kansaa oli
hänen kanssansa. Kun Herra näki lesken, armahti hän
häntä ja sanoi hänelle: älä itke. Ia lesus meni ja rupesi
paariin, ja kantajat seisahtuiwat, ja hän sanoi: nuorukainen.



minä sanon sinulle: nouse ylös! Ia kuollut nousi istualle
ja rupesi puhumaan. Ia lesus antoi hänen leskelle jälleen.
Ia pelko tuli kaikkiin, ja he kunnioittiwat Jumalaa, sanoen:
suuri profeta on noussut meidän selaamme, ja Jumala on
kansaansa etsinyt. Ia tämä sanoma hänestä lewisi toto
ludeaan ja läikkiin lähimaakuntiin. Luuk. 7.

20. Syntinen waimo fariseuksen huoneessa.
Aksi fariseus pyysi lesusta ruualle kanssansa, ja

lesus meni fariseuksen huoneeseen ja aterioitfi. Ia katso,
kaupungissa oli eräs waimo, joka oli paljon syntiä
tehnyt. Waimo, nähtyään lesuksen aterioitsewan fariseuksen
huoneessa, otti astian kallista woidetta ja asettui lesuksen
taakse ja itki hänen jallainsa juuressa, ja kasteli kyyneleil»
lään hänen jalkojansa ja kuiwasi ne hiuksillansa, ja suuteli
hänen jalkojaan ja moiteli ne woiteella. Mutta tun fari-
seus, joka hänet oli kutsunut, Mi tämän, ajatteli hän
itseksensä: jos tämä olisi profeta, niin lyllä hän tietäisi,
mikä ja minkälainen tämä waimo on, jola häneen rupee.
sillä hän on suuri syntinen. Niin lesus sanoi hänelle:
Simon, minulla on jotakin sinulle sanomista. Hän sanoi:
Mestari, sano! Ahdella lainan-antajalla oli lalsi welta-
miestä. Toinen oli «velkaa hänelle miisisataa penninkiä, ja
toinen wiisikymmenlä. Kosla heillä ei ollut waraa maksaa,
antoi hän molempain welan anteeksi. Kumpuisenko näistä
häntä enemmän rakastaman pitää? Simon mustasi: minä
luulen että sen, jolle hän enemmän anteeksi antoi. lesus
sanoi .hänelle: oikein sinä tuomitsit. Ia sitte kääntyi hän
maimon puoleen, ja sanoi Simonille: näetkös tämän waimon?
Minä tulin sinun huoneeseesi, etkä sinä antanut mettä minun
jaloilleni, multa hän kyyneleillään kasteli minun jalkani,
ja tuimasi ne hiuksillansa. Et sinä minua suudellut, mutta
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siitä hetkestä asti, tuin huoneeseesi tulin, ei tämä ole la-
kannut jallojani suutelemasta. Et sinä minun päätäni öl«
Mä woidellut, mutta tämä woiteli minun jalkani moileella.
Minä sanon sinulle: sentähden, että hänelle paljon syntiä
anteelsi annettiin, niin hän paljon rakasti; mutta jolle wä«
hempi anteeksi annetaan, se wähemmän rakastaa. Ia lesus
sanoi mainiolle: sinun syntisi owat anteeksi annetut. Niin
rupesiwat ne, jotla hänen kanssansa aterioitsiwat, sanomaan
keskenänsä: tuta tämä on, jota synnitkin anteeksi antaa?
Niin sanoi lesus waimolle: sinun uskosi on sinun wapaalsi
tehnyt; mene rauhaan, Luuk. 7.

21. lesuksen weitaukfet tainman umltlllulmastll.
(l. Wertaus neljänlaisesta pellosta, 2. Wertaulsen selitys.

3. Sinapin siemenestä. 4. Wertaus kalliista helmestä).

I. Kun lesuksen tykö taas kokoontui paljon kansaa,
puhui hän heille wertaulsm, sanoen: tylwäjä meni tylwä-
mään. Ia hänen tylwäissänsä, lankesiwat muutamat tien
oheen, ja linnut tuliwat ja söiwät ne. Muutamat taas
lankesiwat limistöön, jossa ei heillä ollut paljon maata, ja
lwusimat pian päälle, mutta koska aurinko nousi, niin ne
poudittuiwat, ia ettei heillä ollut juurta, niin ne luiwettui-
wat. Ia muutamat lankesiwat orjantappuroihin, ja orjan-
tappurat kaswoiwat j» tukehuttiwat ne. Mutta muutamat
lankesiwat hywiiän maahan ja tantoimat hedelmän, muutama
sadankertaisen, muutama kuudenkymmenen kertaisen, ja muu»
tuma kolmenkymmenen kertaisen. Jolla on korwat kuulla,
se tuulkoon.

2. Kun hänen opetuslapsensa fitte kysyiwät, mitä tämä
wertaus merkitsee, wastasi lesus: siemen on Jumalan sana.

Kosla joku kuulee waltalunnan sanan, eitä ymmärrä sitä,
niin tulee paha henki ja ottaa pois sanan, joka hänen sy-
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dämeensä kylmettiin. Tämä on se, jola tien oheen kylmet-
tiin. Mutta jola liwistöön kylmettiin, on se, joka kuulee
sanan ja ottaa heti sen ilolla wastaan, mutta hänellä ei
ole juurta itsessänsä, maan ajan pysyy, koska siis waiwa
tahi maino tulee sanan tähden, kohta hän lanlee pois. Ia
orjantappurain sekaan kylmetty on se, joka kuulee sanan,
ja tämän maailman suru ja rikkauden petos tukahuttaa sa-
nan, ja hän tulee hedelmättömäksi. Mutta hywään maa-
han kylmetty on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen, ja
joka myös tuottaa hedelmän osaksi sadanlertaisen, osaksi kuu-
denkymmenen kertaisen, osaksi kolmenkymmenen kertaisen.

3. Toisen mertaulsen pani hän heidän eteensä, sa-
noen: taiwaan waltalunta on sinapin siemenen wertainen,
jonka ihminen otti ja kylmi peltoonsa. Se on pienin laitlia
siemeniä, mutta koska se laswanut on, on se suurin kaalit-
sien seassa, ja tulee puuksi niin että taiwaan linnut tulemat
ja tekemät pesänsä sen oksille.

4. Tlllls on taiwaan wllltllkuntll kauppamiehen Ver-
tainen, joka etsi hywiä päärlyjä, ja koska hän löysi yhden
kalliin päärlyn, meni hän pois ja myi kailti, mitä hänellä
oli, ja osti sen. Math! 13.

22. lesus asettaa myrshn.

Koska lesus näki paljon kansaa ympärillään, tahtoi
hän mennä meren ylitse toiselle rannalle. Ia kun lesus astui
haahteen, seurasiwat hänen opetuslapsensa häntä. Ia katso,
loma myrsky nousi merellä, niin että aallot peittiwät haah-
den, mutta hän nukkui. Niin hänen opetuslapsensa tuliwat
ja herättimät hänen, sanoen hänelle: Herra, auta meitä!
Me hukumme. Niin hän sanoi heille: te heikkouskoiset,
miksi olette pelkurit? Ia hän nousi ja asetti tuulen ja me-



ren, ja se tuli aiwan tymeneksi. Mutta ihmiset, jotka tä-
män näkimät, ihmetteliwät ja sanoimat: millinen tämä on?
sillä tuuletkin ja meri omat hänelle kuuliaiset. Math. 8.

23. lesus herättää Icnmtsen tyttären.
(1. I,iruB rukoilee lesulselta aftu» sairaalle tyttärellensä. 2.

lesus parantaa sairaan waimon. 3. lesus herättää lairulsen tyt»
tären, joka jo oli luollut).

1. Kosla lesus palasi takaisin Kapernaumiin, otti
kansa hänen ivastaan, sillä laitti odottiwat häntä. Ia
katso, eräs mies, nimeltä lairus, jola oli synagogan pää-
mies, tuli ja lankesi lesulsen jaltain juureen ja ruloili
häntä tulemaan huoneeseensa, sillä hänen ainoa lapsensa,
lähes kahdentoista wuotias tyttö, oli luolemaisillansa.
Mutta hänen mennessään sinne, ahdisti lansa häntä.

2. Ia eräs waimo, sola oli sairastanut kaksitoista
ajastaikaa, ja oli kuluttanut lailen omaisuutensa lääkäreille,
saamatta heiltä mitään apua, lähestyi takaa päin ja rupesi
lesulsen waatteen liepeeseen, sillä hän ajatteli itseksensä:
jos ainoastaan saan ruweta hänen waatteisiinsa, niin minä
paranen. Ia lohta hän parantui taudistansa. Mutta kun
lesus tunsi moiman itsestään lähtemän, kääntyi hän ja sa-
noi: kuka rupesi minuun? Niin maimo tuli mapisten, ja
lankesi hänen eteensä ja ilmoitti kolo kansajouton edessä
syyn, milsi hän rupesi lesulsen waatteisiin, ja luinla hän
heti parantui. Ia lesus sanoi hänelle: sinun uskosi pa«
ransi sinun. Mene rauhaan!

3. Hänen wielä tuli muutamia lai-
ruksen huoneesta ja sanoimat lairulselle: tyttäresi on luul-
lut, älä enää Mestaria waiwaa. Kun lesus luuli tämän,
sanoi hän Janukselle: älä pettää, ainoastaan uslo, niin
hän paranee. Ia lun hän meni huoneeseen, ei hän salli-
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nut kenenkään muun itseänsä seurata, kuin Pietarin, Ja-
kobin ja Johanneksen sekä tytön isän ja äidin. Ia siellä
oli joukko ihmisiä, jotka itkiwät ja parluiwat. Niin hän
sanoi, altaat itlelo! ei hän ole kuollut, maan hän mataa.
Ia he pilltasiwat häntä, sillä he tiesiwät hänen kuolleeksi.
Mutta lesus ajoi heidät laikli pois, tarttui tytön käteen
ja sanoi: piikanen nouse ylös! Ia hänen henkensä tuli hä-
neen jälleen, ja hän nousi heti ylös. Ia hän käski antaa
hänelle ruokaa. Ia hänen wanhempansa hämmästyiwät,
mutta hän kielsi heitä kelienkään sanomasta sitä, mitä ta-
pahtunut oli. Kuitenkin lewifi sanoma siitä kolo maahan.
M°rl. 5. Luuk. 8.

24. Sairas Vetesdan lammikolla.
(1. lesus parantaa sabbattma halwatun Betesdan lammikolla.

2. Juutalaiset etsiwat sentähden tappaaksensa häntä).

I. lesus meni juutalaisten juhlapäiwänä Jerusalem
miin. Mutta Jerusalemissa oli lammasportin tykönä lam-
mikko, jota nimitettiin Betesdatsi, ja jossa oli wiisi majaa.
Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, ontuwia ja hal»
watuita, jotka odottimat weden liikuttamista. Sillä enkeli
tuli alas määrätyllä ajalla lammikkoon ja sekoitti weden.
Ia siellä oli mies, joka oli sairastanut neljäkymmentä kah-
deksan ajastaikaa. Kun lesus näki hänen makaaman, sa>
noi hän hänelle: tahdotkos tulla terweeksi? Sairas mäs-
iäsi hänelle: Herra, ei minulla ole sitä ihmistä, joka mi»
nun mie lammikkoon, koska mesi on sekoitettu; multa juuri
lun minä tulen sinne, on jo toinen edelläni siihen as-
tunut. lesus sanoi hänelle: nouse, ota wuoteesi ja läy!
Ia lohta parani mies, otti wuoteensa ja käwi. Ia sinä
päimänä oli suodatti.
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2. Silloin sanoiwat juutalaiset parannetulle: nyt ousMatti, ei sinulla ole lupa wuooetta kantaa. Hän was-
tllsi heille: se, jota minut paransi, sanoi minulle: ota nmo»
teesi ja käy. Niin he kysyiwät: kuka on se ihminen? Mutta
parannettu ei tietänyt, luka se oli, sillä lesus oli mennyt
pois, loska paljon kansaa oli siinä paikassa. Sitte löysi
lesus hänen temppelissä ja sanoi hänelle: katso, sinä olet
parannettu, älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi jo-
tain pahempaa. Niin mies meni pois ja kertoi juutalai-
sille, että se oli lesus, joka hänet oli parantanut. Ia
juutalaiset wainosiwat sentahden lesusta ja etsiwät häntä
tappaaksensa, koska hän sen teki sabbattinn. Mutta lesus
sanoi heille: minun Isäni tekee työtä hamaan tähän asti,
ja minä myös teen lyötä. Sentahden etsiwät juutalaiset
nnelä ennemmän häntä tappaakseen, loska hän ei ainoas-
taan rikkonut savbllttia, maan sanoi myöskin Jumalaa
Isäksensä, ja teki itsensä Jumalan kaltaiseksi. loh. 5.

25. Johannes kastajan luoleum.
(1. Herodes antaa heittää Johanneksen wanleuteen. 2. Hero-

diaan tuumat, saada Johannes surmatuksi, onnistumat).

1. Herodes oli antanut ottaa Johanneksen lunni ja
pani hänen wankeuteen sentahden lun Johannes oli nuhdel-
lut häntä siitä, että hän oli ottanut Veljensä Filippulsen
waimon, Herodiaan, waimoksensa. Ia Herodias wihasi Jo-
hannesta ja tahtoi tappaa hänet, mutta ei saanut, sillä
Herodes pelläsi Johannesta, tosia hän tiesi hänen hurs-
kaaksi ja pyhäksi mieheksi. Hän suojeli häntä, ja tun hän
oli kuullut häntä, otti hän usein waarin hänestä ja luuli
häntä mielellänsä.

2. Mutta sowelias päiwä tuli, lun kuningas synty-
möpäiwänänsä teli wieraspidot ylhäisille miehilleen. Ia
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Herodiaan tytär tuli sisälle ja hyppeli heidän edessänsä. Se
miellytti Herodesta, ja hänen kanssansa aterioitsemia mierai»
taan. Ia kuningas wannoi hänelle malalla: mitä ikänä anot mi-
nulta, annan minä sinulle aina puoleen waltatuntaani saakka.
Silloin meni tytär äitinsä luo ja lysyi häneltä: mitä minä
anoisin. Äiti mustasi: Johannes kastajan päätä. Ia tytär
meni kiireesti luninlaan tykö ja sanoi: minä tahdon, että
sinä heti kohta annat minulle Johannes kastajan pään.
Niin luningas tuli sangen murheelliseksi, mutta malan täh-
den ja aterioitsemien mieraittensa tähden ei hän tahtonut
sitä häneltä kieltää, maan hän lähetti heti murhaajan ja
lasti tuomaan Johanneksen pään. Ia murhaaja meni,
katkasi hänen kaulansa wantihuoneess» ja toi hänen päänsä
wlldissa ja untoi sen tyttärelle, ja tytär wei sen äidillensä.
Koska Johanneksen opetuslapset luutimat tämän, tulimat he
ja ottiwat hänen ruumiinsa ja Hautasilla! sen. Sitle
menimtit he pois ja tertoimat tämän lesulselle. Mark. 6.

26. lesus luollii Viisituhatta miestä.
(1. Paljon kansaa kokoontuu erämaahan luulemaan lesusta.

2 Opeteltuaan kansa», ruokkii lesus heitä. 3. Kansa tahtoo teho»
hänet kuninkaaksi.)

1. Kun lesus oli kuullut, että Herodes oli antanut
surmata Johanneksen, meni hän opetuslapsinensa Galilean
meren yli erikseen erämaahan. Mutta kun kansa luuli sen,
tulimat he jallasin kaupungista. Ia kun hän oli astunut
maalle, näki hän paljon kansaa, ia hän armahti heitä,
puhui heille Jumalan waltakunnasta ja paransi heidän sai-
raitansa.

2. Mutta ehtoolla tulimat hänen opetuslapsensa ha>
nen tykönsä ja sanoiwat hänelle: tämä on erämaa, ja aita
«n jo lulunut. Laste kansa tyköäsi, että he menisiwtit ty«
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liin itsellensä ruokaa ostamaan. lesus sanoi heille: ei hei»
dän tarwitse mennä pois; antataat te heidän syödä! Mutta
he sanoiwat: ei meillä ole enempää kuin wiisi leipää ja
läksi kalaa, jollemme mene ostamaan ruokaa koko lansajou-
tolle. Silloin sanoi hän: antalaat heidän asettua aterioit»
semaan wiheriäiselle ruoholle. Ia he asettumat istumaan
joukoissa, sadoin ja wiisinlymmenin. Ia lesuS otti ne wiisi
leipää ja lalsi lalaa, katsoi ylös taiwaaseen, liitti j» mursi
ja antoi opetuslapsillensa jaettamiksi kansalle, ja kahdesta
llllasta jaloi hän kaikille. Ia he söiwät lailli ja ramittiin.
Kun he oliwat ramitut, sanoi lesus opetuslapsillensa: loot-
laat murut, jotka jäiwät, ettei mitään hukkuisi. Niin he
lolosiwat ne ja tänttiwät latsitoista loria muruilla. Mutta
niitä, jotka »limat aterioineet, oli lähes »viisituhatta miestä.

3. Kun lansa näli tämän ihmetyön, sanoiwat he:
tämä on totisesti se profeta, joka maailmaan tulema oli.
Mutta loska lesus huomasi, että he aikoiwat tulla ja wä-
liwallalla tehdä hänet kuninkaaksi, käski hän opetuslapsiansa
purjehtimaan edellä pois toiselle rannalle. Ia lun hän oli
päästänyt kansan pois tyköänsä, meni hän muorelle rutoi-
lemaan. Math. 14. Mark. 6. Luuk. 9. loh. 6.

27. Kllnanealmnen wmmo.

lesus poilkesi Tyruksen ja Sidonin maan ääriin.
I» katso, lananealainen waimo tuli niistä maan ääristä
ja huusi häntä sanoen: Herra, Dawidin poila, armahda
minua, minun tytärtäni maiwaa perkele hirmuisesti. Mutta
ei hän hänelle sanaakaan.wastanut. Niin hänen opetus-
lapsensa tuliwat ja rutoiliwat häntä sanoen: eroita hän luo-
tasi, sillä hän huutaa meidän laiteemme. lesus wastafi
heille ja sanoi: ei minua ole lähetetty, maan kadotettujen
lammasten tykö Israelin huoneesta. Mutta waimo tuli ja
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kumarsi häntä, sanoen: Herra, auta minua. Mutta hän
wastasi ja sanoi: ei ole soweliasta ottaa lasten leipää ja
heittää penikoille. Niin waimo sanoi: totta Herra, syömät
kuitenkin penikatkin niistä muruista, jotta heidän herrainsa
pöydiltä putoamat. Silloin wastasi lesus ja sanoi Mal-
mölle: o waimo, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon si»
nulle niinkuin sinä tahdot. Ia hänen tyttärensä tuli sillä
hetkellä termeelsi. Math. 15.

28. Pietarin tunnustus. lesus ennustaa
liirsimisestiinsä.

(1. Opetuslapset tunnustamat, että lesus on Kristus, luma»
l»n poil». 8. lesus walmistaa opetuslapsiansa tulema» karsimistansa
warten).

1. Kun lesus tuli Kesarean Filipin maan ääriin,
kysyi hän opetuslapsiltansa: kenenkä sanomat ihmiset minun.
Ihmisen Pojan, oleman? He mastasiwat: muutamat sano-
mat sinua Johannes kastajaksi, mutta muutamat Maaksi,
ja muutamat leremiaaksi taikka joksikin profetoista. Silloin
sanoi hän heille: kenenkä te sanotte minun oleman? Simon
Pietari wastasi: ftnii olet Kristus, eliiwiin Jumalan
Poika. lesus sanoi hänelle - autuas olet sinä Simon Jo-
nnan poika, sillä ei liha eitä meri ilmoittanut sitä sinulle,
maan minun Isäni, joka on taiwaassa. Minä sanon myös
sinulle: sinä olet Pietari, ja tämän kallion päälle minä olen
rakentama seurakuntani, eikä helwetin porttien pidä sitä mait-
taman.

2. Siitä ajasta »Ikaen rupesi lesus julistamaan
opetuslapsillensa, että hänen piti Jerusalemiin menemän,
jossa wanhimmat ja pappein päämiehet ja kirjanoppineet
häntä lomin kiusaamat ja tappamat hänen, ja että hän toi'
mantena päiwänä on jälleen ylös-nousema. Ia Pietari
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otti hänet erikseen ja rupesi häntä nuhtelemaan ja sanoi:
armahda itseäsi Herra, ällöön sinulle sellaista tapahtuko.
Mutta lesus kääntyi ympäri ja sanoi Pietarille: mene pois
saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ym-
märrä niitä, jotka Jumalan omat, maan niitä, jotka ih-
misten omat. Senjalleen sanoi lesus opetuslapsil-
lensa: jos joku tahtoo minun perässäni tulla, hän kiel-
täköön itsensä, ottakoon ristinsä, ja seuratkoon minua.
Sillä jokainen, joka tahtoo henkensä wapahtaa, hän hu>
luttaa sen; mutta, joka henkensä hukuttaa minun tähteni,
hän löytää sen. Sillä mitä se auttaa ihmistä, jos hän
kaiten maailman woittaisi, ja sielullensa saisi «vahingon?
Taikka mitä moi ihminen antaa sielunsa lunastukseksi?
Math. 16.

29. lesutsen kirkastaminen.

lesus otti kanssansa Pietarin, lalobin ia Johannes
sen ja meni wuorelle rukoilemaan. Ia hänen rukoillessaan,
kirkastettiin hän heidän edessään; hänen kaswonsa paistoi
niinkuin aurinko, ja hänen waatteensa oliwat walteat kuin
lumi. Ia katso, heille ntityiwät Moses i« Elias, ja he pu-
huimat hänen kanssansa hänen pois menostansa, jonka hän
Jerusalemissa oli täyttämä. Niin sanoi Pietari lesukselle:
Herra, meidän on tässä hywä olla; tahdotkos, niin teemme
tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moselselle yhden ja
Eliaalle yhden. Wielä hänen puhuessaan, katso, paistama
pilwi ympäri warjosi heidät, ja ääni pilwestä sanoi: tämä
on minun rakas Poikani, johonka minä mielistyin, tuullaat
häntä! Kun opetuslapset sen luutimat, lankesiwat he las-
woillensa ja peljästyiwät sangen lomin. Mutta lesus tuli
ja rupesi heihin ja sanoi: nouslaat, ölläätlä peljätkö! Ia
kun he silmänsä nostiwat, eiwät he ketään nähneet, maan



lesuksen yksinänsä. Ia lun he meniwät alas wuorelta, kielsi
lesus heitä kelienkään puhumasta, mitä oliwat nähneet, en-
nen kuin hän on kuolleista noussut. Math. 1?. Luul. 9.

30. Wertaus armottomasta palwelijasta.

(l. Syy weitaulseen. 2. Miten kuningas armahtaa palweli-
jaansa. 3. Miten armoton tämä palwelija on tansapalwclijalleen. 4»

Kuningas tuomitsee armotonta palwelijaa).

1. Tapahtui kerran, että Simon Pietari tuli lesuksen
tykö ja sanoi hänelle: Herra, kuinka usein minun pitää an-
taman anteeksi meljelleni, joka ritloo minua mustaan? Onko
seitsemässä kerrassa kyllä? lesus sanoi hänelle: minä sanon
sinulle: ei ainoastaan seitsemän kertaa, maan seitsemänkym-
mentä kertaa seitsemän.

2. Ia lesus sanoi: sentähden on taimaan malta»
lunta kuninkaaseen werrattu, joka tahtoi lukua laskea pai-

welijainsa' kanssa. Ia tun hän rupesi laskemaan, tuotiin
ylsi hänen eteensä, joka oli hänelle wellaa kymmenen tuhatta
leimiskää. Mutta kosla ei hänellä ollut maraa maksaa,
läsli hänen isäntänsä, että hän ja hänen mainionsa ja lapsensa
ja kailli mitä hänellä on, pitää myötämän ja wella sillä mak-
settaman. Silloin lankesi palwclija maahan ja rukoili häntä
sanoen: Herra, ole kärsivällinen minun kanssani, ja minä
maksan lnikti sinulle. Niin armahti Herra sitä palwelijaa,
päästi hänet ja antoi hänelle welan anteeksi.

3. Multa tun tämä pnlwelija meni ulos, löysi hän
yhden kansapalweliioitztaan, joka oli hänelle welkaa sata
penninkiä, ja hön tarttui häneen, kiristi häntä kurkusta ja
s anoi: maksa minulle welkafi! Niin hänen kanssapalweli-
jansa lankesi maahan hänen jalkainsa juureen ja rukoili
häntä, sanoen: ole lärsiwällinen minun tanssoni, ja minä
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maksan kaikki sinulle. Mutta hän ei tahtonut, waan meni
pois ja heitti hänet wankeuteen, siihen asti kuin hän welan
maksaisi.

4. Kun hänen kanssapalwelijansa näkiwat mitä ta-
pahtui, murehtimat he sangen komin ja meniwät ja ilmoit-
tiwat herrallensa kaikki, mitä tapahtunut oli. Silloin kutsui
herra hänet eleensä, ja sanoi hänelle: sinä paha palwelija!
Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen melan, ettäs minua
rukoilit. Eikö myös. sinun pitänyt armahtaa kanssapalmeli-
jaasi, niinkuin minäkin armahdin sinua? Ia hänen her-

ransa wihastui ja antoi hänet pyöweleille, siihen asti kuin
hän maksaisi lailki, mitä hän oli hänelle welkaa. Niin
myös minun taiwaallinen isoni tekee teille, jollette lukin
weljellenne sydämestänne anteeksi anna heidän rikolsiansa.
Math. 18.

31. Wertaus laupiaasta Samarialaisesta.
(1. Eräs lainoppinut kiusaa lesusta. 2. lesus opettaa häntä

»vertauksen kautta. 3. lesus sowittaa weiwulsensa häneen).

1. Eräs lainoppinut tuli ja kiusasi lesusta ja sanoi:
Mestari, mitä minun pitää tekemän, että minä ijankailkisen
elämän perisin? lesus sanoi hänelle: mitä laissa on kirjoi-
tettu? Kuinkas luet? Ia hän wastasi: sinun pitää rakasta-
man Herraa sinun Jumalaasi taitosta sinunsydämestäsi,
ja taitesta sinun sielustasi, ja taitesta sinun woimas-
tasi, ja taitesta sinun mielestäsi, ja sinun lähimmäis-
täsi, mintuin itseäsi. lesus sanoi hänelle: oikein sinä mas-
tasit. Tee se, niin saat elää! Mutta hän tahtoi itsensä Vanhurs-
kaaksi tehdä ja sanoi: luka sitte minun lähimmäiseni on?

2. lesus mastasi ja sanoi: eräs mies meni Jerusa-
lemista Jerikoon ja joutui ryöwärien käsiin. Ia he riisui-
wat hänen alasti, haawoittiwat häntä ja meniwöt pois,



jättäen hänet puolikuolleena makaamaan. Niin tapahtui,
«ttä eräs pappi tulli samaa tietä, ja kun hän näki hänet,
meni hän ohitse. Samoin myös kulki siitä lewita, ja kun
hän tuli paikalle, meni hantin ohitse. Mutta eräs samarm»
lainen, joka sitä tietä matkusti, tuli hänen tykönsä ja näh-
tyään hänet, armahti hän häntä. Ia hän tuli ja sitoi hänen
haawansa, ja wuodatti siihen öljyä ja miinaa, ja pani hänet
juhtansa päälle, ja wei hänet majaan, ja hoiti häntä. Toi-
sena päimänä, kun hän matkusti pois, otti hän talsi pen-
ninkiä, ja antoi ne isännälle, ja sanoi hänelle: hoida häntä,
ja jos sinä enemmän kulutat, niin minä palatessani maksan
sinulle!

3, Sitten lesus kysyi lainoppineelta: kuka siis näistä
loimesta oli sinun nähdäksesi hänen lähimmäisensä, joka
ryömärien käsiin oli joutunut? Niin hän sanoi: joka lau-
peuden teki häntä kohtaan. lesus sanoi hänelle: mene, ja
tee sinä myös niin! Luuk. 10.

32. lesus parantaa sokeana syntyneen.
(1. Miten lesus parantaa sokeana syntyneen, 2. Parannettu

wiediiän fariseusten tykö. 3. Hänen »vanhempansa kutsutaan särise»
usteu tykö. 4. Parannettua kuulustellaan uudestaan. 5. Hän oppii
tuntemaan lesuksen Jumalan pojaksi.

1. Kun lesus oli lehtimajan juhlalla Jerusalemissa,
näli hän ihmisen, joka oli sokeana syntynyt. Ia hänen ope»
tuslapsensa lysyiwät: Herra, luka teli syntiä, tämäkö, waiko
hänen wllnhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?
lesus mustasi: ei tämä syntiä tehnyt, eikä hänen wanhem-
pansataan, mutta tämä on tapahtunut, että Jumalan työt
hänessä ilmoitettaisiin. Tämän sanottuaan, sylki hän maa-
han, teki lokaa syljestä ja woiteli sokean silmät loalta, ja
sanoi hänelle: mene ja pese itsesi Siloamin lammikossa!
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Niin hän meni, pesi itsensä ja tuli näkemänä takaisin. I»
se tapahtui sabbattina.

2. Niin naapurit, ja ne, jotka hänen ennen sokean»
nähneet oliwat, sanoiwat: eikö tämä ole se, jota istui ja
kerjäsi? Toiset sanoiwat: hän se on. Toiset taas sanoiwat:
hän on sen näköinen. Mutta hän itse sanoi: minä olen
se sama. Silloin weimät he hänen fariseusten tykö.
Fariseukset kysyiwät, tuinta hän oli näkönsä saanut? Hän
sanoi heille: hän pani lokaa silmilleni, ja minä pesin itseni ja
tulin näkemäksi. Niin sanoiwat muutamat heistä: ei se ihminen
ole Jumalasta, koska hän ei pidä sabbattia. Toiset heistä
sanoiwat: luinla taitaa joku syntinen ihminen senkaltaisia
merkkejä tehdä? Sitte sanoiwat he sokealle: mitä sinä hä«
nestä sanot. Sokea sanoi: hän on profeta.

3. Mutta fariseukset eiwat uskoneet, että hän oli ollut
sokea. Sentahden lutsuiwat he hänen Vanhempansa ja sa-
noiwat heille: onko tämä teidän poikanne, jonka te sanoitte
sokeana syntyneen? Kuinka hän siis nyt näkee? Wanhem-
mat wastasiwat: me tiedämme, että hän on meidän poikamme
ja että hän on sokeana syntynyt. Mutta kuinka hän nyt
näkee, sitä emme tiedä, ja lula hänen silmänsä awasi, emme
tiedä, hänellä on itsellään kyllä ikää, kysykööt häneltä, hän
moi itse puhua puolestansa! Näin sanoiwat hänen »van-
hempansa, loska he pelläsiwät juutalaisia, sillä juutalaiset
oliwat niin jo keskenänsä päättäneet, että jos joku tunnus-
taisi hänet Kristukseksi, se piti synagogasta ulos suljettaman.

4. Niin he lutsuiwat toisen terran miehen tykönsä ja
sanoiwat: anna Jumalalle kunnia. Me tiedämme sen ih-
misen syntiseksi. Mies wastasi ja sanoi: jos hän on syn-
tinen, sitä minä en tiedä; waan sen ainoasti tiedän, että
minä olin sokea ja nyt niien. Silloin kysyiwät he uudes»
taan häneltä, luinla lesuS aulasi hänen silmänsä? Hän
wastasi heille: minä sanoin jo sen teille, miksi taas sitä
tahdotte luulla? Ettehän maan telin tahdo tulla hänen ope»



tuslapsitsensa? Niin he liroiliwat häntä ja sanoiwat: sinä
olet sen miehen opetuslapsi, mutta me olemme Moseksen
opetuslapsia. Me tiedämme Jumalan Mosesta puhutelleen,
mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä. Silloin mies sanoi:
se on tosiaan ihmeellistä, ettette tiedä, mistä hän on, ja
kuitenkin hän awasi minun silmäni. Ei ole koskaan luultu,
että jolu on sen silmät awannut, joka sokeana on syntynyt.
Ellei hän olisi Jumalasta, ei hän taitaisi mitään tehdä.
He sanoiwat hänelle: sinä olet kokonaan synnissä syntynyt,
ja sinä tahdot opettaa meitä. Ia he heittiwät hänet ulos.

5. lesus sai kuulla, että he oliwat heittäneet hänet
ulos, ja kun hän löysi hänen, sanoi hän hänelle: ustotkos
Jumalan Poilaan? Hän wastasi: Herra, kuka hän on, että
minä uskoisin häneen? Niin lesus sanoi: sinä olet nähnyt
hänen, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Silloin
sanoi hän: Herra, minä uskon. Ia hän rukoili häntä.
loh. 9.

33. lesus hywä paimen.

Lehtimajan juhlan aitana todisti lesus itsestänsä ja
sanoi: Minä olen hywä paimen; hywä paimen antaa
henkensä lammasten edestä. Mutta palkollinen, joka ei
ole paimen, eitä lampaat ole hänen omiansa, koska hän
näkee suden tuleman, jättää hän lampaat ja pakenee, ja susi
raatelee ja haaskaa lampaat.

Minä olen se hywä paimen, joka tunnen omani, ja
omani tuntemat myös minun; niinkuin Isä minun tuntee,
ja minä tunnen Isäni ja panen henkeni lammasten edestä.
Minulla on myös muita lampaita, jotka eiwiit ole tästä
lammashuoneesta; ne pitää minun myös tänne saattaman,
ja he saamat luulla minun ääneni, ja pitää oleman ylsi
lammaShuone ja ylsi paimen. loh. 10.
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34. Wertaus tuhlaajllpojastll.

(1. Nuorempi poik» jättää isän todin ja tuhlaa perintönsä. 2.
Hän maltt»» mielensä ia Pala» takaisin isän tylö. 3. Isä ottaa hänet
wastaan. 4, Vanhempi weli on pahoillaan siitä).

1. lesulsen tykö tuliwat publikanit ja syntiset luu-
lemaan häntä. Ia fariseukset ja kirjanoppineet napisiwat
ja sanoiwat: tämä ottaa wastaan syntisiä ja syö heidän

kanssansa. Niin lesus sanoi heille tämän wertauksen:
eräällä miehellä oli läksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi
isällensä: isä, anna minulle se osa tamarasta kuin minulle
tulee! Ia hän jaloi heille tawaran. Kohta sen jälkeen ko-
kosi nuorempi poika tailen omaisuutensa, ja meni kaukaiselle
maalle, jossa hän tuhlasi kaiken taw aransa irstaisuudessa.
Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli suuri nälänhätä
siihen maakuntaan, ja hän rupesi hätääntymään. Ia hän
meni pois ja suostui erääseen sen maakunnan lauppamie-
heen, jola hänet lähetti maakyliinsä kaitsemaan sitoja. Ia
hän pyysi tyydyttää nälkäänsä rawalla, jota siat söiwät,
mutta ei kukaan hänelle sitälään antanut.

2. Silloin malttoi hän mielensä ja sanoi: kuinka mo-
nella minun isäni pallollisella on kyllä leipää, ja minä kuo-
len nälkään! Minä nousen ja käyn isäni tykö ja sanon
hänelle: isä, minä olen syntiä tehnyt taiwasta wastaan ja
sinun edessäsi, enlä ole enää lelwollinen, että minua sinun
pojaksesi kutsutaan. Anna minun olla palkollisesi mertainen.
I» hän nousi ja tuli isänsä tykö.

3. Kun hän mielii oli kaukana kodista, näti hänen
isänsä hänet ja armahti häntä; ja hän juosten lankesi hii»
nen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi
hänelle: isä, minä olen syntiä tehnyt taiwasta waStaan ja
sinun edessäsi, enkä ole enää lelwollinen, että minua sinun
pojaksesi kutsutaan. Niin sanoi isä palmelijoillensa: tuokaat
tänne parhaat waatteet ja pukekaat ne hänen yllensä, ja
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antalaat sormus hänen käteensä ja kengät hänen jalkoihinsa,
ja tuokaat syötetty mäsillä ja tappakaa! se, ja syökäämme
ja riemuitkaamme, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja
wirlosi jälleen, hän oli kadonnut, ja on taas löydetty. Ia
he rupesiwat riemuitsemaan.

4. Mutta hänen wanhempi poikansa oli pellolla, ja
lun hän huonetta lähestyi, luuli hän soiton jahypyn. Ia
hän kutsui yhden palwelijoista ja kysyi: mitä se on? Hän
sanoi hänelle: sinun meljesi tuli, ja isäsi antoi tappaa sen
syötetyn wasitan, fentähden että hän sai hänet termeenä
takaisin. Niin hän mihastui, eilä tahtonut mennä sisälle.
Silloin tuli hänen isänsä ulos ja neuwoi häntä. Mutta
hän sanoi isällensä: katso, minä olen palmellut sinua niin
monta muotia, enkä ole koslaan käskyäsi rikkonut, etkä sinä
ole minulle Vohlaakaan antanut riemuitukseni ystiiwäini
kanssa. Mutta kun tämä poikasi tuli, joka on tuhlannut
tawaransa porttojen kanssa, tapoit sinä hänelle syötetyn
wasitan. Niin sanoi isä hänelle: poikani, sinä olet aina
minun tykönäni, ja kaikki, mitä minun on, on myös sinun;
maan pitihän meidän riemuitseman ia iloitseman, sillä tämä
sinun meljesi oli kuollut ja wirlosi jälleen, hän oli kadonnut
ja on taas löydetty. Luul. 15.

35. Wertaus Maasta miehestä ja Lazarulsesta.
(1. Syy wertaulseen. 2. Heidän erilainen tilansa tässä elä-

mässä. 3. Heidän erilainen tilansa luuleman jälleen).

1. lesuS opetti kerran opetuslapsillensa maallisen
omaisuuden oikeasta täyttämisestä. Tämän luutimat ne
fariseukset, jotka oliwat ahneet, ja he pilklasiwat häntä.
Mutta lesus sanoi heille: te olette ne, jotka itsenne hurs-
kaitsi teette ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee sydämenne.
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sillä se, jola ihmisten seassa on lortea, on Jumalan edessä
kauhistus. Ia hän sanoi heille:

2. Oli rikas mies, joka waatetti itsensä purppuralla
ja kalliilla liinamaatteella, ja eli jola päiwä ilossa her-
kullisesti. Oli myös löyhä kerjäläinen, nimeltä Lazarus,
jota makasi hänen omensa edessä täynnä paisumia jaramitst
itseänsä niistä muruista, jotta rikkaan pöydältä putosimat.
Mutta koiratkin tuliwat ja nuolimat hänen paisumiansa.
Niin tapahtui, että lerjääjä kuoli, ja enlelit weiwät hänet
Abrahamin helmaan. Niin luoli myös rilas mies ja hau-
dattiin.

3. Ia koska hän helwetissä waiwassa oli ja nosti
silmänsä, näki hän Abrahamin taampana ja Lazaruksen hö-
nen helmassaan. Ia hän huusi, sanoen: isä Abraham, ar-
mahda minua, ja lähetä Lazarus lastamaan sormensa pää
meteen, että hnn jäähdyttäisi minun kieltäni, sillä minua
maiwataan hirmuisesti tässä liekissä. Mutta Abraham sa-
noi: poikani, muista että sinä sait hymää elämässäsi, ja
Lazarus sitä mastoin pahaa, multa nyt häntä lohdutetaan,
ja sinua maiwataan. Ia paitsi laillia näitä on meidän ja
teidän wälillä suuri juopa kiinnitetty, ett» ne, jotta tahto»
wat täältä sinne teidän tulonne tulla, eiwät moi, eilä sieltä
tännekään meidän tykömme tulla. Niin sanoi rikas mies:
minä rukoilen siis sinua, isä, ettäs lähetät hänet isäni ko»
tiin, sillä minulla on wiisi weljeä, todistamaan heille, ettei-
wät myös he tulisi tähän waiman sijaan. Abraham sanoi
hänelle: Heillä on Moses ja profetat, luulkoot niitä! Mutta
hän sanoi: ei, isä Abraham, maan jos jokukuolleista menisi
heidän tylönsii, niin he parannuksen telisiwät. Abraham
sanoi hänelle: elleimät he Mosesta ja profetoita kuule, niin
eiwät he myös usko, jos jokukuolleista nousisi'ylös. Luul. 16.
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36. Wertaus fariseuksesta ja publikaanista.

lesus sanoi muutamille, jotka itseensä uskalsimat, että
he oliwat hurskaat ja muita katsoiwat ylön, tämän merta-
uksen: taksi ihmistä meni temppeliin rukoilemaan, toinen
fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili
itseksensä näin: minä kiitän sinua, Jumala, etten minä ole
niinkuin muut ihmiset, ryöwärit, määrät, huorintelijät, taik!»
myös niinluin tämä publikaani. Kahdesti wiitossa minä
paastoon, ja annan kymmenykset kaikesta mitä minulla on.
Ia publikaani seisoi taampana, eikä tahtonut silmiänsätaän
nostaa ylös taiwaaseen päin, maan löi rintoihinsa ja sanoi:
Jumala armahda minua syntistä. Minä sanon teille: tämä
meni totiinsa hurskaampana luin se toinen; sillä jokainen,
jota itsensä ylentää, se alennetaan, mutta se, joka itsensä
alentaa, se ylennetään. Luk. 18.

37. lesus todistaa itsestänsä, että hän on Kristus
Jumalan poika.

Temppelin wihlimisjuhlana oli lesus temppelissä.
Ia juutalaiset ympäröitsiwät hänen ja sanoimat hänelle:
kuinka lauman sinä pidät meitä odotuksessa? Jos oletKristus
niin sano se meille selwästi! lesus mustasi heille: sen olen
teille sanonut, mutta te ette usko; ne työt, joita minä Isäni ni-
meen teen, todistamat minusta. Mutta te ette usko, sillä
te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani luulemat
minun ääneni, ja minä tunnen heidät, ja he seuraamat
minua. Ia minä annan heille ijankaittisen elämän, eikä
heidän pidä hukkuman ijanlaittisesti, eitä kukaan ole tem-
paama heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka ne mi-
nulle antoi, on suurempi kaikkia, eikä kukaan taida heitä
rewäistä Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä. Niin



juutalaiset poimimat kimiä, kiwittääksensä häntä. Silloin
lesus meni pois toiselle puolelle Jordania. loh. 10.

38. lesus siunaa lapsia.

lesulsen tylo tuotiin lapsia, että hän panisi kätensä
heidän päällensä ja siunaisi heitä, mutta opetuslapset nuh»
teliwat niitä, jotta lapsia toimat. Koska lesus sen kuuli,
närkästyi hän ja sanoi heille: sallitaat lasten tulla minun
tyköni älläätlä kieltäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan
waltakunta. Totisesti sanon minä teille: joka ei Jumalan
waltakuntaa ota wastaan niinkuin lapsi, ei hän suinkaan
siihen tule sisälle. Ia hän otti heidät syliinsä pani kätensä
heidän päällensä ja siunasi heitä. Mark. 10.

39. lesus herättää Lazarutseu.
(1. lesus sa» tietää, että Lazarus sairastaa. 2. lesus puhutte-

lee Mariaa ja Marttaa, Lazaruksen sisaria. 3. Lazarus herätetään.
4. Juutalaiset päättämät tappaa lesulsen).

1. Lähellä Jerusalemia oli Betania. Siellä asui
eräs mies, nimeltä Lazarus, selä hänen kaksi sisartansa,
Maria ja Martta. Ia lesus ralasti Marttaa ja hänen
sisartansa ja Lozarusta. Tapahtui terran, että Lazarus
sairastui. Niin Martta ja Maria lähettiwät sanan lesuk«
felle ja sanoimat: Herra, katso, se sairastaa jotas rakastat.
Kun lesus sen kuuli, sanoi hän: ei tämä tauti ole kuole-
maksi, maan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poikaa sen
kautta kunnioitettaisiin. Ia hänwiipyi wielä lalfi päimää
siinä paikassa, missä hän oli. Sitte sanoi hän opetuslap-
sillensa: ystäwämme Lazarus makaa, mutta minä menen
hänet unesta herättämään. Niin hänen opetuslapsensa
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sanoimat hänelle: Herra, jos hän mataa, kyllä hän para-
nee. Mutta lesus sanoi selwasti: Lazarus on kuollut. Ia
minä iloitsen teidän tähtenne, etten ollut siellä, että te us»
toisitte; mutta menkäämme hänen tykönsä.

2. Kun lesus tuli, oli Lazarus joneljä päiwäii maan»
nut haudassa. Ia monta juutalaista oli tullut Martan
ja Marian tykö, lohduttamaan heitä heidän weljensä tähden.

Koska Martta tuuli lesutsen tuleman, meni hän häntä mus-
taan, mutta Maria istui kotona. Niin Martta sanoi Ie»
sukselle: Herra, jos sinä olisit täällä ollut, niin ei olisi »vel-
jeni kuollut. lesus sanoi hänelle: sinun weljefi on nousema
ylös. Martta sanoi hänelle: minä tiedän hänen nouseman
ylösnousemisessa Viimeisenä päiwänä. lesus sanoi: minä
olen ylösnousemus ja elämä. Jota uskoo minuun,
hän elää, ehta hän olisi kuollut; ja jokaisen, jot» elää
ja ustoo minuun, ei pidä kuoleman ijantaittisesti.
Ustottos sen? Martta mustasi hänelle: niin, Herra, minä
uskon sinun Kristukseksi, Jumalan pojaksi, joka oli tulema
maailmaan. Kun hän oli tämän sanonut, meni hän pois
ja kutsui Marian. Kosta Maria tuli sinne, missä lesus
oli. lankesi hän hän hänen jaltainfa juureen ja sanoi: Herra,
jos sinä olisit täällä ollut, niin ei olisi weljeni kuollut. Kun
lesus näki hänen ittewän, ja juutalaisten, jotta hänen kans-
sansa tulleet oliwat, myös itkemän, kauhistui hän hengessä
ja tuli sangen murheelliseksi. Ia hän sanoi: mihinkä te
hänen panitte? He sanoiwat: Herra, tule ja latso! Ia
lesus itti.

3. lesus tuli haudan tykö. joka oli luola, ja kiwi
«li pantu sen suulle. Niin lesus sanoi: ottalaat kiwi pois.
Martta sanoi: Herra, jo hän haisee, sillä hän on ollut neljä
piiiwää kuolleena. lesus sanoi hänelle: entö minä sinulle
sanonut, jos sinä uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kunnian?
Ia he ottiwat liwen pois. Niin lesus nosti silmänsä ylös
ja sanoi: liö, minä kiitän sinua, ettäs minua luulit. Sitte
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huusi hän suurella äänellä: Lazarus, tule ulos! Ia kuollut
tuli ulos, sidottuna jaloista ja käsistä lääriliinalln, ja hänen
laswonsa oliwat sidotut ympäri hikiliinalla. Ia lesus
sanoi heille: päästäkäät hän ja antalaat hänen mennä!

4. Niin monta niistä juutalaisista, jotta olimat tul-
leet Marian tykö ja nähneet, mitä lesus oli tehnyt, uskoi-
wat häneen. Mutta toiset heistä meniwät ja ilmoittimat
fariseuksille, mitä lesus oli tehnyt. Silloin ylimmäiset
papit ja fariseukset kokosimat suuren raadin ja sanoiwat:
mitä me teemme? Sillä tämä ihminen tekee monta ih-
mettä. Jos sallimme hänen näin jatkaa, niin kaikki usko-
mat häneen. Ia siitä päiwästä alkaen neuwottelimat he
keskenänsä tuolettaatsecn lesusta. Sentähden ei lesus
waeltanut enää julkisesti juutalaisten seassa, maan meni
sieltä pois erääseen maan paikkaan lähellä korpea. loh 11.

40. lesus menee wiimeisen kerran Jerusalemiin.
(l. lesus malmista» opetuslapsiansa kärsimiseensä. 2. lesus

parantaa solean. 3. lesus j» Sateus. 4. lesus woidellaan Vetä-
mässä).

1. Kun lesus löhti wiimeiselle mallalleen lerusale<
miin, otti hän tykönsä ne kaksitoista opetuslastansa ja ru-
pesi heille ilmoittamaan, mitä hänelle oli tapahtuma, sanoen:
tatso, me menemme Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika anne-
taan ylön ylimmäisille papeille ja kirjanoppineille, ja he
tuomitsemat hänen kuolemaan, ja antamat hänen ylön pa-
kanoille, ja he pilkkaamat häntä, ja ruoskimat hänen, j»
syltewät hänen päällensä, ja tappamat hänen, ja kolmantena
ptnwänä hän nousee ylös.

2. Kun lesus leriloa lähestyi, istui siellä solea
tienwicressä ja terjäsi. Ia lun hän tuuli lansan täywän
ohitse, tysyi hän, mitä se oli? He sanoiwat hänelle: lesus



imzarealainen tästä meni ohitse. Niin hän huusi: lesus,
Dawidin poika, armahda minua! Mutta ohitse menewät
nuhteliwat häntä ja täskiwät waitenemaan, waan hän huusi
sitä enemmän: Dawidin poika armahda minua! Niin lesus
seisahti ja käsli taluttaa häntä tykönsä. Kun mies lähes-
tyi häntä, kysyi lesus: mitä sinä tahdot minun sinulle te>
temään? Hän wastasi: Herra, että minä näköni jälleen
saisin. lesus sanoi: ole näkemä, sinun uskosi auttoi sinua.
Ia hän sai heti näkönsä, ja seurasi häntä, kunnioittaen
Jumalaa. Ia kaikki kansa, nähtyään tämän, kiitti Ju-
malaa.

3. lesus kulki Jerikon läpitse. Ia katso, siellä oli eräs
mies, nimeltä Saleus, jola oli publikanien päämies, ia hän
oli rikas. Hän koitti saada nähdä lesusta, kuta hän olisi,
mutta ei hän saattanut nähdä kansan tähden, sillä hän oli
lyhyt laswuinen. Ia hän riensi edelle, nousi erääseen met-
säwiilunapuuhun, saadakseen nähdä häntä, sillä lesus oli
lultewa sen kautta. Kun lesus tuli sille kohdalle, katsot
hän ylös, näki hänet ja sanoi hänelle: Saleus, astu pian
alas, sillä minun pitää tänäpäiwänä oleman sinun huo»
neessasi. Ia hän astui nopeasti alas ja otti hänet iloi-
sesti wastaan. Kun fariseukset nätiwiit tämän, nurisiwat
he kaikki, ja sanoiwat: hän meni syntisen huoneeseen
olemaan. Mutta Saleus sanoi Herralle: latso, Herra,
puolen tllwarastani annan minä waiwaisille, ja jos
olen jotakuta pettänyt, niin annan sen neljiintertaisesti ta»
taisin. Ia lesus sanoi hänelle: tänäpäiwänä on tälle huo-
neelle autuus tapahtunut, että hänkin on Abrahamin poika,
sillä Ihmisen Poika tuli etsimään ja wapahtamaan
sitä, joka kadonnut oli.

4, Kuutta päiwää ennen pääsiäistä tuli lesus Be«
taniaan. Siellä »valmistettiin hänelle ateria spitalifen Si-
monin huoneessa. Martta palmeli heitä, ja Lazarus oli
ytsi niistä, Ma lesuksen kanssa atrioitsiwat. Niin Mari»

124



otti nuulun kallistu ju turmeltumatonta nurduswoidettu, ju
moiteli lesutsen jalat, ja tuimasi hänen jalkansa hiutsil-
lanfa, ju huone täytettiin woiteen hajusta. Niin sanoi Iu«
das Iskuriot, jota hänen sitten petti: miksi ei tätä woidetta
myyty kolmeensataan penninkiin ja annettu maimaisille?
Mutta sitä ei hän sanonut sentähden, että hän piti mur-
hetta waiwaisista, maan sentähden, että hän oli waras, ja
hänellä oli kukkaro, ja hän otti sen, mitä sinne pantiin.
Niin lesus sanoi: anna hänen olla. Hän on säilyttänyt
sen minun hautaamiseni päimälsi. Sillä teillä on aina
wlliwllisiu, mutta en minä aina teillä ole. Mark. 10. Luut.
18, 19. loh. 12. Math. 21.

41. lesulsm tulo Jerusalemiin.
(1. lesus tunnustetaan Mesfmalsi. 2. lesus itkee Jerusalemia.

3. lesus temppelissä).

1. Kun lesus lähestyi Öljymäen tykönä olemaa
Betfagen kylää, sanoi hän kahdelle opetuslapselleen: menkäät
kylään, joka on teidän edessänne, ja kun te tulette sinne,
löydätte te siellä kohta uasinwarsun sidottuna, jonka päällä
ei yksikään ihminen ole mielii istunut. Päästäkäät se ia
tuotaat se tänne. Ia jos joku teille jotakin sanoo, niin
sanokaat: Herra tätä tarwitsee, ja kohta hän laskee teidät.
Niin lähetetyt menimät ja loysiwät niinkuin hän oli heille
sanonut. Mutta kun he päiistimät mursan, sanoi sen omis»
tajll heille: miksi päästätte marsun? He mastasiwat: Herra
tätä tarwitsee. Niin hän antoi heidän ottaa marsun.
Mutta tämä kaikki tapahtui, että se täytettäisiin, kuin pro-
fetun lautta sanottu on, joka sanoo: „Sanolaat Sisnin
tyttärelle: latss, sinun kuninkaasi tulee sinun tykösi,
fiwiii, ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin warsalla."
Kun he toiwut mursan lesulselle, puniwut opetuslapset maut»
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teensä warsan päälle, ja lesus istui niitten päälle. Mutta
enin osa kansasta lewitti maatteensa tielle, ja toiset karsi-
mat oksia puista ja hajoittimat tielle. Ia ne, jotka edellä
meniwät, ja ne, jotka perässä seurasiwat, huusiwat, sanoen:
hofianna Dawidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka
tulee Herran nimeen! Hofianna korkeudessa!

2. Kun lesus tuli lähemmäksi kaupunkia, itki hän
sitä ja sanoi: jos sinäkin tietäisit, niin sinä ajattelisit tällä
sinun ajallasi, mitä sinun rauhaasi sopisi! Mutta nyt ne
omat kätketyt sinun silmäisi edestä. Sillä niitten päiwäin
pitää tuleman sinulle, jolloin sinun wihollisesi saartamat
sinun japiirittämät sinun ja ahdistamat sinua jokakulmalta.
Eimätkä he jätä sinussa kimeä kiwen päälle, ettes etsimisesi
aitaa tuntenut.

3. Kun lesus tuli Jerusalemiin, nousi kolo kau-
punki liikkeelle, ja hän meni sisälle Jumalan temppeliin
ja ajoi ulos kaikki, jotka myimät ja ostiwat temppelissä, ja
sanoi: kirjoitettu on: .minun huoneeni pitää rukoushuoneeksi
kutsuttaman;' mutta te olette sen tehneet ryöwärien luolaksi.
Ia hänen tykönsä tuli sokeita ja ontuwia ja hän paransi
heidät. Mutta kosla ylimmäiset papit ja kirjanoppineet
näkimät ne ihmeet, jotka hän teli, ja luuliwat lapsien temp-
pelissä huutaman: Hosianna Dawidin pojalle! närlastyiwät
he ja sanoiwat hänelle: Kuuletkos mitä niimät sanomat?
Mutta lesus sanoi heille: ettekö ole koskaan lukeneet: „lasten
ja imewäisten suusta olet sinä itsellesi liitoksen
walmistanut." Math. 21. Luut. 19.

42. Wertaus bunnlllallisista häistä.
(1. Liiton kansa, jot» ensin on lutsuttu, ei tahdo tulla. 2.

Pakanat kutsutaan. 3. Viimeinen waatimus).

1. Seuraamina päiminä opetti lesus temppelissä,
I» kansaa tuli aamulla marhain hänen tykönsä luulemaan
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häntä. Ia hän puhui heille wertauksilla, sanoen: taiwaan
waltakunta on kuninkaan kaltainen, jota walmisti häitä po-
jallensa, ja lähetti palwelijansa kutsumaan kutsututta häihin,
mutta he eiwät tahtoneet tulla. Taas hän lähetti toiset
palwelijat ja sanoi: sanolaat kutsutuille: minä malmistin
ateriani; minun härkäni ja syöttilääni owat tapetut, jakaikki
owat malmistetut; tullaat häihin. Multa he tatsoiwat ylön,
ja meniwät pois, mikä pellollensa, mikä kaupallensa. Ia

toiset ottiwat kiinni hänen palwelijansa, rääkläsimät heitä ja
tappoiwat heidät. Mutta kosta kuningas sen tuuli, »vihas-
tui hän, ja lähetti sotawätensä, hukutti murhamiehet ja poltti
heidän kaupunkinsa.

2. Sitten sanoi kuningas palwelijoillensa: häät tosin
owat Valmistetut, mutta kutsutut eiwät olleet mahdolliset.
Mentaät siis teitten haaroihin, ja kutsutaat häihin kaikki,
jotla löydätte! Ia palmelijat meniwät ulos teille ja kolo»
siwat kaikki, jotka he löysimät, hywät ja pahat, ja hääsali
täyttyi wieraista.

3. Mutta lun kuningas meni katsomaan wieraita,
näki hän siellä yhden ihmisen, joka ei ollut Vaatetettu hää-
waatteilla, ja hän sanoi hänelle: ystäwäni kuinka sinä tulit
tänne, eikä sinulla ole häämaatteita? Mutta hän waikcni.
Silloin sanoi kuningas palwelijoillensa: sitokaat hänen tä»
tensä ja jalkansa ja heittäkäät hänet ulkonaiseen pimeyteen.
Siellä on olema itku ja hammasten kiristys. Sillä monta
«n kutsuttu, mutta Harmat owat walitut. Math. 22.

43. Fariseukset lwsaawat lesusta. Lesken ropo.
(1. Nerosta keisarille. 2. Lain suurimmasta käskystä. 3.

Lesken ropo.

I. Fariseukset meniwät pois ja pitimät neumoa, kuinka
he lesuksen sanoissa tietoifiwat. Ia he lähettiwät hänen



tykönsä opetuslapsensa herodianein kanssa, sanoen: Mestari,
me tiedämme sinun totiseksi mieheksi, ja että sinä opetat Juma-
lan tien totuudessa, ketään tottelematta, sillä et sinä katso
ihmisten muotoa. Sano siis meille, kuinka sinä luulet,
sopiiko keisarille antaa meroa, taikka ei? Mutta lun lesus
huomasi heidän pahuutensa, sanoi hän: miksi te, ulkokulla-
tut, kiusaatte minua? Osottataat minulle weroraha. Ia he
antoiwat hänelle werorahan. Hän sanoi heille: tenenlä on
tämä tuma ja päällekirjoitus? He sanoiwat: keisarin.
Niin hän sanoi heille: antakataat keisarille, jotka keisarin
owat, ja Jumalalle, jotka Jumalan owat. Kun he tämän
luutimat, ihmetteliwät he, ja luopuimat hänestä ja meniwät
pois.

2. Senjalleen kysyi eräs fariseus, joka oli lain op-
pinut, häneltä kiusaten häntä, ja sanoi: Mestari, mikä on
suurin käsky laissa? Hän sanoi: „finun pitää rakasta-
man Herraa, stnun Jumalaasi, kaikesta finun sydä-
mestäsi ja kaikesta finun sielustasi ja kaikesta finun
mielestäsi." Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Toi-
nen on tämän kaltainen: „finun pitää rakastaman lä-
himmäistäsi niinkuin itseäsi." Näissä kahdessa käskyssä
koto laki ja profetat riippumat. Eikä kukaan tohtinut häneltä
sitten enempää kysyä.

3. Sitte asettui lesus istumaan uhriarkun kohdalle
ja katseli, tuinla kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ia moni
rikas pani paljon. Niin tuli eräs köyhä leski ja pani taksi
ropoa. Silloin kutsui hän opetuslapsensa tykönsä ja sanoi
heille: totisesti minä sanon teille: tämä löyhä leski pani
enemmän uhriarkkuun, kuin kaikki toiset, jotka sinne paniwat.
Sillä he owat kaikki panneet siitä, joka heille oli liiaksi,
mutta tämä köyhyydessään pani kaiken mitä hänellä oli.
Math. 22. Mark. 12.
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44. Wertaus kymmenestä neitseesta.
Kun lesus wiimeisen kerran lähti temppelistä, meni

hän Öljymäelle. Ia lun hän oli istunut, tuliwat hänen
opetuslapsensa hänen tykönsä ja lnsyiwät häneltä hänen tu-
lemisestansa ja maailman lopusta. Ia hän opetti heitä
wertausten kautta. Silloin sanoi hän myös tämän wer-
tauksen:

Silloin on taiwaan maltakunta olewa kymmenen neit-
seen kaltainen, jotla ottiwat lamppunsa ja meniwät ylkää
wastaan. Mutta wiisi heistä oli Miisasta, jawiisi tyhmää.
Tyhmät ottiwat lamppunsa, eiwätkä ottaneet öljyä myötänsä;
mutta wiisaat ottiwat öljyä astioihinsa, ynnä lamppunsa
myötänsä. Kun ylkä wiipyi, tuliwat he kaikki uneliaiksi ja
nulkuiwat. Mutta puoliyön aikana tuli huuto: katso, ylkä
tulee. Mentäät ulos häntä wastaan. Silloin nousiwat
kaikki neilseet ylös ja walmistiwat lamppunsa. Mutta tyh-
mät sanoiwat wiisaille: antakaat meille öljystänne, sillä mei«
dän lamppumme sammumat. Niin wiisaat wastasiwat: ei
suinkaan, ettei meiltä ja teiltä puuttuisi, waan mentäät
enemmin niitten tykö, jotka myymät, ja ostakaat itsellenne.
Mutta heidän mennessään ostamaan, tuli ylkä, ja ne, jotka
walmiit uliwat, menimät hänen kanssaan häihin, ja owi
suljettiin. Wiimein tuliwat ne toisetkin neitseet ja sanoiwat:
Herra, Herra, awaa meille! Mutta hän wastasi ja sanoi:
totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Walwo-
laat sentiihden, sillä ette tiedä piiiwiiii, ettekä hetkeä.
Math. 25.
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45. Wertmls uskotuista leiwistoistii.
(1. Isäntä j»la» tllwaransa palwelijoittensa leslen. 2. Isäntä

laskee lutuo palwelijoittens» lanssa).

1. Toisen wertaulsen sanoi lesus myös heille: tul-
lessansa kohtelee Ihmisen Poika ihmisiä, niinkuin eräs mies,
jola matkusti laumas, ja kutsui palmelijansa, ja antoi heille
tamaransa; yhdelle hän antoi miisi leimiskäa, toiselle kaksi
ja kolmannelle yhden, kullekin tylynsä mukaan, ja matlusti
lohta pois. Se palwelija, jola oli saanut wiisi leimislää,
meni ja teli niillä kauppaa, ja moitti toiset wiisi leiwislää.
Myöskin se, joka oli saanut läksi, woitti niillä toiset talsi.
Mutta, joka yhden oli saanut, meni pois ja laimoi maahan
kuopan ja lätti sinne herransa rahat.

2. Pitkän ajan perästä tuli niitten palwelijain herra
ja laski lulu» heidän kanssansa. Niin tuli se, jolaoli saa-
nut wiisi leiwislää, ja toi toiset wiifi leiwislää ja sanoi:
Herra, wiisi leiwislää minulle annoit, katso, toiset wiisi
leiwislää olen niillä woittanut. Silloin sanoi hänen her-
ransa hänelle: hymni, sinä hywä ja uskollinen palwelija,
wähässä olit sinä uskollinen, minä sinulle paljon uskon.
Mene Herrasi iloon. Tuli myös se palwelija, joka oli
saanut kaksi leiwiskää, ja sanoi: Herra, kaksi leimiskäa mi-
nulle annoit, katso, toiset kaksi olen niillä woittanut. Hä<
nen Herransa sanoi hänelle: hywin sinä hywä ja uskollinen
palwelija, wähässä olit sinä uskollinen, minä sinulle paljon
uskon. Mene Herrasi iloon. Niin tuli selin, jola oli saa-
nut yhden leiwislän, ja sanoi: Herra minä tiesin sinun lo-
maksi mieheksi, jola niität siitä, johonka et tylmönyt, jalo-
loot siitä, johonka et hajoittanut; minä peloissani menin ja
kätlin leiwisläsi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta
hänen Herransa wastasi ja sanoi hänelle: sinä paha ja laiska
palwelija, tiesitkös minun siitä niittämän, johonla en tul»
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wanyt, ja sieltä kokooman, johonka en hajoittanut? Sinun
olisi siis pitänyt antaa minun rahani waihtajille, niin että
tultuani olisin saanut omani takaisin lasmuin kanssa.

Ottalaat siis häneltä se leiwislii, ja antakaat sille, jolla
on kymmenen leimiskää. Sillä jokaisella, jolla on, pitää
annettaman, ja hänellä pitää kyllin oleman, mutta jolla ei
ole, häneltä otetaan pois selin, tuin hänellä on. Ia heit-
täläät se lelmotoin palmelija ulkonaiseen pimeyteen. Siellä
on olewa itku ja hammasten kiristys. Math. 25.

46. Viimeisestä tuomiosta.
(1. Vanhurskasten tuomio. 2. Jumalattomien tuomio).

I. lesus sanoi opetuslapsillensa: tun Ihmisen Poila
tulee kunniassansa, ja lailli pyhät enkelit hänen kanssansa,
silloin hän istuu kunniansa istuimella, ia hänen eteensä koo-
taan kaikki kansat. Ia hän eroiltua toiset toisistansa, niin-
kuin paimen eroittaa lampaat muohista. Ia lampaat hän
asettaa oikealle puolellensa, mutta wuohet masemmalle puo-
lellensa. Silloin kuningas sanoo niille, jotka hänen oikealla
puolellansa omat: tulkaa! minun isäni siunatut, ja omista-
taat se waltakunta, joka teille on malmistettu maailman
alusta. Sillä minä isosin, ja te ruokitte minun; minä ja-
nosin, ja te juotitte minun; minä olin muukalainen, ja te
minun huoneeseen otitte; alaston, ja te maatetitte minun,
sairas, ja te läwitte minun tykönäni, minä olin wankina,
ja te tulitte minun tylöni. Silloin wanhurskaat mustaamat
hänelle ja sanomat: Herra, loska me näimme sinun isooman
ja ruokimme sinua, taikka janoowan, ja annoimme sinun
juoda? Mutta loska me näimme sinun muukalaisena, ja
otimme sinun huoneeseen, taikka alastoman», ja waatetimme
sinua? Ia loska me näimme sinun sairaana, taltta man-



lina ja tulimme sinun tykösi? Niin mustaa kuningas ja
sanoo heille: Totisesti sanon minä teille: sen, kuin te olette
tehneet yhdelle näistä mähimmistä minun weljistäni, sen te
teitte minulle.

2. Silloin kuningas myös sanoo wasemmalla puo-
lellans» olewille: menläät pois minun tyköäni, te kirotut,
siihen ijankailkiseen tuleen, joka »valmistettu on perkeleelle
ja hänen enkeleillensä! Sillä minä isosin, ettekä te minua
ruokkineet; minä janosin, ettekä te minua juottaneet. Minä
olin muukalainen, ettekä minua huoneeseen ottaneet, alaston
ettekä minua maatettaneet, sairas ja wankina, ettekä tulleet
minun tyköni. Silloin Helin mustaamat jasanomat: Herra,
koska me näimme sinun isoowan, taiksa janooman, taikka
muukalaisena, taikka alastomana, taikka sairaana, emmekä
sinua palwelleet? Mutta hän mustaa heille: totisesti sanon
minä teille: mitä ette tehneet yhdelle näistä mähimmistä,
sitä ette tehneet minulle. Ia niitten pitää menemän ijan»
lailliseen waiwaan, mutta manhurskaat ijankailkiseen elämään.
Mach. 25.

IV. lesuksen Kärsiminen ja Kuolema.

47. ludas Mtiiii pettää lesuksen.
Kahta päiwää ennen pääsiäistä loloontuiwat ylim-

mäiset papit ja kirjanoppineet ja kansan wanhimmat ylim-
mäisen papin Kaifaksen saliin ja pitiwät neuwoa, miten
he lesuksen kawaluudella kiinni ottaisiwut ja tappaisiwat hä«
nen. Mutta he sunoiwut: ei juhlapäiwänä, ettei kansassa
syntyisi meteliä. Multa saatana meni ludas Iskariottiin,
jota oli ylsi kahdestatoista opetuslapsesta. Hän meni pois
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ja puhui ylimmäisille papeille, sanoen: mitä te tahdotte minulle
antaa, että minä hänen teille pettäisin? Ia he iloitsiwat
ja lupasiwal hänelle kolmekymmentä hopeapenninkiä. Siitä
ajasta alkaen etsi hän soweliasta tilaisuuttapettäätseen häntä.
Math. 26. Mark. 14.

48. lesus asettaa pyhän ehtoollisen.
(1. lesus pesee opetuslastensa jalat. 2. lesus asetta» pyhän

ehtoollisen. 3. lesus osottaa kul» hänen «n pettäwii).

1. Ensimmäisenä makean leiman päiwänä, jolloin
pääsiäislammas teurastettiin, lähetti lesus kaksi opetuslas-
tansa ja sanoi heille: mentaiit laupunliin ja walmistataat
meille pääsiäislammas. Ia he menimät ja tekimät niin-
tuin lesus oli heitä käskenyt. Ia koska ehtoo joutui,
tuli lesus ja istui pöytään niitten kahdentoista kanssa.
Heidän aterioidessaan nousi hän ja riisui waatteensa, otti
liinaisen ja myötti itsensä sillä. Sitten pani hän mettä
maljaan ja rupesi pesemään opetuslapsiensa jalkoja ia tui-
masi ne sillä liinaisella, jolla hän oli wyötetty. Kun hän
oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut waatteensa, istui hän
taas ja sanoi heille: tiedättekö, mitä olen teille tehnyt? Te
kutsutte minua Mestariksi ja Herraksi, ja te sanotte oikein;
sillä minä se olen. Jos nyt minä, joka olen Herra ja
Mestari, olen teidän jalkanne pessyt, niin pitää teidänkin
toinen toisenne jalat pesemän. Sillä minä annoin teille esi-
tuwlln, että telin niin tekisitte, kuin minä tein teille.

2. Ia heidän syödessään stti lesus leiwiin, liitti,
mursi in antoi opetuslapsillensa ja sanoi: ottalaat ja
syöliiiit! Tämä on minun ruumiini, jotateidän edes-
tänne annetaan. Se tehtaat minun muistokseni! Sa-
moin otti hän myöskin tallin, liitti, antoi opetus-
lapsillensa ja sanoi: ottalaat j« juolaat tästä lailti!



Tämä taltli sn se uuft testamentti minun weressiini,
jota teidän edestänne wusdatetaan syntein anteeksi
antamiselfi. Niin usein luin te juotte, tehtaat se mi-
nun muistokseni!

3. Kun lesus wielä aterioitsi opetuslastensakanssa,
sanoi hän: totisesti sanon minä teille: ylsi teistä on minun
pettäwä. Silloin latsoiwat opetuslapset toinen toisiinsa epä-
tietoisina kenestä hän puhui, ja jokainen heistä rupesi kysy-
mään hänneltä: Herra, lienenkö minä se? lesus wastasi:
Ihmisen Poika menee pois, nukuin hänestä kirjoitettu on;
mutta moi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen poika pete»
tään! Parempi olisi sille ihmiselle ollut, ettei hän olisi
syntynytkään. Ia Johannes istui pöydässä lesutsen mie-
ressa. Pietari unittasi hänelle, että hän kysyisi, kuka se olisi,
josta lesus puhui. Silloin Johannes nojasi lesuksen rin-
taa mustaan ja sanoi hänelle: Herra, kuka se on? lesus
wastasi: se on se, jolle minä kastetun palan annan. Ia
kastettuansa leiman, antoi hän sen ludas Iskariotille. Kun
hän oli ottanut sen palan, meni hän kohta ulos; ja yö oli.
loh. 13. Math. 26. Luul. 22. 1 Kor. 11.

49. lesutsen hywäsnjiittii puhe opetuslapsillensa
ennen kärsimistänsä

(1. lesus lupa» Pyhän Hengen. 2. Opetuslapsien ahdistus
maailmassa. 3. Rukous lesuksen nimessä. 4. lesus rukoilee ylim-
mäispapillisen ruloulsens». 5. lesus ennustaa Pietarin kieltämisestä).

I. lesus puhui opetuslapsillensa monta lohdutuksen
sanaa wiimeisenä iltana ennen kärsimistään. Muunmuassa
sanoi hän: älköön teidän sydämenne murheellinen olko. Us-
kolaat Jumalaan ja uslolaat minuun. Isäni huoneessa on
monta asuinsijaa; jos ei niin olisi, olisin minä sen teille
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sanonut. Jos te minua rakastatte, niin pitäkööt minun
käskyni. Ia minä olen rukoilema isää, ja hän antaa teille
toisen Lohduttajan, että hän kanssanne olisi ijanlailkisesti;
totuuden Hengen, jota ei maailma taida ottaa mustaan,
sillä se ei näe häntä, eikä tunne häntä. Ia kun Lohduttaja
tulee, jonka minä teille Isältä lähetän, totuuden Henti, joka
Isästä lähtee, hän on todistama minusta. Teille on tar»
peellista, että minä menen pois, sillä jollen minä mene pois,
ei tule Lohduttajlrteille, mutta kun minä menen pois, lähe-
tän minä hänen teille.

2. Jos maailma teitä wihaa, niin tietätäät, että se
wihasi minua ennen teitä. Jos he minua wainofiwat, niin
he teitäkin wainoowat. Näitä olen minä teille puhunut,
ettette pahenisi. He sulkemat teidät pois seurakunnan yhtey-
destä, ja aika tulee, että jokainen, joka teidät tappaa, luu-
lee tekemänsä Jumalalle palmeluksen.

3. Totisesti totisesti sanon minä teille: mitä ilänä
te anotte isältä minun nimeeni, sen hän antaa teille. Tähän
asti ette te ole anoneet mitään minun nimeeni. Ruloilkaat
niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.

4. Sittenkuin lesus oli puhunut nämä sanat, nosti
hän silmänsä taiwasta kohti ja rukoili Isäänsä itsensä ja
opetuslastensa sekä kaikkien niitten puolesta, jotta heidän
sanainsa kautta uskomat häneen.

5. Sitten meni lesus Kidrsn ojan yli Getsemanen
yrttitarhaan. Matkalla puhui hän opetuslapsillensa: tänä
yönä te laitti pahenette minuun, sillä kirjoitettu on: .minä
lyön paimenta, ja lampaat laumasta pitää hajoitettaman."
Mutta sittenkuin minä olen noussut ylös, käyn minä edel-
lanne Galileaan. Pietari sanoi hänelle: jos wielä laitti
sinuun pahenisi! en minä ikänä luowu. lesus sano, hänelle:
totisesti sanon minä sinulle: tänä yönä, ennenkuin lukko
kahdesti laulaa, sinä lolmasti minun lielliit. Pietari sanoi
hänelle: ja mailta minun pitäisi sinun lanssasi kuoleman.
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en kiellä minä sinua. Niin sanoiwat myös kaikki opetus-
lapset, loh. 14—17. Math. 26.

50. lesus Getsenmnessa.
(I. lesulseu sielunlamppailu yrttitarhassa. 2. lesus otetaan

kiinni).

1. Kun lesus tuli Getsemaneen opetuslastensa kanssa,
sanoi hän heille: istukaat täällä niinkauwan kuin minä
menen ja rukoilen. Ia hän otti Pietarin, Jakobin ja Jo-
hanneksen kanssansa, ia rupesi murehtimaan ja wapisemaan-
Niin lesus sanoi heille: minun sieluni on suuresti mur-
heissaan kuolemaan asti; olkaat tässä ja walwokaat kanssani!
Ia hän meni wiihän edemmäksi, lankesi kaswoillensa jaru-
koili, sanoen: Isäni, jos mahdollista on, menköön pois mi-
nulta tämä kalkki! Ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon,
maan niinkuin sinä. Ia hän tuli opetuslastensa tykö ja
löysi heidät makaamassa, ja hän sanoi Pietarille: ettekö te
woineet yhtä ainoata hetkeä walwoa kanssani? Walwokaat
ja rukoilkaa! ettette kiusaukseen lankeisi! Henki tosin on
altis, mutta liha on heikko. Taas hän meni toisen
terran ja rukoili, sanoen: Isani jollei tämä kalkki taida
mennä pois minulta, muutoin jos en minä sitä juo,
niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ia hän tuli ja löysi taas
heidät makaamassa, sillä heidän silmänsä oliwat rastaat.
Hän antoi heidän olla, ja meni taas ja rukoili kolmannen
kerran, sanoen samat sanat. Niin enkeli taiwaasta ilmes-
tyi hänelle, ja wahwisti häntä. Ia tun hän oli sangen
suuressa ahdistuksessa, rukoili hän hartaammin, ja hänen
hikensä oli niinkuin werenpisarat, jotka putosiwat maan
päälle. Sitten tuli hän opetuslastensa tykö ja sanoi heille:
maatlaat nyt ja lewatkäat! Katso, hetki on lähellä, ja Ih-
misen Poika annetaan ylön syntisten käsiin. Nouskaat,
käykäämme; katso, se lähestyy, joka minun pettää.
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2. Hänen wielä puhuessaan tuli ludas yksi kahdes-
tatoista, ja hänen kanssaan suuri wälijoukko tultsoitoilla,
miekoilla ja saumoilla ylimmäisten pappien, kirjanoppineit-
ten ja kansan wanhimpicn lähettäminä. Ia ludas oli an-
tanut heille merkin, sanoen: se, jolle minä suuta annan, on
hän, ottakaa hänet kiinni. Kohta astui hän lesuksen eteen
ja sanoi: terwe Rabbi, ja hän suuteli häntä. Niin lesus
sanoi hänelle: ystäwäni, mitä warten täällä olet? Suun
antamisellako sinä Ihmisen Pojan petät? Silloin ottimat
he lesuksen kiinni, sitoimat hänet ja weimät hänen ensin
HlllMlllsen ja sitten ylimmäisen papin Kaifatsen tykö. Ia
laitti opetuslapset jättimat hänen ja pakeniwat. Math. 26.

Luuk. 22. Mark. 14.

51. lesus Kaifatsen ja suuren raadin edessä.
ludaksen loppu.

(1. Juutalaisten wiranomaiset tuomitsemat lesuksen. 2. Pie-
tari kieltää lesuksen. 3. luoaksen loppu).

1. lesus wietiin sidottuna ylimmäisen papin Kai-
falsen tykö, johon kirjanoppineet ja wanhimmat ja ylim-
mäiset papit oliwat kokoontuneet. Ia tolo raati etsi mää-
rää todistusta lesusta mustaan saadakseen tappaa hänet,
mutta he eimäl löytäneet. Silloin nousi ylimmäinen pappi
ja sanoi lesukselle: minä wannotan sinua elämän Jumalan
lautta, ettäs sanot meille, oletko sinä Kristus Jumalan
poika. lesus wastasi: sinäpä sen sanoit, kuitenkin sanon
minä teille: tästedes pitää teidän näkemän Ihmisen Pojan
istuman woiman oikealla puolella, ja tuleman taiwaan pil-
missä. Silloin repäsi ylimmäinen pappi »vaatteensa ja sa-
noi: mitä enää todistajia tarwitsemme? Katso, nyt kuu-
lette hänen pilkkansa. Mitä te luulette? Mutta he mas-
tasiwat laitti ja sanoiwat: hän on kuolemaan mikapää. I»
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ne, jotka lesusta kiinni pitiwät, rupesiwat pilkkaamaan
häntä ja snlkimät hänen päällensä, peittiwät hänen kas-
wonsa ja löimät häntä nyrkillä ja sanoiwat hänelle: en-
nusta meille, Kristus, tuta sinua löi! Ia niin pian tuin
päiwä tuli, kokoontui kolo suuri raati, ja he tuomitsiwat
hänen kuolemaan.

2. Kun he, jotka oliwat ottaneet lesuksen kiinni,
weiwät hänen pois, seurasi Pietari taampana aina ylim-
meisen papin asunnolle asti, nähdäksensä mitä hänelle ta»
pahtuisi. Ia kun hän tuli pihaan, istui hän palwelijain
sekaan ja lämmitteli walkean tykönä. Silloin tuli yksi piika
hänen tykönsä ja sanoi: sinäkin olit lesutsen kanssa Gali-
leasta. Mutta hän kielsi läikkien edessä ja sanoi: minä
en tiedä mitä sinä sanot. Ia pian tämän jälleen näli
hänen toinen piika ja sanoi siellä olemille: tämäkin on yksi
heistä. Pietari kielsi taas. Mutta hetken perästä tuliwut
ne, jotta siellä seisoimat ja sanoiwat Pietarille: totisesti
olet sinäkin ylsi heistä, sillä sinun kielimurteesikin sinun il»
moittaa. Niin hän rupesi itseään sadattelemaan ja wcmno»
maan jasanoi: en tunne sitä ihmistä. Ia kohta kuklo lauloi. Ia
Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Silloin Pietari muistr
Herran sanat, kun hän hänelle sanoi: ennenkuin kuklo kah-
desti laulaa, niin sinä kolmasti minun kiellät. Ia Pietari
meni ulos ja itki katkerasti.

3. Kun ludlls näli, että lesus oli kuolemaan tuo»
mittu, katui hän, ja mei takaisin ne kolmekymmentä hopea»
penninkiä ylimmäisille papeille ja manhimmille ja sanoi:
minä olen syntiä tehnyt, kun petin wiattoman meren. He
wastasiwllt: mitä meidän siihen tulee? Katso itseäsi. Ia
hän heitti hopeapenningit temppeliin, lähti sieltä, meni pois
ja hirtti itsensä. Mutta ylimmäiset papit ottiwat hopea»
penningit ja scmoiwat: ei näitä sowi panna uhriarkkuun,
sillä nämä omat meren hinta. Ia kun he oliwat neuwo-
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telleet, ostiwat he niillä sawenwalajan pellon, wierasten
hauta amispailalsi. Math. 26, 27. Mark. 14. Luul. 22.
loh. 18.

52.! lesus Pilatuksen ja Herodeksen edessä.
(I. Pilatus tutkii lesust». 2. lesus Herodeksen edessä. 3.

Pilatus koettaa wapaujtaa lesulsen. 4. Pilatus tuomitsee lesutsen).

1. lesus wietiin sidottuna ylimmäisen papin talosta
roomalaisen maaherran Pontius Pilatuksen tykö. Mutta
juutalaiset itse eiwät menneet maaherran asuntoon, etteiwät
he itseään saastuttaisi, waan woisiwat syödä pääsiäislam-
paan. Niin Pilatus meni ulos heidän tykönsä ja sanoi:
mitä lannetta teillä on tätä miestä wastaan. He wasta-
siwat: hän wiettelee kansaa, kieltää keisarille weroa mak-
samasta ja sanoo olemansa kuningas, Kristus. Silloin Pi«
latus meni sisään oikeussaliin ja sanoi lesulfelle: oletko
sinä juutalaisten kuningas? lesus mustasi: ei minun mai-
tokuntani ole tästä maailmasta. Jos minun maltaluntam
olisi tästä maailmasta, niin kyllä minun palwelijani olisi-
wat sotineet minun puolestani, etten minä olisi joutunut
ylön annettuna juutalaisille. Niin Pilatus sanoi: sinähän
siis olet kuningas? lesus mustasi: sinäpä sen sanoit, minä
olen kuningas; sitä warten olen minä syntynyt ja sitä war-
ten maailmaan tullut, että minä totuuden tunnustan. Jo-
kainen, joka totuudessa on, hän luulee minun ääneni. Pi-
latus sanoi hänelle: Mika on totuus? Ia lun hän tämän
oli sanonut, meni hän taas ulos juutalaisten tylö ja sanoi:
minä en löydä yhtään syytä hänessä. Mutta he liiwas-
tuiwat ja sanoiwat: hän lehoittaa kansaa, opettaen 1010
maassa, Galileasta tänne asti.

2. Kun Pilatus tuuli Galileaa mainittaman ja huo-
masi lesuksen oleman galilealaisen, lähetti hän hänet He>
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rodelsen tykö, joka oli silloin Jerusalemissa. Kun Herodes
näki lesutsen, ihastui hän, sillä hän toiwoi nyt näkemänsä
lesuksen tekemän jonkun ihmeen. Ia hän kyseli häneltä
monia asioita, mutta lesus ei wastanut hänelle mitään.
Silloin Herodes ja hänen sotawäkensä rupesiwat häntä
pilkkaamaan, pukiwat hänen yllensä maitoiset waatteet ja
lähettiwat hänet takaisin Pilatuksen tykö. Sinä puimana

Pilatus ja Herodes ystämiksi, sillä he oliwllt ennen
olleet wihamiehet keskenänsä.

8. Kun ylimmäiset papit, maltamiehet ia kansa oli»
ivat jälleen kokoontuneet Pilatuksen tykö, sanoi hän heille:
tatso, minä en ole löytänyt mitään syytä tässä miehessä,
joka ansaitsisi kuoleman, eikä myös Herodeskaan. —Mutta
maaherralla oli juhlapäiwänä tapana päästää yksi wanki
ivapaakfi, kenenkä kansa tahtoi. Ia heillä oli silloin kuu-
luisa wanti sidottuna, nimeltä Barabbas, jota oli kapinan
ja miestapon tähden mankeuteen heitetty. Pilatus sanoi
nyt kansalle: kummanko te tahdotte, että minä teille ma-
paakst päästän, Barrabaan taikka lesulsen, jota kutsutaan
Kristukseksi? He sanoiwat: Barabbaan. Silloin sanoi Pi-
latus: mitä minun siis pitää tekemän lesukselle? Hehuu-
fiwat: ristiinnaulitse hänet! Pilatus sanoi heille: mitä
pahaa hän on tehnyt? Mutta he huusiwat suurella äänellä:
ristiinnaulitse hänet. Kun Pilatus näli, ettei hän mitään
woinut tehdä, maan että pauhina eneni, otti hän mettä ja
pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: miaton olen minä tä-
män Vanhurskaan miehen mereen. Katsokaat itseänne. Ia
kaikki kansa wastasi ja sanoi: hänen werensä tulkoon meidän
päällemme ja meidän lastemme päälle. Silloin päästi
Pilatus heille Barabbaan, mutta lesulsen otti hän jaruos-
titutti hänen. Ia sotamiehet määnsiwät orjantappuroista
kruunun ja panimat sen hänen päähänsä, pukiwat hänen
purppuraiseen kaapuun, notkistiwat polwiansu hänen edes»
sään ja sanoiwat: terwe juutalaisten kuningas! Ia he syl-
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liwät hänen päällensä, ja loimut häntä päähän. Ia he
weiwät lesulsen ulos, ja hänellä oli orjantappura kruunu
ja purppurainen laapu, ja Pilatus sanoi kansalle: katso ih-
mistä. Mutta he huusimat: ristiinnaulitse, ristiinnaulitse.
Pilatus sanoi: ottakaa! te hänet ja ristiinnaulitkaat, sillä
en hänessä löydä yhtään rikosta. Juutalaiset wastasiwat:
meillä on laki, ja meidän lakimme mukaan pitää hänen
kuoleman, sillä hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi. Kun
Pilatus tämän kuuli, pelkäsi hän mielii enemmän, meni
oikeussaliin ja sanoi lesukselle: mistä sinä olet? Mutta
lesus ci mustannut hänelle. Pilatus sanoi hänelle: etkös
mitään minulle puhu? Etlös tiedä että minulla on walta
päästää sinut wapaatsi, ja minulla on malta riistiin nau>
lita sinut? lesus ivastasi: sinulla ei ole yhtään maltaa
minua mustaan, jos ei sitä olisi sinulle ylhäältä annettu.
Senjalleen koetti Pilatus wapauttaa hänen, mutta juuta-
laiset huusimat: jos hänen päästät wapaalsi, niin et ole
keisarin ystäwä. Jokainen, joka itsensä telee luninlaaksi,
on keisaria mustaan.

4. Kun Pilatus tämän puheen kuuli, mei hän le-
sulsen ulos, ja istui tuomio-istuimelle ja sanoi juutalaisille.-
tlltsoNeidllN kuninkaanne! Mutta he huusimat: pois, pois,
ristiinnaulitse hänet. Silloin antoi hän heille lesulsen ris-
tiinnaulittllwalsi. Math. 27. Mark. 15. Luul. 22, 23.
loh. 18, 19.

53. lesus ristillä.
(1. lesus wiedään Golgatalle. 2. lesus naulitaan ristiin. 3.

lesulsen »viholliset pilllaawat häntä. 4. Kahden pahantekijän erilainen
läytös. 5. lesulsen lähimmät ystäwät ristin jnurella. 6. lesulsen
wiimeineu kamppailu j» luolema ristillä. ?. Tapahtumat lesulsen
kuollessa).

I. Kun sotamiehet oliwat piitanneet lesusta, riisui»
wat he häneltä purppuraisen kaavun ja pulmat hänen omiin
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»vaatteisiinsa, ja meiwäl hänen pois ristiin naulittawalsi.
Ia hän kantoi ristiänsä. Mutta tiellä tohtasiwat he erään
miehen, nimeltä Simon, joka oli Kyrenestä kotoisin ja tuli
mainiolta. Hänen hartiollensa paniwat he ristin, että hän
kantaisi sitä Kristuksen jäljessä. Ia lesusta seurasi suuri
joukko kansaa ja waimoja, jotta ittiwät ja walittimat. Niin
lesus kääntyi heidän puoleensa ja sanoi: te Jerusalemin tyt'
täret, älkäät minua itkekö, waan itketäät itseänne ja lapsi-
anne. Sillä, jos he tiiman tekemät tuoreessa puussa, mitä
sitte luiwassa tapahtuu?

2. Kun he tuliwat paikalle, jonka nimi on Golgata,
se merkitsee pääkallon paikka, antoimat he hänelle juotanmksi
etikkaa, sapelia sekotettua, jakun hän oli maistanut sitä, ei
hän tahtonut juoda. Ia he risliinnaulitsiwat hänen siellä
ja kaksi pahantekijää hänen kanssaan, toisen oikealle ja toisen
nmsemmalle puolelle. Niin lesus sanoi: Isii, anna heille
anteeksi, sillä eiwiit he tiedä, mitä he tekemät. I»
Pilatus kirjoitti päällekirjoituksen, ja pani sen ristin päälle,
ja se oli näin kirjoitettu: lesus nazarealainen, juutalaisten
kuningas.

3. Ia ohitsekäwijät piltkasiwat lesusta, wäänteliwat
päätänsä ja sanoiwat: sinä, iota temppelin maahan jaotat,
ja kolmantena päiwänä rakennat ylös, auta itseäsi. Jos
sinä olet Jumalan poika, niin astu alas rististä. Niin
myös ylimmäiset papit ja kirjanoppineet ja kansan wan-
himmat pillkasiwat häntä ja sanoiwat: muita hän auttoi;
itseänsä ei hän moi auttaa. Jos hän un Israelin kunin-
gas, niin astukoon nyt alas rististä, ja me uskomme
häneen.

4. Myöskin toinen ristiin ripustetuista pahanteki-
jöistä pilkkasi häntä ja sanoi: jos sinä olet Kristus, niin
auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen nuhteli häntä ia sa-
noi: etkö sinäkään Jumalaa pelkää, kun olet samassa ran«
gaistutsessa? Me saamme töittemme ansion jälleen, mutta
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ei tämä mitään pahaa tehnyt. Ia hän sanoi lesukselle:
Herra, muista minua kun sinä tulet waltakuntaasi. lesus
sanoi hänelle: totisesti sanon minä sinulle: tänä päiwänä
olet sinä kanssasi paradisissa.

5. Mutta lesulsen ristin tykönä seisoi hänen äitinsä,
ja hänen äitinsä sisar, Maria, Kleofaan wmmo ja Ma-
ria Magdalena. Kun lesus näki äitinsä ja opetuslap-
sensa, jota hän rakasti, seisoman hänen wieressään, sanoi
hän äidillensä: waimo latso pottaasi! Sitte sanoi hän
opetuslapselle: tatsö äitiäsi! Ia siitä hetkestä otti ope-
tuslapsi hänen kotiin tykönsä.

6. Mutta kuudennesta hetkestä hamaan yhdeksänteen
hetkeen asti oli pimeä koko maassa. Ia lähes yhdeksän-
nellä hetkellä huusi lesus korkealla äänellä ja sanoi: mi-
nun Jumalani, minun Jumalani, miksi minun ylönannoit?
Sitte hän sanoi: minä janoon. Ia siellä oli astia täytetty
etikalla. Ia he tänttiwät sienen etikalla, asettiwat sen ruo-
won päähän ja paniwat sen hänen suunsa eteen. Kun le-sus oli etikkaa ottanut, sanoi hän: se on täytetty. Ia le-
sus huusi taas korkealla äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiisi
annan minä henkeni. Ia kun hän oli sen sanonut kallisti
hän päänsä ja antoi henkensä.

7. Ia katso, temppelin esimaate repesi kahtia yl-
häältä alas asti, ja maa järisi ja kalliot hallesiwat, ja
haudat aulenimat, ja monta pyhäin ruumista, jotta kuol-
leet oliwat, nousi ylös ja lähtiwät ulos haudoistaan, hänen
ylösnousemisensa jälkeen, meniwät pyhään kaupunkiin ja il-
mestyiwät monelle. Mutta kun sadanpäämies, ja ne, jotka
hänen kanssaan oliwat lesusta martioitsemassa, kuuliwat
maan järinän ja näkimät, mitä oli tapahtunut, pelkäsiwät
he suuresti ja sanoiwat: totisesti on tämä Jumalan Poika.
Ia laitti, jotka oliwat tulleet katselemaan, mitä tapahtuman
piti, löiwät rintoihinsa ja palasiwat totiinsa. Math. 27.
Mark. 15. Luul. 23. loh. 19.
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54. lesuksen hautaaminen.
(1. lesuksen kylli läwietetiiän. 2. lesuksen ystäwiit hautaa-

mat hauen. 3. Hautaa wartioidaan);

I. Kosta seuraawana päiwänä oli suuri sablmtin
päiwä, eikä ruumiit saaneet silloin ristillä riippua, meniwät
juutalaiset Pilatuksen tytö ja pyysiwät, että ristiinnaulittu-
jen luut rikottaisiin, ja ruumiit otettaisiin alas. Niin so-
tamiehet tuliwat ja rikloiwat ensimmäisen luut jatoisen luut,
jotka hänen kanssaan olimat ristiin naulitut. Mutta kun
he tuliwat lesuksen tykö ja näkiwät hänen jo kuolleeksi,
eiwät he hänen luitansa rikkoneet, maan yksi sotamiehistä
awasi hänen kylkensä keihäällä, josta kohta muoti weri ja
mesi.

,2. Kun ehtoo tuli, tuli eräs rikas mies Arima-
tiasta, nimeltä Josef, armossa pidelty raatiherra, joka oli
lesulsen salainen opetuslapsi, ja pyysi Pilatukselta lesuksen
ruumista. Ia kun Pilatus sai tietää lesuksen jokuolleeksi,
käski hän heitä antamaan ruumiin Josefille. Tuli myös
Nikodemus, joka yöllä oli ensin ollut lesuksen tykönä, ja
toi sekoitettua mirhamia ja alocta. Niin he ottimat lesul-
sen ruumiin ja kääriwät sen liinaiseen waatteesen hymän
haiuisten yrttien kanssa ja paniwat hänen Josefin uuteen
hautaan, joka oli kallioon hakattu. Ia he mierittimät suu»
ren tiwen haudan owelle ja meniwät pois.

3. Seuraamana päiwänä tuliwat ylimmäiset papit
ja fariseukset Pilatuksen tykö ja sanoiwat: Herra, me muis-
tamme sen wiettelijän sanoneen eläissään: loimen päiwän
perästä minä nousen ylös. Käske siis wartioida hautaa
kolmanteen päiwään asti, etteimät hänen opetuslapsensa tu-
lisi yöllä ja «arastaisi häntä ja sanoisi kansalle: hän nousi
kuolleista, ja niin jälkimmäinen willitys tulee pahemmaksi
tuin ensimmäinen. Pilatus sanoi heille: teillä on wartiat.



Menläät ja wartioitkaat niinkuin parhaiten taidatte! Niin
he meniwät pois, asettiwat haudalle wartian ja lukitsiwat
liwen sinetillä. Math. 27. M°rt. 15. Luul. 23. loh. 19.

V. lesuksen ylösnouseminen ja taiwaaseen
astuminen.

55. lesutsen ylösnousuninen.

Sabbatin lopulla, tun wiikon ensimmäinen päiwä oli
wallenemaisillaan, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran
enkeli astui alas taiwaasta, tuli ja wieritti timen haudan
owelta j» istui sen päälle. Ia hän oli nähdä niinkuin
pitMsen tuli, ja hänen »aatteensa viimat »valkeat luin lumi.
Ia wartiat, nähdessään hänen, wapisiwat pelosta ja oliwat
niinkuin kuolleet. Ia muutamat heistä tuliwat kaupunkiin
ja ilmoiltiwat ylimmäisille papeille kaikki, mitä oli tavat)'
tunut. Niin he kokoontuimat wanhimpien kanssa ja neuwotte-
limat ja antoimat martioille suuren summan rahaa ja tästiwät
heitä sanomaan, että hänen opetuslapsensa tuliwat yöllä ja
warastiwat lesuksen ruumiin. Ia wartiat oltiwat rahat,
ja teliwät niinkuin heitä oli neuwottu.

Varhain aamulla samana piiiwänä tuli Maria Mag-
dalena muutamien muitten lommojen kanssa haudalle, kan-
taen hywän hajuisia woiteita, woidellalsensa niillä lesuksen
ruumista. Ia tun he tuliwat haudalle, löysimät he liwen
wieritetlynä pois haudan owelta, mutta Herran lesuksen
ruumista eiwät he löytäneet. Niin Maria Magdalena juoksi
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pois ja ilmoitti sen Pietarille ja Johannekselle. Multa ne
toiset waimot meniwät sisälle hautaan ja nakiwat siellä erään
nuorukaisen istuman oikealla puolella, puettuna walkoiseen pit»
tään waatteeseen; ja he hämmästyimät. Mutta hän sanoi
heille: älläät hämmästykö! Te etsitte lesusta, joka oli ris-
tiinnaulittu. Hän ei ole täällä, sillä hän nousi ylös, niin-
kuin hän sanonut oli.'Mentäät pian ja sanokaat hänen ope-
tuslapsilleen ja Pietarille, että hän on kuolleista noussut
ylös. Ia katso, hän tay teidän edellänne Galileaan, siellä
saatte te hänen nähdä. Ia he lähtiwät heti haudalta suurella
pelolla ja ilolla, ja juoksimat ilmoittamaan sitä hänen ope-
tuslapsillensa.

Kun Maria Magdalena oli ilmoittanut Pietarille i»
Johannekselle, ettei Herran ruumista enää ollut haudassa,
tuliwat he kiirehtien haudalle ja näkiwiit tääriliinat siell»
ja hikiliinan, joka oli ollut lesulsen pään ympäri, erinänsä
käärittynä. Kun he oliwat tämän nähneet, meniwät he ta-
kaisin kotiinsa. Math. 28. Marl. 16. Luuk. 24. loh. 20.

56. lesus ilmestyy Mana Magdalenalle.

Maria Magdalena, joka oli palannut haudalle, seisoi
ulkona haudan edessä ja itki. Ia hän kumartui nähdäk-
sensä hautaan, ja katso, taksi enkeliä malleissa Vaatteissa
istui siellä, toinen pään puolessa, ja toinen jalkain puo»
lessa, siinä iossa lesuksen ruumis oli ollut. Ia he sanoi-
wat hänelle: maimo mitä sinä itket? Hän sanoi heille: he
owat ottaneet minun Herrani pois, enkä minä tiedä, mihinkä
he owat hänen panneet. Ia kun hän oli nämät sanonut,
kääntyi hän ympäri ja näki Ilsuksen seisoman siinä, mutt»
hän ei tietänyt että se oli lesus. lesus sanoi hänelle:
waimo, mitä sinä itket? Ketä sinä etsit? Mutta Maria
Magdalena luuli hänen yrttitarhuriksi j» sanoi hänelle:
Herra, jos sinä hänen kannoit pois, niin sano minulle, mi»
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hinlä sinä hänen penit, ja minä tahdon hänen ottaa. le-
sus sanoi hänelle: Maria! Hän kääntyi ja sanoi hänelle:
Mestari! lesus sanoi hänelle: älä koske minuun, sillä minä
en ole wielä mennyt ylös Isäni tykö, maan mene sinä mi-
nun weljieni tykö ja sano heille: minä menen ylös minun
Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, minun Jumalani tykö ja
teidän Jumalanne tykö. Ia Maria meni ja ilmoitti opetus-
lapsille, että hän oli nähnyt Herran, ja että hän oli namät
hänelle sanonut. loh. 20.

57. lesus ilmestyy Emmauksen tiellä.

Samana päiwänä meni kaksi opetuslapsista erääseen
kylään, nimeltä Emmaus, joka oli kuudenkymmenen mako-
mitan päässä Jerusalemista. Ia heidän mennessään ja
puhuessaan laitista niistä, jotta tapahtuneet oliwat, lähestyi
lesus heitä ja matkusti heidän kanssansa. Mutta he eiwät
häntä tunteneet. Niin hän sanoi heille: mitä puheita te
puhutte keskenänne käydessänne, ja olette murheelliset? Toinen
heistä, Kleofas nimeltä, mustasi: oletko sinä ainoa muuka-
lainen Jerusalemissa, joka et tiedä mitä siellä näinä pai»
minä on tapahtunut? lesus sanoi: mitä sitten? Ia he
sanoiwat hänelle: etkö tiedä, mitä tapahtui lesus nazarea-
laiselle, jota oli woimallinen prufeta töissä ja sanoissa, Ju-
malan ja kaiken kansan edessä? Ia kuinka ylimmäiset pap-
pimme ja pääntiehemme antoimat hänen kuolemaan tuomit-
tawaksi ja ristiinnaulitsimat hänen. Mutta me luulimme
hänen siksi, joka oli Israelin lunastama; mutta paitsi näitä
on tämä jo kolmas paiwä siitä, kun tämä tapahtui. Myös
muutamat waimot meidän joukostamme omat meitä peloit-
taneet. Kun he warhain aamulla olimat menneet haudalle
eiwätlä löytäneet hänen ruumistaan, tulimat he ja sanoiwat
nähneensä näyssä enkeleitä, jotla sanoiwat hänen elämän.



Ia muutamat meikäläisistä menimät haudalle ja löysiwät
kaikki olewan niin, luin waimot oliwat sanoneet, mutta häntä
eiwiit he nähneet. Silloin sanoi hän heille: oi, te ymmär-
tämättömät ja hitaat sydämestä uskomaan kaikkia niitä, joita
profetat omat puhuneet! Eikö Kristuksen pitänyt näitä kär-
simän ja kunniaansa käymän sisälle? Ia hän alkoi Mosek-
sesta ja kaikista profetoista ja selitti heille laitti kirjoitukset,
jotka hänestä oliwat. Ia he lähestyiwät kylää, johon he
menimtit, ja hän oli matkustaminaan edemmäksi. Mutta he
waatiwat häntä, sanoen: ole meidän kanssamme, sillä ehtoo
joutuu, ja päiwä on laskenut. Ia hän meni sisään ole-
maan heidän kanssansa. Ia tun hän aterioitsi heidän kans-
saan, otti hän leiman, siunasi, mursi ja antoi heille. Niin
heidän silmänsä auleniwat, ja he tunsiwat hänen, ja hän
katosi heidän näkymistänsä. Ia h? sanoiwat keskenänsä:
eikö meidän sydämemme palanut, lun hän meitä tiellä pu-
hutteli ja selitti meille kirjoitukset? Ia sillä hetkellä nou-
siwat he ylös ja palasiwat iloiten Jerusalemiin. Luuk. 24.

58. lesus ilmestyy opetuslapsille Jerusalemissa.
(1. lesus ilmestyy kymmenelle opetuslapselle ylösnousemispäi»

wänsä illalla. 2. lesus ilmestyy kahdeksan pciiwiin perästä yhdelle-
toista opetuslapselle).

1. Saman puiman illalla, kun opetuslapset oliwat
kokoontuneet, ja owet oliwat suljetut juutalaisten pelon tähden
tuli lesus ja seisoi heidän keskellänsä jasanoi heille: rauha
olkoon teille! Niin he hämmästyiwät ja luuliwat hengen
näkemänsä. Mutta lesus osoitti heille kätensä ja kylkensä.
Silloin opetuslapset ihastuimat, että he niiliwät Herran.
Senjalleen sanoi lesus taas heille: rauha olkoon teille!
mintuin Isä minun lähetti, niin minäkin lähetän teidän.
I» sanottuaan tämän, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi
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heille: ottakaat Pyhä Henki! Joille te synnit anteeksi an-
natte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte,
niille ne omat pidetyt.

2. Mutta Tuomas ei ollut heidän kanssaan, lun lesus
tuli. Niin toiset opetuslapset sanoiwat hänelle: me näimme
Herran. Tuomas mustasi: jollen minä näe hänen käsis-
sään naulan reikää ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en
minä usko. Ia kahdeksan paiwän perästä oliwat opetus-
lapset taas koossa, ja Tuomas heidän kanssansa. Niin
lesus tuli ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi:rauha olkoon
teille! Sitten sanoi hän Tuomaalle: ojenna sormesi tänne,
ja katso minun käsiäni, ojenna tänne kätesi ja pistä minun
krMeni, äläkä ole epäuskoinen, maan uslowainen! Tuomas
mustasi minun Herrani ja minun Jumalani! lesus sanoi
hänelle: ettäs näit minun, niin uskoit: autuaat owat ne,
jotka eiwät näe, ja kuitenkin uslswat. Luuk. 24.
loh. 20.,

59. lesus ilmestyy Tiberian meren tykönä.
(l. lesus llntll» opetuslapsille runsaan kalansaaliin, jll «petu««

lapset tuntemat hänen. 2. lesus puhuttelee Pietari»).

1. Senjalleen lesus taas ilmestyi seitsemälle opetus-
lapselle Tiberian meren tylönä. Ia hän ilmestyi heille
näin. Opetuslapset oliwat ehtoolla menneet kalastamaan ja
«limat tehneet työtä kaiken yötä mitään saamatta. Ia kun
aamu tuli, seisoi lesus rannalla, mutta opetuslapset eiwät
tietäneet, että se oli lesus. Niin sanoi hän heille: lapset,
onko teillä mitään syötäwää? He mastasimat: ei ole. Hän
sanoi heille: laskekaat werllo oikealle puolelle wenettä, niin
kyllä saatte. Kun he niin tekiwät, saimat he niin paljon
taloja, etteiwät woineet metää werkkoa »venheeseen. Silloin
sanoi Johannes Pietarille: se on Herra. Kun Pietari sen
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luuli, sitoi hän waatteen ympärillensä, sillä hän oli alasti
ja heittäytyi mereen. Mutta toiset tulimat weneellä ja we«
tiwät merkon ylös taloineen. Kun he oliwat tulleet maalle
näkiwät he hiilet ja kalan pantuna niitten päälle, ja leiman.
lesus sanoi heille: tuokaat tänne niistä taloista, joita nyt
saitte! Niin Pietari meni Veneeseen ja weti werlon maalle,
täynnä suuria kaloja, ja waitla niitä oli niin monta ei
mertlo luitenlaan rewennyt. lesus sanoi heille: lullaat
ruualle! Ia lesus otti leiwän ja antoi heille samoin myös
lalan.

2. Kun he oliwat syöneet sanoi lesus Pietarille:
Simon, Jonnan poika, ralastatkos minua enemmän tuin
nämät? Pietari wastasi: niin, Herra, sinä tiedät, että minä
sinua rakastan. lesus sanoi hänelle: ruoki minun taritse
jani! Taas sanoi lesus toisen terran: Simon, Jonnan
poika, ralastatkos minua? Pietari wastasi: niin. Herra,
sinä tiedät, että minä sinua rakastan. lesus sanoi hänelle:
kaitse minun lampaitani! Kun lesus kolmannen terran lysyi,
samalla tawalla, tuli Pietari murheelliseksi ja sanoi hänelle:
Herra, sinä tiedät laitti; sinä tiedät, että minä rakastan sinua.
lesus sanoi hänelle: ruoki lampaitani! Totisesti sanon
minä sinulle: tun sinä olit nuori, wyötit sinä itsesi, ja menit
mihinkä sinä tahdoit, mutta lun sinä wanhenet, ojennat sinä
lätesi, ja toinen wyöttää sinun ja mie sinun sinne, jonne
et sinä tahdo. Mutta sen hän sanoi ilmoittaakseen hänelle,
millaisella kuolemalla hänen piti Jumalaa kunnioittaman.
loh. 21.

60. lesus asettaa pyhiin kasteen.
Ne yksitoista opetuslasta meniwät sille «vuorelle, jonta

lesus oli heille määrännyt. Ia kun he näliwät hänen,
tumarsiwat he häntä. Ia lesus tuli ja puhutteli heitä.

150



151

sanoen: minulle sn annettu laitti woima taiwaassa ja
maan päällä. Vtenliiiit siis ja tehtaat laitti lansat
opetuslapsiksi, kastaen heitä Isän ja Pojan jaPyhän
Hengen nimeen, j» opettaen heitä pitämään laitti,
luin minä olen teille käskenyt. Ia tatso, minä olen
teidän kanssanne jola piiiwii, maailman loppuun asti.
Math. 28.

61. lesulsm taiwlmseen astuminen.
Neljäntenäkymmenentenä päiwänä ylösnousemisensa

jälkeen, wei lesus opetuslapsensa Öljymäelle. Ia hän kielsi
heitä lähtemästä Jerusalemista, kunnes he puetaan woimalla
korkeudesta. Sitte piti heidän menemän ja todistaman hä-
nestä Jerusalemissa ja koko ludeassa ja Samariassa ja
sitte maailman ääriin.

Sitten nosti hän kätensä ja siunasi heitä. Ia lun
hän oli siunannut heitä, oteltiin hän ylös heidän nähtensä,
ja pilwi wei hänen ylös heidän silmmnsä edestä. Ia kun
he latselimat taiwaaseen hänen mennessään, katso, katsi miestä
malleissa waatteissa seisoi heidän tykönänsä, ja sanoimat:
te Galilean miehet, minlätähden te seisotte ja katsotte tai-
waaseen? Tämä lesus, jota teiltä otettiin ylös taiwaaseen,
on niin tulewa, tuin te hänen taiwaaseen menewänkin näitte.
Silloin palasiwat he suuresti iloiten Jerusalemiin. Luuk.
24. Apost. teot. 1.



VI. Kirkon perustaminen.

62. Pyhän Hengen wuodatus.

(1. kupaus Puhiin Hengen lähettämisestä täytetään. 2.Pietarin
saarna helluntaipäimänä. 3. Pietarin saarnan wailutus).

1. lesuksen apostolit olimat lesuksen käskyn mukaan
Jerusalemissa hänen taiwaaseen astumisensa jälkeen. Ia
heidän kanssaan oli muutamia waimoja ja Maria lesuksen
äiti, sekä lesulsen weljet, ja he lailli pysyiwät yksimielisesti
rukouksessa. Ia helluntaipäimänä oliwat he kaikki koossa.
Silloin kuului humaus alisti taiwaasta, niinluin suuri tuu»
lispää olisi tullut. Ia heille näkyiwtit niinluin tuliset kielet,
jotka asettuiwat lunkin heidän päällensä. Ia he täytettiin
laitti Pyhällä Hengellä ja rupesimat puhumaan muilla kie-
lillä, fenjälteen luin Henki antoi heidän puhua. lerusale»
missä asui juutalaisia. Jumalaa pelkiiämäisiä miehiä, kai-
kista kansoista: Kun humaus kuului, kokoontui kansaa jou«
lottain. Ia he hämmästyiwät, sillä jokainen luuli heidän
puhuman maansa kielellä. Ia he tyhmistyimät kaikki ja
sanoiwat: eikö nämät laitti, jotka puhumat, ole galilealaisia?
Kuinka me kulin kuulemme heidän puhuman omilla kielii»
lämme Jumalan suuria tekoja? Mitä tämä on? Mutta
muutamat nauroimat heitä ja sanoiwat: he omat täynnä
makeaa miinaa.

2. Niin Pietari nousi yhdentoista opetuslapsen kanssa
ja puhui heille: te ludan miehet ja te kailli, jotta asutte
Jerusalemissa! Kuullaat minun sanojani! Ei nämät juo-
wuksissa ole, niinkuin te luulette, sillä nythän on kolmas
hetli päimästä. Waan tämä on se, joka on sanottu profeta
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Joelin lautta: »ja pitää tapahtuman wiimeisinä päiwinä,
sanoo Jumala, että minä tahdon wuodatta» minun Henges-
täni lailen lihan päälle, ja minun palwelijaini päälle ja
minun piilaini päälle wuodatan minä niinä päiwin»
minun Hengestäni, ja heidän pitää ennustaman. Ia
pitää tapahtuman, että jokainen, joka awuksi huutaa
Herran nimeä, tulee autuaaksi.' Te Israelin miehet
tuuttaat näitä sanoja: lesuksen, nazarealaisen, sen mie-
hen, jonka Jumala teidän edessänne on todistanut moi»
mallisilla teoilla, ihmeillä ja merkeillä, jotka Jumala hänen
lauttansa on tehnyt, te otitte ja jumalattomien miesten kätten
tauttll ristiinnaulitsitte ja surmasitte. Hänen on Jumala
kuolleista herättänyt, jonla todistajat me laitti olemme.
Nyt on hän Jumalan oikealle kädelle lorotettuna wuodatta-
nut tämän, jonka te nyt näette ja luulette. Sentähden pitä»
koto Israelin huoneen totisesti tietämän, etttä Jumala on
tämän lesuksen, jonla te ristiinnaulitsitte, Herratsi jaKriS-
tulselsi tehnyt.

3. Kun he tämän luutimat, lämi se läpi heidän sy-
dämensä, ja he sanoimat Pietarille ja muille apostoleille:
miehet rattaat weljet, mitä meidän pitää telemän? Pietari
sanoi heille: tehläät parannus, ja jokainen teistä antaloon
kastaa itsensä lesulsen Kristuksen nimeen syntein anteeksi
antamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Jotka
mielellään ottiwat wastaan hänen sanansa, ne kastettiin;
ja sinä päiwänä lisääntyi seurakunta lähes kolmella tuhan»
nella sielulla. Apost. teot. 2.
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63. Ensimmäinen seurakunta. Ananias ja Safira.
(1. Seurakunnan til». 2. Ananias j» Safir»),

1. Kaikilla niillä, jotka uskoiwat, oli ylsi sydän ja
yksi sielu. He pysyiwät alati apostolien opissa ja leiwän
murtamisessa ja rukouksissa. Ia pello tuli jokaiselle sielulle;
ja apostolit tekiwät monta ihmettä ja merkkiä. Mutta kaikki,
jotka uskoiwat, olimat yhdessä ja pitiwät laitti yhteisenä,
ja he myiwät omaisuutensa ja tawaransa ja jakoiwat niistä
kaikille itsekurikin tarpeen mukaan. Ia he pysyiwät joka
päiwä yksimielisesti temppelissä ja mursiwat leipää joka huo-
neessa ja aterioitsiwat yhdessä riemulla ja sydämen ylsin»
tertllisuuoella ja liittiwät Jumalaa. Ia he oliwat kaiken
kansan suosiossa; ja Herra lisäsi seurakuntaa joka päiwä
autuaaksi tulemilla.

2. Mutta eräs mies Ananias nimeltä, ja Safira,
hänen waimonsa, myi tawaransa ja tätki jotakin hinnasta
waimonsa tieten, ia toi osan ja pani sen apostolien jalkain
eteen. Niin Pietari sanoi: Ananias, miksi saatana on täyt-
tänyt sinun sydämesi walehtelemaan Pyhän Hengen edessä,
ja että jotakin pellon hinnasta kätkit? Etkö sinä olisi saa-
nut pitää sitä, kun se sinulla oli, ja eilö se myytynäkin
ollut sinun hallussasi? Sinä et ole malehdellut ihmisten
edessä, maan Jumalan edessä. Koska Ananias nämät sanat
luuli, lankesi hän maahan ja antoi henkensä. Ia nuoret
miehet nousiwat ja kantoiwat hänen pois ja hautasiwat
hänen. Lähes kolmen hetken kuluttua tuli hänen waimonsa,
eitä hän tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari sanoi
hänelle: sano minulle, oletteko pellon siihen hintaan myyneet?
Hän mustasi: me olemme sen siihen hintaan myyneet. Mutta
Pietari sanoi: miksi olette keskenänne sopineet Herran Hen-
keä kiusaamaan? Ia lohta hän lankesi maahan hänen jal-
lainsa eteen ja antoi henkensä. Ia he kantoiwat hänen
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ulos j» hautasimat hänen miehensä wiereen. Ia suuri pelko
tuli toto seurakuntaan ja kaikkiin niihin, jotka tämän kuuli-
wat. Apost. teot. 4, 5.

64. Apostolit raadin edessä.
Apostolien kätten kautta tehtiin monta ihmettä ja merkkiä

kansan seassa. Ia yhä enemmän ja enemmän keräytyi sel-
laisia, jotka Herraan uskoiwat, sekä miehiä että maimoja.
Ia he tantoiwat sairaita kaduille, ja paniwat niitä wuo»
teille ja paareille, että Pietarin tullessa edes hänen mar-
jonsa olisi jonkun heistä warjonnut. Myöskin läheisistä
kaupungeista tuli paljon kansaa Jerusalemiin, ja he toiwat
sairaita ja saastaisien henkien waiwaamia, jotka laitti pa-
rannettiin. Niin nousi ylimmäinen pappi ja saduseusten
lahko ja oliwat täynnä kiiwautta, ja he lastimat kätensä apos-
tolien päälle ja paniwat heidän yhteiseen wankihuoneeseen.
Mutta Herran enkeli awasi yöllä tornin oroet ja wei heidät
ulos sieltä ja sanoi: nientäni ja puhutaat temppelissä lan»
salle kaikki tämän elämän sanat. Kun palwelijat meniwät
wantihuoneeseen noutamaan apostoleja raadin eteen, eimät
he sieltä ketään löytäneet. He palasiwat takaisin ja kertoi-
wat sen, sanoen: wankihuoneen me löysimme tarkasti sul-
jettuna ja näimme wartioitten seisoman owien edessä, mutta
wankihuoneeSta emme ketään löytäneet. Kun ylimmäiset
papit sen kuuliwat, eiwät he tietäneet, mitä heidän pitäisi
ajatteleman. Niin tuli eräs mies ja sanoi apostolien ole-
man temppelissä kansaa opettamassa. Silloin temppelin
esimies meni palwelijoineen ja toi heidät sieltä mäkimaita»
köyttämättä, sillä he peltäsiwät kansan limittämän heitä. Ia
lun he olimat tuoneet heidän, sanoi ymmäinen pappi heille:
emmekö ole lowasti teitä kieltäneet opettamasta tähän ni<
meen? Ia katso, te olette opillanne täyttäneet Jerusalemin
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ja tahdotte wetää meidän päällemme tämän ihmisen meren.
Mutta .Pietari ja muut apostolit mastasimat: enemmän tulee
tuulla Jumalaa tuin ihmisiä. Isäimme Jumala on herat»
tänyt lesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte.
Hänen on Jumala koroittanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi
antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi anta»
musta. Kun he oliwat tämän luulleet, käwi se heidän sy.
dämensä läpitse, ja he päättiwät tappaa heidät. Niin eräs
fariseus nimeltä Gamaliel, joka oli lain oppinut ja josta
kaikki kansa paljon piti, nousi ylös raadista ja sanoi: Israe-
lin miehet, älkäät ryhtykö näihin miehiin, waan sallikaat
heidän olla, sillä jos tämä hanke ja telo on ihmisistä, r»u«
kee se tyhjään, mutta jos se on Jumalasta, niin ette sitä
moi tyhjäksi tehdä. Niin he totteliwat häntä ja ruoskimat
heitä ja lielsiwat heitä puhumasta lesuksen nimeen jll
päästiwät heidän menemään. Niin apostolit meniwät pois
raadin edestä iloiten siitä, että he oliwat mahdolliset pilkkaa
kärsimään hänen nimensä tähden. Eimätlä he lakanneet
joka päimä temppelissä ja joka huoneessa opettamasta ja
saarnaamasta emankeliumia lesuksesta Kristuksesta. Apost,
teot 5.

65. Stefanus.
(1. Diakoneja walitaan. 2. Ensimmäinen marttyyri).

1. Kun opetuslapsien lulu eneni niin, etteiwät aftos»
tolit ehtineet pitää huolta almujen jakamisesta seurakunnan
köyhille, lutsuiwat he kokoon opetuslapsien joukon'jo. tehoit-
tiwat heitä walitsemaan joukostaan seitsemän miestä, joista
on hymä todistus, ja jotka omat Pyhää Henkeä ja wiisa-
uttll täynnä. Heidän tulisi pitää huolta seurakunnan ruu»
iniillisista tarpeista, mutta apostolit tahtoiwat itse aina
olla rukouksessa ja sanan palweluksessa. Silloin opetus-
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lapset walitsiwat seitsemän almujen jakajaa (diakoonia), ja
asettiwat heidät apostolien eteen, jottarukoiliwat ja paniwat
kätensä heidän päällensä.

2. Dlsi näistä seitsemästä almujen jakajasta oli Ste-
fanus. Hän oli uskoa j» wälewyyttä täynnä, ja teli ih-
meitä ja suuria merkkejä kansan seassa. Niin muutamat
juutalaiset rupesimat riitelemään hänen kanssaan, mutta he
eiwät woineet wastustaa sitä wiisautta ja sitä Henkeä, jonl»
lautta hän puhui.. Niin he yllyttiwät kansa», wanhimpia
ja kirjanoppineita, ja he meniwät ja ottiwat hänen kiinni
ja «eiwät hänen raadin eteen. Ia he hankkimat määri»
todistajia, jotta sanoimat: tämä puhuu pilkallisia sanoja
Mosesta ja Jumalaa ivastaan. Ia kaikki, jotka raadissa
istuiwat latsoiwat häneen, ja näliwat hänen kllswonsa,
jotka oliwat kuin enkelinkasmot. Silloin ylimmäinen pappi
sanoi hänelle: lienewätkö nämät näin? Stefanus mustasi
rohkeasti ja todisti uskomansa isien Jumalaan ja Mosek-
seen, hänen palmelijaansa. Ia hän lopetti puheensa näillä
sanoilla: te niskurit! Te olette aina Pyhää Henkeä mus-
taan; niinkuin isänne, samoin telin. Ketä profetoista ei-
wät isänne wainoneet? He tappoiwat ne, jotka sen Van-
hurskaan tulemista ennustimat, jonka pettäjiksi ja murhaa»
jilsi te olette tulleet. Kun he tämän luuliwat, käwi se läpi
heidän sydämensä, ja he liristelimät hampaitansa. Muttct
hän, täynnä Pyhää Henkeä, katsahti taimaaseen ja näki Ju-
malan kunnian ja lesuksen seisowan Jumalan oikealla puo-
lella, ja hän sanoi: katso, minä näen taiwaan awoinna jcr
Ihmisen Pojan seisoman Jumalan oikealla puolella. Sil-
loin huusiwat he suurella äänellä, tukkimat lorwansa ja
larkasiwat kaikki yksimielisesti hänen limppuunsa ja ajoiwat
hänen ulos kaupungista ja limittimät hänen. Mutta hän
rukoili ja sanoi: Herra lesuS ota minun henkeni! Ia hän
lankesi polwilleen ja huusi suurella äänellä: Herra, älä lue
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heille tätä syntiä! Ia tämän sanottuansa hän tuoli. Mutta
Jumalaa pelkääwäiset miehet hautasiwat hänen ja suriwat
suuresti häntä. Apost. teot 6—B.

66. Sauluksen käiilckMinen.
(l. Saulus wllinoo seurakuntaa. 2. Sauluksen näky Damas»

kon tiellä. 3. Saulus kastetaan).

1. Sinä päimänä, jona Stefanus kimitettiin, alkoi
waino seurakuntaa wastaan Jerusalemissa, ja kaikki muut
hajosiwat ympäri ludan ja Samarian maakuntaan, paitsi
apostolit. Mutta hajonneet maelsiwat ympäri ja julisti-
wat emankeliumin sanaa. Niitten joukossa, joita Stefa-
nuksen kuolema miellytti, ja jotka seurakuntaa raatelimat,
oli eräs nuorukainen, nimeltä Saulus. Hän käwi huo-
neesta huoneeseen, otti kiinni miehet ja maimot ja panetti
ne wanteuteen. Wihdoin meni hän ylimmäisen papin tykö
j» pyysi häneltä kirjettä Dllmaslon synagogille, että jos
hän löytäisi joitakuita miehiä tai waimoja, jotka olisiwat
lesuksen opetuslapsia, ne hän sidotuna toisi Jerusalemiin,
saamaan rangaistuksen.

2. Mutta lun hän matkallaan Damaskoa lähestyi,
ympärimalaisi hänen yht'ä!liä malkeus taiwaasta. Ia hän
lankesi maahan ia kuuli äänen sanowan: Saul, Saul, miksi
wainoot minua? Mutta hän sanoi: tuka sinä olet, Herra?
Ia Herra sanoi: minä olen lesus, jota sinä wainoot.
Nouse ja mene kaupunkiin, siellä sinulle sanotaan, mitä
sinun pitää tekemän! Ia miehet, jotka hänen kanssaan mat«
lustimat, seisoimllt hämmästyneinä, he kuuliwat lylla äänen,
mutta eiwät nähneet letään. Kun Saulus nousi ylös, ei
hän mitään nähnyt, maan hänen seuralaisensa taluttiwat
häntä kädestä ja meiwät hänen Damaskoon. Ia hän oli
tolme päiwää näkemättömänä, eikä hän syönyt että juonut.
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3. Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ana-
nias. Herra sanoi hänelle näyssä: mene sille ladulle, jota
nimitetään „suoralsi," ja kysy ludan huoneessa sitä miestä,
jonka nimi on Saulus tarsolainen, sillä katso, hän rukoi-
lee. Ananias mustasi: Herra, minä olen monelta kuullut
tästä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on sinun pyhillesi
Jerusalemissa tehnyt, ja nyt hänellä on walta ylimmäisiltä
papeilta sitoa täällä kiinni luikki, jotka sinun nimeäsi rukoi-
lewat. Mutta Herra sanoi hänelle: mene, sillä hän on mi-
nulle walittu ase'lantamaan minun nimeäni pakanain, ku-
ningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon
näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää lärsimän minun
nimeni tähden. Ananias meni sinne ja tuli huoneeseen
ja pani kätensä hänen päällensä ja sanoi: Saul, minun
«veljeni! Herra lähetti minun, lesus, joka sinulle näkyi
tiellä, että sinä saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Py-
hällä Hengellä. Ia heti putosi hänen silmistään niinkuin
suomukset, ja hän sai näkönsä jälleen. Ia hän nousi ja
kastettiin. Apost. teot, 9.

67. Kornelius.

(l. Kornelius s»a käskyn kutsu» Pietarin tykönsä. 2. Pietarin
n»ky. 3. Pietari Kornelinlsen huoneessa).

1. Kesareassa oli eräs sadanpäämies, nimeltä Kor-
nelius, joka oli hurskas ja Jumalaa pelläämäinen mies
kolo perheensä kanssa. Hän antoi paljon lahjoja kansalle
ja rukoili Jumalaa aina. Kun hän eräänä päiwänä paas-
tosi ja rukoili, tuli Jumalan enkeli hänen tykönsä ja sanoi:
Kornelius! Sinun rukouksesi on luultu, ja sinun almusi
owat tulleet muistoon Jumalan edeslä. Lähetä nyt miehiä
loppeen ja kutsu tykösi Simon, jota myös Pietariisi lut«



futaan! Hän on puhuma sinulle sanat, joitten lautta sinä.
tulet autuaaksi. Kornelius lähetti heti kolme miestä lop-
peen noutamaan Pietaria.

2. Toisena päiwänä, tun he oliwat matkalla loppeen
meni Pietari ylös huoneen katolle rukoilemaan. Ia hänen
rukoillessaan, joutui hän horroksiin, ja hän näli taiwaan
llwoinna ja astian tuleman alas, jossa oli sekä puhtaita
että saastaisia eläimiä. Ia ääni sanoi hänelle: Pietari,
nouse, tapa ja syö! Mutta Pietari wastasi: en suinkaan.
Herra, sillä minä en ole ikänä syönyt mitään yhteistä eli
saastaista. Ia ääni sanoi taas hänelle: mitä Jumala on
puhdistanut, älä sinä sano sitä saastaiseksi. Tämä tapahtui
kolme kertoa, ja astia otettiin jälleen ylös taiwaaseen. Mutt»
lun Pietari sitä näkyä ajatteli, sanoi Henki hänelle: katso,
kolme miestä etsii sinua. Mene epäilemättä heidän kans-
saan, sillä minä olen heidän lähettänyt. Niin Pietari
astui alas, otti heidät wastaan j» antoi heille yösi-
jan majassaan. Seuraamana päiwänä meni hän heidän
kanssaan ja muutamat weljistä seurasiwat häntä lopest»
Kesareaan.

3. Wailka juutalaiselle ei ollut tumallista seurustella
muukalaisen kanssa, meni Pietari Kormliutsen tykö. Ia
Kornelius odotti häntä, ja oli kutsunut kokoon lähimmät
nstäwänsä. Sitten kertoi hän Pietarille näkynsä ja sanoi
lopuksi: niin me olemme nyt kaikki täällä kuulemassa kaikki»
niitä, joit» Jumala on sinulle käskenyt. Niin Pietari sanoi:
nyt minä huomaan todeksi, ettei Jumala katso ihmisen muotoa,
maan kaikissa kansoissa on se Jumalalle otollinen, jola pel»
lää häntä ja tekee wanhurskautta. Ia hän saarnasi heille
ewanteliumia lesuksest» Kristuksesta, ja lopetti saarnansa
näin: jokaisen, joka uskoo häneen, pitää hänen nimensä
lautta synnit anteeksi saaman. Kun Pietari wielä näitä
puhui, lankesi Pyhä Henki kaikkien niitten päälle, jotka hänen
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puheensa kuuluvat. Ic> Pietari sanoi: taitaako joku kieltää
kastetta näiltä, jotka owat saaneet Pyhän Hengen niinkuin
mekin? Ia hän käski lastaa heitä lesutsen Kristuksen
niineen.

Kun tämä tuli tiedoksi Jerusalemissa, riiteliwät ympä-
rileikatut weljet Pietarin kanssa sanoen: sinä menit ympä-
rileikkaamattomien miesten tykö ja söit heidän kanssansa.
Mutta kun Pietari kertoi heille kaikki, niinkuin ne tapahtu-
neet oliwat, waikeniwllt he jakunnioittiwat Jumalaa, sanoen:
niin on Jumala antanut pakanoillekin kääntymyksen elä-
mään. Apost. teot. 10, 11.

68. Autiolmtl seurakunta.
Ne opetuslapset, jotka oliwctt hajaantuneet sen wainon

tähden, joka alkoi Stefanulsen kuoltua, waelsiwat ympäri
aina Foinikiaan, Kyproon ja Antiokiaan asti, eiwcitkii
sanaa tellentään puhuneet, waan ainoastaan juutalaisille.
Mutta muutamat heidän joukostaan, jotta oliwat Kyprosta
ja Kyrenestä kotoisin, tuliwat Antiokiaan ja saarnasiwat
ewankcliumia Herrasta Icsutsesta. Ia Herran käsi oli heidän
kanssaan, ja suuri joukko uskoi ja kääntyi Herran tylö.
Kun sanoma tästä tuli seurakunnan tiedoksi Jerusalemissa,
liihettiwät he Varnabaan Antiokiaan. Kun hän tuli sinne
ja näki Jumalan armon, ihastui hän ja warotti heitä wah-
walla sydämellä pysymään Herrassa; sillä Barnabas oli jalo
mies, täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ia paljon kansaa
saateltiin taas Herran tykö. Sitte Barnabas meni Tar-
sokseen,etsimään Saulusta, ja kun hän löysi hänen, wci
hän hänet Antiokiaan. Siellä he sitten oliwat koko ajas-
tajan seurakunnan keskuudessa ja opettiwat paljon kansaa.
In Antiokiassa rumettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään
kristityiksi. Apost. teot. 11.



69. Paawllli saamaa ewankelmmia palamille.
(1. Barnabas jaPaawali lähetetään saarnaamaan ewanleliumi».

8. Paawali läy Jerusalemissa. 3. Paawali julista» ewanteliumia
Maledooniass». 4. Paawali wiedälln waulina Roomaan).

1. Kun ne profetat ja opettajat, jotka Sauluksen ja
Barnabaan kanssa oliwat Antiokian seurakunnassa, palwe-
limat Herraa ja paaStosiwat, sanoi Pyhä Henki: eroittakaat
minulle BarnabaS ja Saulus siihen työhön, johon minä
olen heidät kutsunut! Niin he paastosiwat, rukoilimat ja
paniwal kätensä heidän päällensä ja päästiwät heidät me-
nemään. Ia he meniwät ensin Kyproon ja sieltä Wahään
Aasiaan. Tästä ajasta alkaen kutsutaan Saulusta aina
Pallwalilsi. Ia he julistiwat emankeliumia suurella roh-
keudella sekä juutalaisille että pakanoille ja perustiwat monta
seurakuntaa. Mutta tun juutalaiset hylkäsiwät Jumalan
sanan, tääntyiwät Paawali ja Barnabas pakanain puoleen,
jotka ilolla wastaan ottiwat autuuden sanan.

Kärsittyään monta waiwaa ja wainoomista, palasiwat
he Antiokiaan. Siellä kutsuimat he seurakunnan kokoon ja
lertoiwat kuinka paljon Jumala on heidän kanssansa tehnyt,
ja kuinka hän oli awannul uskon omen pakanoille.

2. Niin tuli muutamia ludeastaAutiollaan ja opet-
tiwat weljiä, etteiwät he moi autuaiksi tulla, jollei heitä ym-
pärileikata Moseksen lain mukaan. Silloin seurakunta lä-
hetti Paawalin ja Barnabaan ynnä muutamia muita Je-
rusalemiin kuulemaan apostolien ajatusta asiassa. Ia apos-
tolit ja wanhimmat lokoontuiwat tutkimaan tätä asiaa. Kun
he oliwat sitä tutkineet, päättiwät be, ettei weljiä pitäisi rasit»
taa, waan ainoastaan waatia, että he malttaisiwät epäju-
malain uhria ja werta, läkähtynyttä ja salawuoteutta. Tällä
tiedolla palasiwat Paawali ja Barnabas Antiokiaan ja he
otettiin wastaan suurella ilolla.
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3. Kun weljet olimat jättäneet Paamalin Jumalan
armon haltuun, lähti hän taas matkalle ja saarnasi ewan-
keliumia pakanoille. Hän meni ensin Wähän Aasian seura-
kuntiin, jotka hän ja Barnabas olimat ensimmäisellä lähe-
tysrettellään perustaneet, ja wahwisti heitä, mutta jatkoi
sitten matkaansa läpi koko Wähän Aasian ja tuli Troalseen.
Siellä hän näki yöllä näyssä erään Matedoomcm miehen,
joka sanoi hänelle: tule Makedoniaan ja auta meitä! Ia
hän lähti heti Euroopaan ja julisti ewankeliumia Makedoo-
niassa ja Kreikassa. Wasta muutaman wuoden kuluttua
palasi hän Antiokiaan. Ia oltuaan jonkun aikaa Antioki-
assa, kämi hän wielä kerran niissä seuduissa, joissa hän
ennen oli ewankeliumia julistanut, ja wahwisti weljiä uskossa.

4. Käytyään toisen kerran Kreikassa, lähti Paawali
Jerusalemiin. Siellä hän juutalaisten wihan johdosta »van-
gittiin ja jätettiin roomalaisten wirkamiesten haltuun Kesä-
reaan, jossa hän oli manlina kaksi muotia. Kun rooma»
lainen maaherra wibdoin tahtoi päästää hänet wapaaksi,
wastustimat juutalaiset sitä. Silloin Paawali metosi
keisariin, ja hän wietiin sentähden Roomaan. Roomassa
mietti hän taas kaksi wuotta wanleudessa, mutta hän sai
asua omassa »vuokratussa huoneessaan sen sotamiehen kanssa,
joka häntä wartioitsi. Täällä hän otti wastaan kaikki, jotka
tuliwat hänen tykönsä, ja saarnasi rohkeasti heille Jumalan
waltakunnasta ja opetti heille Herrasta lesulsesta Kristuk-
sesta. Tällä ajalla, samoinkuin edellisilläkin lähetysretkillään
kirjoitti Paawali useita epistolia niille seurakunnille, jotka
hän oli ennen perustanut. Kolmetoista niistä on säilytet-
tynä Uudessa testamentissa. Erityiset kohdat hänen miimelsi
kirjoittamista epistolistaan osoittamat ikäänkuin hän olisi
saannut takaisin wapautensa j» uudelleen lähtenyt julista-
maan ewankeliumia. Kirkkohistorian wanhimmat kertomukset
kertomat hänen sitten palaneen takaisin Roomaan, jossa hänen
sanotaan Pietarin kanssa kärsineen marttyyrikuoleman siinä
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julmassa wainossa, jonka keisari Nero pani toimeen kris-
tityltä mastaan. Apost. teot, 13—28.

Uuden testamentin kiriat omat:
Historicillisettirjllt: Matheuksen ewanke-

liumi, Markuksen ewankeliumi, Luukkaan ewankeliumi,
Johanneksen ewankeliumi ja Apostolien teot.

Opetuskirjat: Paawalin 13 epistolaa, ni-
mittäin: 1 roomalaisille, 2 korinttilaisille, 1 galatalai-
sille, 1 efesiliiisille, 1 filippiliiisille, 1 kolossilaisille, 2
tessalonilalaifille, 2 Timoteutselle, 1 Tilukselle ja 1
Filemonille. Epistola hebrealaisille, 2 Pietarin epis-
tolaa, 3 Johanneksen, epistolaa, Jakobin epistola ja
ludalsen epistola.

P r o f e t a l l i n e n l irja: Johanneksen ilmestys.
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