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Wllnhll Testamentti
1. Mailman luominen.

Alussa loi Jumala taiwaan ja maan. Ia maa oli
autio ja tyhjä, ja pimeys oli sywyyden päällä ja Ju-
malan Henki liikkui wetten päällä.

1. Ia Jumala sanoi: „Tulkoon walkeus."
Ia walkeus tuli. Niin Jumala eroitti malkeuden pimey-
destä, ja kutsui malkeuden päiwäffi ja pimeyden yöksi.
Ia tuli ehtoosta ja aamusta ensimmäinen päiwä.

2. Ia Jumala sanoi: „tulkoon awaruus wet-
ten waiheelle, eroittamaan wesiä mesistä."
Ia tapahtui niin. Ia Jumala kutsui awaruuden tai-
waaksi. Ia tuli ehtoosta ja aamusta toinen päiwä.

3. Ia Jumala sanoi: Kokoontukoon medet
taiwaan alla erinomaiseen paikkaan,niin että
tuima näkyy." Ia tapahtui niin. Ia Jumala kutsni
kuiwan maaksi, ja wetten kokouksen Hän kutsui mereksi.

Ia Jumala sanoi: „wihoittakoon maa, ja
kaswakoon ruohon, jossa siemen on, ja hedel-
mälliset pnut." Ia tapahtui niin. Ia tuli ehtoos-
ta ja aamusta kolmas päiwä.

4. Ia Jumala sanoi: „tulkoon walot tai-
waan awaruuteen." Ia tapahtui niin. Ia Ju-
mala teki kaksi suurta waloa: suuremman malon päi-
waä hallitsemaan, ja wähemman walon yötä hallitse-
maan, ja tähdet. Ia tuli ehtoosta ja aamusta nel-
jäs päiwä.

5. Ia Jumala sanoi: Kuohuttakoon wedet
yltäkyllä liikkumaisill eläimiä; ja linnut len-
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täköön maan päällä taiwaan awaruudessa.
Ia Jumala loi suuret malaskalat ja kaikkinaiset siimil-
liset linnut. Ia tuli ehtoosta ja aamusta wiides
päiwä.

6. Ia Jumala sanoi: „tuottakoon maa eläi-
miä. Ia Jumala teki pedot maalle ja karjan ja kaik-
kinaiset matelewaiset.

Ia Jumala sanoi: „tehkäämme ihminen mei-
dän kuwaksemme, meidän muotomme jälkeen;
ja he wallitkoot kalat meressä, ja taiwaan
linnut, ja karjan, ja koko maan, ja kaikki jot-
ka maalla matelemat." Ia Jumala loi ihmisen
omaksi kuwllksensa. Jumalan kuwaksi Hän sen loi. Ia
Jumala katsoi kaikia, mitä hän tehnyt oli, j«
katso ne oliwat sangen hnwät. Ia tuli ehtoos-
ta ja aamusta kuudes päiwä.

?. Ia seitsemäntenä paiwänä lepäsi Jumala
kaikista teoistansa, jotka hän tehnyt oli. Ia Jumala
siunasi seitsemännen paiwän ja pyhitti sen,
että hän lepäsi sinä päiwänä kaikista teoistansa.

Ps. 90: 2. Ennen kuin wuoret oliwat, eli maa ja mailina
luoliin, olet sinä, Jumala, ijankaittisesta ijankaikkiseen.

Ilm. 4: 11. Herra sinä olet mahdollinen saamaan ylistyksen
ja kunnian ja woiman. Sillä sinä olet kaikki luonut j» siuun tah»
dostas ne ow»t ja luodut owot.

Minä Uskon Jumalan päälle Isän kailki-
waltian, taiwaan ja maan luojan.

Wirsi 220: 1, 2. Täynnä luojan laupeutta Ompi taiwahat
ja maa, Koko luonto osuttaa Herran knnuian korkeutta; Hywyys
Herran Jumalan Täyttää kaiken mailman.

Kllllihimmat ihmiselle Luoja lahjat lahjoitti, Kuwllksensa lo°
rotti; Järjen walon antoi hälle, Wiisauden, pyhyyden, Wallau yli
luotujen.

2. Adam ja Ewa.
1. Ihminen luotiin näin. Herra Jumala teki ih-

misen, Adamin, maan tomusta ja puhalsi hänen siera-
miinsa elämän hengen: niin tuli ihminen elämäksi sieluksi.
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2. Ia Herra Jumala istutti paradiisin Edenissä,
ja kaswlltti maasta kaikkinaiset puut, ihanaiset nähdä ja
hywät syödä, ja elämän puun keskelle paradiissia, niin
myös hywiin ja pahan tiedon puun. Ia Herra Ju-
mala otti ihmisen ja pani Edenin paradiisiin wiljele-
mään ja warjelemaan sitä. Ia hän käski ihmistä jasanoi:
„syö wapaasti kaikkinaisista puista Paradiisissa, mut-
ta hymän ja pahan tiedon puusta älä syö; silla jonapäi-
wänä sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman."

3. Ia Herra Jumala sanoi: „Ei ole ihmisen hy-
wa yksinänsä olla; minä teen hänelle amun, jokahänen
tykönänsä oleman pitää. Ia Herra Jumala pani ras-
kaan unen Adamiin, ja kuin hän nukkui, otti hän yh-
den hänen kylkiluistansa ja rakensi mainion siitä, ja toisen hänen eteensä. Niin sanoi Adam: „tämä on nyt
luu minun luustani ja liha minun lihastani." Sen-
tähden pitää ihmisen luopumaan isästänsä ja äitistänsä
ja waimoonsa sidottu oleman, ja he tulemat yhdeksi li-
haksi. Ia he olit molemmat alasti, Adam ja hänen
emäntänsä, Etoa; ja ei he häwenneet.

Matt. 19: 4. Joka alusta ihmisen teki, mieheksi j» waimotsi
hän heidän teki.

Ps. 8: ?. Herra sinä asetit ihmisen sinun täsitekois herraksi;
kaikki olet sinä hänen jaltainsa al» heittänyt.

Wirst 220: 3. Edenissä onnellisna Eli ensin ihminen, Asun»nossa autuuden: Omatunto rauhallisiin, 110, riemu mielessään, Puu-
tosta ei mistäkään.

3. Syntiin lllnleeminen.
1. Ia käärme oli kamalin kaikkia eläimiä maan

päällä, ja se sanoi waimolle: „olisko totta Jumala sa-
nonut: älkäät syökö kaikkinaisista puista paradiisissa?"
Niin waimo sanoi käärmeelle: „me syömme niiden pui-
den hedelmistä, mntta sen puun hedelmästä, joka on
keskellä paradiisill, on Jumala sanonut: "älkäät syökö
siitä, altaatta rumetko siihen, ettette kuolisi." Niin käär-
me sanoi waimolle: „ei suinkaan pidä teidän kuolemalla
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kuoleman, maan Jumala tietää, että jona päiwänä te
syötte siitä, aukenewat teidän silmänne, ja te tulette
niinkuin Jumala tietämään hywän ja pahan."
Ia waimo näki, että siitä puusta oli hymä syödä, ja
että se oli ihana nähdä, ja suloinen puu antamaan ym-
märrystä: ja otti sen hedelmästä ja söi, ja antoi mie-
hellensä siitä, ja hän söi. Silloin aukeniwat heidän sil-
mänsä, ja he äkkäsiwät että he oliwat alasti.

2. Ia he kuuliwat Herran Jumalan äänen, joka
käyskenteli paradiisissa, koska päiwä wiilistyi. Ia Adam
lymysi emäntinensä Herran Jumalan kaswoin edestä
puiden sekaan paradiisissa. Ia Herra Jumala huusi
Adamia ja sanoi hänelle: „kussas olet?" Ia hän
sanoi: „minä kuulin sinun äänes paradiisissa, ja pelkä-
sin, sillä minä olen alasti, sentähden minä lymysin."
Mutta Jumala sanoi: „kllla sinulle ilmoitti, ettäs alasti
olet? Etkös syönyt siitä puusta, josta minä sinua haas-
toin syömästä?" Niin sanoi Adam: „wllimo, jonkas
minulle annoit, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin.
Silloin sanoi Herra Jumala «aimolle: „miksis sen teit?"
Waimo sanoi: „kiiärme petti minun, ja minä söin."

3. Ia Herra Jumala sanoi käärmeelle: „ettäs tä-
män teit, kirottu ole sinä: Ia minä panen wain on
sinun ja waimon wälille, ja sinun siemenes ja
hänen siemenensä; sen pitää rikki polkeman si-
nun pääs ja sinä olet pistämä häntä kantapäähän."
Ia w aimolle sanoi hän: „minä saatan sinulle paljon
tuskaa, ja sinun tahtos pitää miehes alle annettu ole-
man, ja hänen pitää wallitseman sinua."

Ia Adamille sanoi hän: „kirottu olkoon maa si-
nun tähtes. Orjantappuroita ja ohdakkeita pitää hänen
kllswaman. Sinuu otsas hiessä pitää sinun syömän lei-
pää, siihen asti kuin sinä maaksi jälleen tulet, ettäs siitä
otettu olet: sillä sinä olet maa, ja maaksi pitää si-nun jälleen tuleman."

Ia Herra Jumala ajoi Adamin ja Ewan ulos pa-
radiisista.
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R«m. 5: 12. Ihoen ihmisen lautta on synti maailmaan tul-
lut j» synnin kautta kuolema, ja uiin on kuolema tullut kaikkein
ihmisten piicille, että kaikki owat syntiä tehneet.

1 loh. 3: 8. Sitä warten Jumalan poika ilmestyi, että hän
perkeleen työt sarkis.

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

Abel. Abel tuli lampuriksi, mutta Kain peltonne!)etsi.
Ia tapahtui, että Kain uhrasi Herralle lahjan maan
hedelmästä. Ia Abel myös uhrasi laumansa esikoisista.
Ia Herra katsoi Abelin ja hänen uhrinsa puoleen, mutta
Kaiuin ja hänen uhriusa puoleen ei hän katsonut.

2. Silloin Kain wihcistui sangen komin, ja hänen
muotonsa muuttui. Ia Herra sanoi Kainille: „miksi
olet »vihainen? Ia miksi muotos muuttuu? Eikö se
niin ole: Jos hywin teet, niin katsantos on iloi-
nen; mutta jolles hywin tee, niin synti wcii-
jyy owen edessä? Mutta hallitse sinä häntä!"
Ia Kain puhui weljensä Abelin kaussa. Ia tapahtui
heidäu kedolla ollessansa, että Kain karkasi weljensä A-
belin päälle ja tappoi hänen.

3. Niin Herra sanoi Kainille: „Kussa on wel-
jes Ah el?" Hän wastasi: „en tiedä: olenko minä
weljeni wartia?" Ia Herra sanoi Kainille: „mitäs
olet tehnyt? Weljes weren ääni huutaa minun ty-
köni maasta. Ia nyt kirottu ole sinä maan päällä,
joka awllsi suunsa ottamaan weljes werta sinun kädes-
täs. Koskas maata wiljelet, niin ei pidä sen tästedes
sinulle »väkeänsä antaman. Kulki an a j« pakolai-sena pitää sinun oleman maan päällä." Ia Kain sa-
noi Herralle: „minun rangaistukseni (surkeuteni)
un suurempi, kuin että se on kannettawa." Ia
niin Kain läksi Herran kaswoin edestä.

Ei sinun pidä tappaman.
1 loh. 3: 15. Jokainen joka weljennsä wihaa, hän on mur-

haaia.
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5. Vedenpaisumus.
1. Kun ihmiset rupesiwat lisääntymään maanpääl-

lä, tuli myös heidän pahuutensa suureksi. Ia koska ei-
wät sallineet Herran Hengen nuhdella heitä, katui Herra
tehneensä ihmisen maan päälle, ja hän sanoi: „Ihmisen,
jonka minä loin, tahdon minä hukuttaa maan päältä."

2. Mutta Noat löysi armon Herran edessä; sillä
hän oli hurskas ja waka mies, ja eli jumalisesti. Ia
Jumala sanoi Noakille: „tee itselles arkki hongasta, ja
tee sisälle olinsiat, ja terwaa sisältä ja ulkoa. Ia teese näin: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus,
Viisikymmentä kyynärää sen leweys, ja kolmekymmen-
tä kyynärää sen korkeus. Arkin akkunoita sinun pi-
tää tekemän, ja owen pitää sinun paneman sen siwuun.
Ia minä, katso, minä annan tulla wedenpaisu-
misen maan päälle hukuttamaan kaiken lihan, jossa
elämä henki on. Mutta sinun pitää menemän arkkiin
sisälle, sinun ja sinun poikasia sinun emäntäs ja
sinun poikais emännät sinun kanssas. Ia sinun pi-
tää saattaman arkkiin kaikkinaisia eläimiä kaikesta li-
hasta, kaksittain, uroksen ja naaraksen, jäämäänelämään
sinun kanssas. Ia ota ruokaa syötäwäffi sinulle ja heil-
le." Ia Noak teki kaikki, mitä Jumala käski.

3. Ia Noak meni arkkiin ja hänen poikansa, Sein
ja Hcim ja Infet, ja hänen emäntänsä, ja hänen poi-
kainsll emännät hänen kanssansa, ja kaikkinaisia eläimiä.
Silloin kuohuiwat kaikki sywyyden lähteet, ja taiwaan
akkunat aukeniwllt. Ia maan päälle satoi neljäkym-
mentä päiwää, ja neljäkymmentä yötä. Niin wedet pai-
sumat sangen suuresti maan päällä, niin että arkki oli
wesiajollll, ja wedet eneniwät niin suuresti, että kaikki kor-
kiat »vuoret koko taiwaan alla peitettiin. Silloin hukkui
kaikki liha; ainoastansa Noak jäi; jane jotka hänen kans-sansa oliwat arkissa.

4. Mutta Jumala muisti Noakia ja kaikkia elä-
miä, jotka hänen kanssansa oliwat arkissa. Ia Jumalanosti tuulen maan päälle, ja wedet laskeutuiwat, enäm-
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min ja enämmin, ja wähenimät sadan ja wiidenkym-
menen päiwän perästä. Ia arkki asettui Araratiu
muorelle. lonku ajan kuluttua, awasi Noak arkin ak-
kunan, ja antoi kaarneen lentää ulos, ja se lenteli
edes ja takasin, siksi kun medet kuiwniwat. Sitte lä-
hetti hän kyhkyisen tyköänsä. Koska ei kyhkyinen löy-
tänyt, kussa olisi saanut jalkansa lemättää, palasi se hä-
nen tykönsä arkkiin. Ia hän odotti seitsemän päimää,
ja laski taas kyhkyisen lentämään arkista. Ia kyhkyi-
nen palasi hänen tykönsä ehtoopuolella, ja katso, hän
toi suussansa öljypuun lehden. Niin Noak ymmärsi me-
det laskeunneeksi maan päällä. Ia hän odotti wielä
seitsemän päiwää, ja antoi kyhkyisen lentää ulos, eitäse enää palannut.

5. Niin Jumala puhui Noakille sanoen: „Lähde
arkista, ja sinun emäntäs, ja sinun poikas, ja sinun poi-
kais emännät, ja kaikki eläimet jotka sinun tykönäs ow at."
Ia Noak meni ulos ominensa ja kaikkinensa, ja rakensi
Herralle alttarin, ja uhrasi poltto-uhria alttarilla. IaHerra sanoi sydämessänsä: „en minä enää kiroa
maata ihmisen tähden, maikka ihmisen sydämen aiwoi-
tus on paha hamasta lapsuudesta." Ia Jumala siu-
nasi Noakin ja hänen poikansa ja sanoi: „katso, minä
teen liittoni teidän kanssanne ja siemenenne
kanssa, ettei tästedes enää pidä kaikkea li-
haa wedenpaisumisella hukutettaman. Minun
kaareni olen minä pannut piimiin; sen pitää oleman
liiton merkki minun ja maan mälillä."

Minä Herra, sinun lumalas, olen kiimas
Jumala, joka etsiskelen isäin pahat teot las-
ten päälle, kolmanteen ja neljänteen polween,
jotka minua mihaawat; ja teen laupiuden mo-
melle tuhannelle, jotka minua rakastamat ja
pitämät minuu käskyni.

6. Babelin torni.
Wedenpaisumisen jälkeen lisääntyiwät ihmiset maan

päällä. Ia koko mailmalla oli yhtäläinen kieli ja pu-
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hemparsi. Niin he sanoiwat: „käykaamme, rakenta-
kaamme meillemme kaupunki, ja torni, joka taiwaasm
ulottuu, tehdäksemme itsellemme nimeä, ettemme hajoisi
kaikkiiu maihin."

Mutta heidän ylpeytensä oli kauhistus Herran edes-
sä. Hän astui alas ja sekoitti heidän kielensä, ettei ken-
kään toisensa kieltä ymmärtänyt. Ia Herra hajoitti hei-
dät sieltä kaikkiin maihin. Sentähden annettiin sille ni-
meksi Bllbet (sekoitus), sillä sielläHerra sekoitti koko maan
kielen ja hajoitti heidät kaikkiin maihin.

1 Kor. 1: 31. Joka itseänsä kerskaa, hän terskatkaan itsean»
sä Herrassa. 1 Piet. 5: 5. Jumala on ylpeitä »vastaan, mutta
nöyrille antaa hän armon.

7. Abrahamin kutsumus.
Semin jälkeisiä oli yksi mies, jonka nimi oli Abra-

ham. Hänelle sanoi Herra: „lähde maaltas, ja su-
wustas, ja isäs huoneesta, sille maalle, jonka
minä sinulle osotan. Ia minä teen sinun suu-
reksi kansaksi, ja siunaan sinun. Ia sinussa pi-
tää taiM sukukunnat maanpäällä siunatuiksi tuleman."
Niin otti Abraham emäntänsä Saarnu ja Gootin, wel-
jensä pojan, tawaroinensa; ja läksiwät matkustamaan
Kanaanin maalle. Ia tuliwat Kanaanin maalle. Sil-
loin näkyi Herra Abrahamille ja sanoi: „Sinun sie-
menelles annan minä tämän maan." Ia Abra-
ham rakensi siinä alttarin Herralle, ja saarnasi Herran
nimeen.

Hebr. 11: 8. Uskon tantta tuli Abraham kuuliaiseksi, kosla
hän lntsuttiin menemään siihen maahan, jonka hän oli perimä; ja
meni, eikä tietänyt, lnhunka hän tulema oli.

Hebr. 11- 1. Mutta usko on wahwa uskallus niihin, joita
toimotaan, «M näkymättömistä epäile.

8. Abrahamin koetus. Isak.
1. Abraham oli yhdeksän kymmenen ja yhdeksän

ajastaikainen, ja Herra sanoi hänelle: „totisesti emän-
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täs Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun pitää ni-
mittämän hänen Iscititsi. Ia Saara synnytti pojan
Abrahamille hänen wanhuudessansa, ja hänen nimensä
kutsuttiin „Isak."

3. Mutta monen nmoden kuluttua sen jälkeen,koet-
teli Jumala Abrahamia ja sanoi hänelle: „ota Isak si-
nun ainoa poikas, jota rakastat, ja mene Altonan
maalle ja uhraa hänen siellä poltto-uhriksi yhdellä niis-
tä muorista, jonka minä sinulle olen sanoma." Niin
Abraham nousi warhaiu aamulla, ja waljasti aasinsa,
ja otti kaksi palweliaansa kanssansa ja poikansa Isakin,
ja hlllkoili poltto-uhrin puita, ja läksi menemään sille
paikalle, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Kolman-
tena päiwänä nosti Abraham silmänsä, ja näki sen pai-
kan taampana. Silloin sanoi Abraham palmeliöillensä:
„olkaa te tässä itseksenne aasin tykönä, mutta minä ja
poika käymme tuonne. Ia kuin me olemme rukoil-
leet, niin me palajamme teidän tykönne."

3. Ia Abraham otti poltto-uhrin halot, ja sälytti
poikansa Isakin selkään, mutta itse hän otti tulen ja
meitsen käteensä; ja he kawiwat molemmat ynnä. Niin
sanoi Isak isällensä Abrahamille: „minun Isäni!" Hän
ivastasi: „katso, tässä olen, poikani." Ia Isak sanoi:
„tässä on tuli ja halot, mutta kussa on lammas polt-
to-uhriksi?" Ia he tamimät molemmat ynnä.

4. Ia kuin he tuliwat sille paikalle, josta Juma-la oli hänelle sanonut, teki Abraham siihen alttarin,
ja latoi halot, sitoi poikansa Isakin, ja pani hänen alt-
tarille halloin päälle. Ia Abraham ojensi kätensä ja
simalsi meitsen, teurastaaksensa poikaansa. Silloin Her-

ran enkeli huusi hänelle taimaasta sanoen: „Abraham,
Abraham!" Hän wastasi: „tässä minä olen." Hän
sanoi: „älä satuta kättas poikaan, äläkä hänelle
mitään tee; sillä nyt minä tiedän, että sinä pel-
käät Jumalaa, ja ettet ole säästänyt aino-
kaista poikaas minun tähteni." Niin Abraham
nosti silmänsä ja äkkäsi takanansa oinaan, farmista se-
kaantuneena tihkiään pensastoon. Niin Abraham meni
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ja otti sen oinaan, ja uhrasi sen poltto-uhriksi poikansa
sillan.

5. Mutta Herran enkeli huusi Abrahamille tois-
tamiseen taimllllsta: „minä olen wannonut itse kauttani,sanoo Herra: „Minä siunaan suuresti sinun ja
lisään runsaasti sinun siemenes, niinkuin tui-
maan tähdet, ja niinkuin sannan meren ran-
nalla. Ia sinun siemenessiis pitää kailti kansat maan
päällä siunatuiksi tuleman, ettäs minun äänelleni kuu-
liainen olit."

Hebl. 11- 17. Uskon kautta uhrasi Abraham Isakin, kosla
HNn kiusattiin, ja uhrasi ainokaisensa, loska hän jo oli lupaukset
saanut. Ia ajatteli että Jumala woi kuolluistakin herättää.

lal. 1- 18. Autuas on se mies, jok» kiusauksen kärsii; silla
loska hän loeteltu on, niin hänen pitää elämän kruunun saaman,
jonk» Herra niille luwannut on, jotka häntä rakastamat.

9. Jakobin waellus.
1. oli kaksi poikaa: Esan ja Jakob.

Ia kun Isak tuli wanhakst, niin kutsui hän poikansa
Jakobin, ja siunasi häntä, käski ja sanoi hänelle: „älä
ota emäntää Kanaanin tyttäristä, waan malmista it-ses ja mene Mesopotamiaan, Bett) uelin, sinun äitis
isän huoneesen ja ota sieltä sinulles emäntä
sinun enos, tyttäristä. Ia Jumala kaikkiwllltias siu-
natkoon sinua, ja antakoon myös sinulle Abrahamin
siunauksen!"

2. Niin Jakob läksi ja joutui yhteen paikkaan, ja
oli siinä yötä. Ia näki unta, jakatso, maan päällä seisoi-
mat tikapuut, joidenpää ulottui taiwaasen, jakatso. Ju-
malan enkelit käwiwat ylös ja alas, niitä myöden. IaHerra seisoi ylinnä, niiden päällä jasanoi: „Minä olen
Herra, Abrahamin sinun isäs Jumala, ja Isa-
kin Jumala: tämän maan, jonka päällä ma-
kaat, annan minä sinulle ja sinun siemenelles;
ja sinussa sekä sinun siemenessiis pitää kaikki
sukukunnat maan päällä siunatuiksi tuleman.
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Ia katso, minä olen sinun kanssas ja Varje-
len sinua, kuhunkas ikänä joudut, ja saatan
sinun jälleen tälle maalle."

3. Koska Jakob heräsi unestansa, sanoi hän: „kuin-
ka peljättämä on tämä paikka; ei tässä muu ole kuin
Jumalan huone ja taimaan owi." Ia hän nousi ja
otti kiwen, jonka hän oli pannut päänsä alaiseksi, ja
pani sen pystyälle muistopatsaaksi. Ia hän kutsui sen
paikan Betel (Jumalan huone).

Ps. 23: I, 3. Herra on minun paimeneni; ei minulta mi«
talin puutu. Hän wirwoittaa sieluni. Hiin wiepi minun Mialle
tielle, hänen nimensä tähden.

Wirsi 245: 1. Sun haltuus, rakas Isäni, Mä annan aina
itseni, Mun sielun', ruumiin', tawaran', Ne ota, Herra, wastahan.

10. Jakobin valwelus Labanin luona.
1. Sitte Jakob läksi matkaan ja tuli itäiselle

maalle, enonsa Labanin tykö. Ia kun hän oli Laba-
nilla ollut kuukauden päiwät, sanoi Laban hänelle: „pal-
welisitkos minua ilman niitäkään, sentähden että olet su-
kulaiseni? Ilmoita minulle, mikä palkas olisi." Mutta
Labanilla oli kaksi tytärtä; wanhemman nimi oli Lea
ja nuoremman nimi Rlllel. Ia Jakob rakasti Rakelia,
ja sanoi Labanille: „minä palwelen sinua seitsemän
ajastaikaa Rakelin nuoremman tyttäres tähden." IaJakob palmeli Rakelin tähden seitsemän ajastaikaa; ja
ne oliwat hänen mielestänsä niinkuin muutamat päi-
wät. Mutta Laban petti Jakobin, ja antoi hänelle Lean
Rakelin siaan, sanoen: „ei ole meidän maan tapa, että
nuorempi annetaan ennen wanhempaa." Mutta Laban
lupasi antaa Rakelinki, jos wielä palwelisi toiset seit-
semän ajastaikaa. Ia Jakob teki niin; ja Laban antoi hä-
nelle Rakelinki emännäksi. Tämän perästä palmeli nnelä
Jakob kuusi ajastaikaa Labanilla, palkan eteen. Ia Ju-
mala siunasi Jakobia, niin että hänelle synty 12 poi-
kaa: Ruben, Simeon, Lewi, luda, Dan, Naftali,
Gad, Asser, Isaskar, Sebulon, Josef ja Benjamin.



12

Hänelle karttui myös paljo lampaita ja piikoja ja pal-
welioita, ja kameleja ja aaseja.

Illt. 1: 17. Kaikkinainen hywll anto ja kaikkinainen täydelli-
nen lahja tulee ylhäältä, walleuden Isältä.

11. Jakobin kotimatka.
1. Laban ja hänen poikansa kadehtimat Jakobin

rikkautta. Niin sanoi Jakobille: „palaja isäsi
maalle; minä olen sinun kanssasi" Ia Jakob nousi,
ja nosti lapsensa ja emäntänsä kameelein selkään, ja
wei pois kaiken karjansa ja kaiken tawaransa, jonka hän
oli koonnut, mennäksensä isänsä Isakin tykö Kanaanin
maalla.

2. Mutta hän pelkäsi weljensä Gsaun wihaa,
jolta hän oli herkku-ruualla ostanut itsellensä esikois-oi-
keuden ja päälliseksi wielä hankkinut itsellensä esikois-
siunauksen isänsä Isakin suusta. Ia lähestyessänsä nyt
Kanaanin maata, lähetti hän sanansaattajat edellänsä wel-
jensä Esann tykö, saavaksensa armoa hänen edessänsä.
Mutta sanansaattajat palasiwat, sanoen: „weljesi Esautulee sinua wastaan, ja neljäsataa miestä hänen kans-
sansa." Tästä peljästyi Jakob kowin, ja rukoili Ju-
malaa, sanoen: „Herra, isäni Abrahamin ja Isakin Ju-
mala, minä olen mahdoton kaikkeen siihen armoon ja
totuuteen, jonka teit palwelialles. Sillä koska minä tä-
män Jordanin yli menin, ei minulla muuta ollut kuin
saumani, mutta nyt olen minä kaswanut kahdeksi jou-
koksi. Pelasta nyt minua meljeni käsistä! Olethan sinä
sanonut; minä teen sinulle kaiketi hywäa, ja lisään si-
nun siemenes, niinkuin sannan meressä." Sitten otti
hän laumoistansa ja lähetti kaikellaista karjaa wietä-
mäksi Esanlle, lahjaksi.

3. Mutta yöllä senjälkeen jäi Jakob toiselle puo-
lelle wirtaa yksinänsä, ja hänelle ilmestyi Herra mie-
henä, joka paineli hänen kanssansa, siksi kun aamurusko
nousi. Silloin sanoi hän: „päästä minua, sillä aamu-
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rusko nousee." Mutta Jakob wastasi: „en minä pääs-
tä sinua, jolles siunaa minua." Ia hän sanoi hänelle:
„mikä nimes on?" Hän wastasi: „lakob." Niin
hän sanoi: „ei sinua enään pidä nimitettämän Jakob,
maan Israel (Jumalan kilmoittelia)." Ia hän siunasi
häntä siinä paikassa.

Nyt kun Jakob nosti silmänsä ja näki Esaun tule-
man, ja neljä sataa miestä hänen kanssansa, meni hän
häntä wastaan ja kumarsi häntä seitsemän kertaa. Mut-
ta Esllu juoksi häntä wastaan, syleili häntä, ja antoi
hänen suuta; ja he itkimät molemmin. Sitte erkaniwat
he sominnossa. Esau meni matkaansa, ja Jakob tuli
isänsä Isakin tykö.

Pf. 50- 15. Awukses huud» minua hädässlls; niin minä tah.
don auttaa siima, ja siimn pitää kumuoittainan minua,

Math. 21: 22. Kaikki mitä te »n°ttc rukoulseesa, uskoen, sen
te saatte.

12. Josef myydään Heljiltänsä.
1. Jakob asui Kanaanin maassa, jossa hänen

isänsä oli muukalaisena ollut. Ia hän rakasti Josefia
enemmin kuin kaikkia muita lapsiansa, ja teki hänelle
kirjaman hameen. Niin wihasiwat muut weljet Jose-
fia, eikä woineet puhutella häntä ystäwällisesti, koska
Josef ilmoitti isällensä mitä pahaa he tekiwät poissa
ollessa isänsä näöstä. Olipa myös Josef nähnyt unta,
jailmoitti fen weljillensä, josta he rupesiwat häntä wielä
enemmin roihuamaan. „Katso," sanoi Josef, „me olim-
me sitominamme jalallisia mainiolla, ja minun jalallise-
ni nousi seisomaan, maan teidän jalallisenne kumarsiwat
minun jalallistani." Mutta hänen weljensä sanoiwat
hänelle: „sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme?" Ia hewihasiwat häntä wielä enemmin. Ia hän näki taas
unta, ja jutteli sen weljillensä jaisällensä, sanoen: „kaso,
aurinko, kuu ja yksitoista tähteä kumarsiwat minua."
Koska isä sen kuuli, nuhteli myös hän Josefia, wcmu
piti nämät sanat mielessänsä. Mutta hänen weljensä
kadehtimat häntä.
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2. Koska hänen weljensä oliwat menneet Sikemiin
kaitsemaan isänsä karjaa, sanoi Jakob Josefille: „mene
katsomaan, kuinka weljes ja karja woimat; ja palaja
minulle sitä sanomaan," Kun weljet kaukaa näkimät
hänen, sanoiwat he toinen toisellensa, „Katso tuo unen-
näkiä tulee! Tullaat, tappakaamme hänet, ja heittä-
käämme hänet johonkuhun kuoppaan, ja sanokaamme:
paha peto on hänen syönyt; niin saadaan nähdä, mi-
hinkä hänen unensa joutumat," Koska Ruben, wan-
hin weljistä, sen kuuli, sanoi hän: „ältaät wuodattako
werta, maan heittäkäät hänet tähän kuoppaan, joka on
korwessa," Tätä sanoi hän syystä, että hän tahtoi
pelastaa hänen heidän käsistänsä, saattaaksensa hänenjälleen isänsä tykö. Kun nyt Josef tuli, riisuiwat he
häneltä sen kirjawan hameen, ja heittiwät hänen kuop-
paan; mutta kuoppa oli tyhjä, eikä ollut siinä mettä.
Sitte istuiwat he syömään.

3. Ia kun he nostiwat silmänsä ja katsahtimat,
niin katso, joukko Is m a eli laisia tuli, ja heidän ka-
meelinsa kantoiwat rohtoja, balsamia ja hajupihkaa, Vie-
däksensä alas Egyptiin, Niin sanoi luuda weljil-
lensä: „mitä me siitä hyödymme, että murhaamme wel-
jemme ja salaamme hänen werensä. Tullaat, myy-
käämme hauen Ismaelilaisille!" Ia he kuuliwat
häntä. Koska siis kauppamiehet siitä meniwät ohitse,
metimät he Josefin ylös kuopasta ja möiwät hänen kah-
teenkymmeneen hopiapeuninkiin Ismaelilaisille; jotka wei-
wät Josefin pois Egyptiin.

4. Niin weljet ottiwat Josefin hameen, tappoiwat
kauriin, ja kastiwat hameen mereen, antoimat wiedäsen isällensä, sanoen: „tämän me löysimme; tunnustele,
onko tämä voitas hame, wai eikö?" Ia hän tunsi sen,
ja sanoi: „tämä on minun poikani hame; paha peto
un hänen syönyt." Ia Jakob murehti poikaansa monta
päiwää, eikä tahtonut antaa lohduttaa itsiänsä, maan
sanoi: „minä menen murehtien alas poikani tykö hau-
taan."
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Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äi-
tiäs, ettäs menestyisit, ja lauman eläisit maan
päällä.

les. 41: 10. Älä pelkää, sillä minä olen sinun lanssas; älä
hätäile, sillä minä olen sinun lumnlas!

13. Josefin orjuus, K>ankeus ja ylentäminen.
1. Josef wietiin alas Egyptiin, ja Potifar Egyp-

tin Kuninkaan (Faraon) howihaltia osti hänen Ismae-
lilaisilta. Mutta Herra oli Josefin kanssa, ja antoi
kaikki menestyä mitä hän teki, Sentähden löysi hän
suosion Potifarin edesfä, joka asetti hänen huoneensa yli,
ja antoi kaikki mitä hänellä oli Josefin haltuun. Mutta
Potifarilla oli emäntä, joka tahtoi mielellä Josefia hau-
reuden kauheaan syntiin; waan Josef wastasi hänelle-
„kuinka minä tekisin niin paljo pahaa ia rik-
koisin Jumalaa ivastaan." Kun waimo näki, ettei
hänen houkutuksensa menestynyt, kanteli hän määrin
miehellensä Josefin päälle. Ia Potifar uskoi waimonsa
sanat, ja heitti willttoman Josefin wankihuoneesen.

2. Mutta Herra oli Josefin kanssa ja soi hänen
löytää armon wankihuoneen haltian edessä, niin että
tämä antoi kaikki wangit wankihuoneessa Josefin hal-
tuun, että kaikki mitä siellä tehtiin, tehtiin hänen kaut-
tansa.

Niin oli naiden wankein seassa myös kaksi Kunin-
kaan (Faraon) palweliaa, jotka oliwat rikkoneet her-raansa wastlllln, nimittäin ylimmäinen juomanlaskia
ja ylimmäinen leipoja. Ia molemmat nakimät unta
yhtenä yönä. Mutta Jumala antoi Josefille armon
selittää heidän unensa. Heidän lawikin aiwan niinkuin
Josef heille sanoi. Mmmäinen juomanlaskia asetettiin,
kolmen päiman perästä, Mirkaansa; mutta ylimmäinen
leipoja hirtettiin.

3. Ia tapahtui kahden ajastajan perästä, että
Farao (Kuningas) näki unen, jota ei yksikään Egyptin
tietäjistä taitanut selittää. Niin muisti nyt ylimmäinen
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juomanlaskill Josefin, ja kuinla hän oli lumannut pu-
hua hänestä Faraolle. Ia Farao lähetti ja kutsutti
Josefin, ja hän otettiin kiiruusti ulos wankihuoneesta.
Ia hän keritti itsensä, muutti waatteensa ja tuli Fa-
raon eteen. Ia Farao sanoi Josefille: „minä olen unta
nähnyt, eikä ole sen selittäjää; mutta minä olen kuullut
sinusta sanottaman, että kuin unen kuulet, niin taidatsen selittää." Ia Josef mastasi Faraota, sanoen: „ei
ole se minun woimassani; mutta Jumala aawistaa hy-
wää Faraolle." Niin puhui Farao Josefille: „Unessani
olin minä seisomana wirran rannalla. Ia katso, wir-
rasta nousi seitsemän lihamaa ja kaunista lehmää, jotka
kämiwät laitumella ruohostossa. Ia katso, heidän jäl-
keensä nousiwat taas seitsemän pientä ja juuri rumaa
ja laihaa lehmää. Ia ne laihat ja rumat lehmät soi-
mat ne ensimmäiset seitsemän lihamaa lehmää. Ia kuin
he oliwat syöneet, ei heidän päällänsä ollenkaan tuntu-
nut, että he oliwat syöneet; maan olimat yhtä rumat
nähdä, kuin ennenkin. Niin minä heräsin. Ia taas
näin minä unessa seitsemän tähkäpäätä kaswaneen yh-
dessä oljessa, täysinäistä ja kaunista. Sitte nousi seit-
semän tuimaa, pientä ja surkastunutta tähkäpäätä. Ia
ne pienet tähkäpäät nieliwat ne seitsemän kaunista täh-
käpäätä." Josef sanoi Faraolle: „Faraon uni on yh-
täläinen. Jumala ilmoittaa Faraolle, mitä hän on te-
kemä. Ne seitsemän kaunista lehmää ja seitsemän täy-
sinäistä tähkäpäätä omat seitsemän wiljawuotta; ja ne
seitsemän laihaa lehmää ja seitsemän surkastunutta täh-
käpäätä omat seitsemän nältawuotta. Katso, seitsemän
wiljawaa wuotta tulee koko Egyptin maahan; ja niiden
jälkeen tulee seitsemän nälkämuotta. Mutta että uni
on kaksin kerrottu Faraolle, se aawistaa, että asia on
Jumalalta päätetty, ja Jumala on sen pian
Niin etsiköön Farao nyt toimellista ja taitamaa miestä
asettaaksensa Egyptin maan yli, että hänen kauttansa
hyminä wuosinll koottaisiin wiljaa nälkä wuotten märäksi,
ettei niinä maa hämiäisi näljän tähden."

4. Ia pnhe kelpasi Faraolle, ja hän sanoi Jose-
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sille: „Koska Jumala on nämät kaikki sinulle ilmoittanut,
niin ei ole yhtään niin taitamaa ja ymmärtämäistä,
kuin sinä olet. Katso minä olen asettanut sinun koko
Egyptin maan haltiaksi." Ia Farao otti sormuksen kä-
destänsä, ja pani sen Josefin käteen, ja puetti hänen
kalliisiin liinawaatteisiin, ja ripusti kulta käädyt hänen
kaulaansa; ja antoi hänen ajaa toisessa Maunussansa,
ja sanoi Josefille: „ilman sinun tahdottas, älköön yksi-
kään nostako kättänsä taikka jalkansa koko Egyptin
maassa."

5. Ia Josef kokosi jywiä seitsemänä wilja-muotena
yltäkyllä. Mutta kuin nälkawuodet tuliwat, ja nälkä
oli koko maakunnassa, awasi Josef jywä-aitat jokapai-
kassa, ja myi. Ia kaikki maakunnat tuliwat Egyptiin
ostamaan jywiä Josefilta; sillä nälkä oli suuri kaikissa
maaknnnissa.

Ei sinun pidä huorin tekemän.
Tuli. 4: 1. Kaikkena eliimikanas Pidä Jumala silmäis edessä

ja sydämesscis, ja karta ettet nuhinkaan syntiin mielisin.
1 Sam. 2: 7. Herra tekee löyhäksi ja rikkaaksi: hän alentaa

ja ylentää.

14. Josefin weljet tulewat Egyptiin
jywiä ostamaan.

1. Niin oli nälkä myös Kanaanin maalla, jossa
Jakob asui. Ia hän lähetti kymmenen poikaansa os-
tamaan jywiä Egyptistä; mutta Benjaminia ei hän lä-
hettänyt, sillä hän sanoi: „ettei hänelle wahinkoa tapah-
tuisi." Niin tuliwat nyt Jakobin (Israelin) lapset
Egyptiin ja kumarsiwat maahan Josefin eteen. Ia
losefi tunsi weljensä, waan ei he häntä tunteneet. Ia
hän teeskeli itsensä oudoksi heitä wastaan, ja sanoi:
„te olette wakojia." He wastasiwat: „ei herrani, maan
me olemme tulleet jywiä ostamaan; me olimme kaksi-
toista wcljestä, yhden miehen pojat Kanaanin maalla,
ja katso, nuorin on nyt isämme tykönä, mutta yksi ei
ole enää elossa." Josef fanoi: „siinäpä teitä pitää koe-
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teltaman. Niin totta Kun Farao elää, ei pidä teidän
täältä pääsemän, jollei nuorin weljenne tänne tule.

2. Ia hän pani heidät kiinni, kolmeksi päimäksi.
Mutta sen jälkeen päästi hän muut kaikki menemään,
mutta piti Simeonin sidottuna wankihuoneessa, ja sa-
noi: „mentaät te, ja miekäät kotia, mitä olette ostaneet
nälkää nmstaan kotonanne; ja tuokaat nuorin weljenne
minun tyköni, että sananne todeksi löyttäisiin," Mutta
he sanoimat toinen toisellensa: „totisesti tämä ahdistus
tulee päällemme meljemme tähden; sillä me näimme
hänen sielunsa tuskan, kun hän meiltä armoa rukoili,
emmekä kuulleet häntä," Ia Josef kääntyi heistä ja
itki. Mutta ei he tietäneet Josefin heitä ymmärtämän,
sillä hän puhui heille tulkin kautta.

Nom. 2: 9. Murhe ja waiwa kunkin ihmisen sielulle, joka pa-
haa tekee.

Sir. 14- 2. Autuas «n se, jolla ei ole paha» tuntoa.

15. Josefin wcljet tulcwat toisen kerran,
Benjaminin kanssa.

1. Ia kun he tulimat kotiinsa, ja sanoimat kaikki
Jakobille, niin ei hän tahtonut laskea BenjllNiiliill mene-
mään, maan sanoi: „ei ole Josef elämissä, eikä Simeon,
ja Benjaminin tahdotte wielä wiedä pois." - Mutta
kallis aika ahdisti maata, ja Jakobin täytyi päästää
Benjaminin. Weljet meniwät nyt Egyptiin, jaseisoiwat
Josefin edessä. Ia kun Josef nosti silmänsä ja näki
weljensä Benjaminin, äitinsä pojan, sanoi hän: „onko
tämä nuorin weljenne?" Ia sanoi wielä: „lumala ol-
koon sinnlle, poikani, armollinen!" la hänen sydä-
mensä paloi »veljeänsä kohtaan, ja hän meni kamariinsa
ja itki siellä. - Ia kaswonsa pestyä, tuli hän ulos,
pidätti itsensä, ja atrioitsi heidän kanssansa, niin että
nmat pantiin erinänsä hänelle ja erinänsä heille,

2. Sitte käski Josef huoneensa haltian täyttää
miesten säkit jywillä, niin paljo kuin he woiwat kuljet-
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taa, ja panna hopea maljan Benjaminin säkin suuhun.
Aamulla, päiwän »valjetessa, päästettiin miehet mene-
mään. Ia kun he oliwat lähteneet kaupungista, eikä
wiela kauwns joutuneet, lähetti Josef huoneen haltiansa
heitä takaa ajamaan. Säkit tutkittiin, ja malja löydet-
tiin Benjaminin sälissä. Josef uhkasi siis tehdä Benja-
minin orjaksensa; mutta luudll astui esiin ja rukoili
saada Mdäksensä orjaksi nuorukaisen siaan, sanoen:
„kuinka minä taidan mennä isäni tykö, jollei nuorukai-
nen ole minun kanssani? Etten näkisi sitä surkeutta
johon isäni joutuu."

3. Niin ei Josef enää woinut itseänsä pidättää,
maan itki ääneensä, ja sanoi, weljillensä: „minä olen
Josef; wieläkö isäni elää?" mutta ei hänen weljensä
taitaneet häntä Vastata, silla he oliwat hämmästyneet.
Niin Josef sanoi weljillensä: „tulkaa maan minun
tyköni. Älkäät olko siitä murheissanne, että olette
minun tänne myyneet; sillä teidän henkenne elatuksen
tähden on Jumala minun teidän edellänne tänne lähet-
tänyt. Rientäkää ja menkää minun isäni tykö, ja
sanokaa hänelle: „näin sanoo poikas Josef: Jumala on
minun asettanut koko Egyptin maan herraksi; tule alas
minun tyköni, äläkä wiiwyttele." Ia hän halasi »vel-
jeänsä Benjaminia kaulasta ja itki, ja Benjamin myös
itki hänen kaulassansa. Ia hän antoi suuta kaikille
weljillensä ja itki heidän rinnoillansa.

Ps. 133: 1. Katso, kuinka hywäii ja suloista se on, että wel.
jeksct somimwss» keskenänsä »sumat.

Lf, 4: 32. Anteeksi antakaa toinen toisellenne, niinkuin In»
mala teilleki Kristuksen tautia anteeksi antauut on.

16. Jakob muuttaa Egyptiin.
1. Niin Josefin weljet läksiwät Egyptistä ja tu-

liwat Kanaanin maalle isänsä Jakobin tykö. Ia sa-
nomat hänelle: „wiela Josef elää; ja on koko Egyptin
maan herra." Mutta ei hän uskonut heitä. Niin he
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sanoiwat hänelle kaikki Josefin sanat. Ia kun hän
näki mannut, jotka Josef oli lähettänyt häntä tuomaan,
niin hänen henkensä wirkosi, ja hän sanoi: „minä me-
nen häntä katsomaan, ennenkuin kuolen,"

2. Niin läksi Israel (Jakob) matkaan kaikkine
ominensa; ja kuin hau tuli Bersablllln, sanoi Jumala
hänelle yöllä näyssä: „älä pelkää mennä Egyptiin,
sillä minä teen sinun siellä suureksi kansaksi. Minä me-
nen Egyptiin sinun kanssas, ja minä johdatan sinun
sieltä takaisin," Ia Jakob lähetti sanaa edellänsä Jose-
fille; niin walmisti Josef waununsa ja meni isäänsä
wastaan, ja kuin hän sai nähdä hänen, halasi hän
häntä kaulasta ja itki hetken aikaa hänen kaulassansa.
Mutta Jakob sanoi Josefille: „nyt minä kuolen mielel-
läni, että näin sinun kaswos, ja ettäs wielä elät,"

3. Niin Josef tuli ja ilmoitti kaikki Faraolle ja
toi isänsä Jakobin ja asetti hänen Faraon eteen. Ia
Jakob siunasi Faraota. Mutta Josef asetti. Faraon
käskystä, isänsä ja weljensä asumaan Goseuin maassa,
Egyptin parhaassa paikkakunnassa, ja hän elätti isänsä
ja weljensä ja koko isänsä perhekunnan,

4. Jakob eli wielä, Egyptissä monta wuotta. En-
nen kuolematansa sumasi hän Josefin ja hänen poikansa,
Mllllllssen ja Efraimin, ja sanoi: „niiden pitää ole-
man minun poikani, niinkuin Ruben ja Simeon." Sitte
kokosi hän kaikki poikansa kuolinwuoteensa ympärille ja
ennusti, mitä heille tulemina aikoina tapahtuma oli,
Illdalle ennusti hän, sanoen: „Ei maltilla oteta
pois ludalta eikä waltiosauwa hänen jal-
kainsa wäliltä, siksi kuin sankari tulee; ja hä-
nelle kansat omat alamaiset." Sitte loppui hän.

Ps. 17: 17. Jumala, sinä olet mimill nuoruudesta»! opetta-
nut; sentähden minä julistan sinun ihmeitäs. Ula minua wanhuu'
dessani hylkää, siiheiillsti kuin minä ilmoitan käsiwartes lasten lapsille.
Wirsi 226: 9. Minä waiw<>inen mato ja matkamies

Mmtt' waarallist' wacllan retkee,
Isän maata etscissän' täss' ties,'',
Ia odotan ehtoon hetkee.
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Ei lcwollist', surutont' majaa mull' taall';
Si»n' riciina», tiiiuhta» kaikell' wäell',
Ku«!' lepo ja rauha mu» kätkee.

17. Moses.
1. Josefin ja hänen aikuistensa poiskuoltua, tuli

uusi Kuningas, uusi Farao, Egyptiin, joka ei Josefista
mitään tietänyt. Ia kuningas ja Egyptiläiset waima-
siwat Israelin lapsia orjuudella armahtamata; wieläpä
antoi Farao käskyn kaikelle kansallensa, sanoen: „kaikki
pojat, jotka syntymät, pitää teidän heittämän wirtaan."
Sillä hän pelkäsi Israelilaisten lisääntymistä, että he
Egyptiläisiä wäkewämmäksi tnlisiwat.

2. Siihen aikaan synnytti Israelilaisen miehen
waimo pojan. Ia kun hän näki sen oleman ihanan
lapsen, salasi hän sen kolme kuukautta. Mutta kuin
ei hän enää taitanut häntä salata, otti hän kaisilaisen
arkun, ja siwui sen maapihkalla ja pijellä, ja pani lap-
sen siihen, ja laski sen kaislistoon mirrnn rannalle.

3. Niin Faraon tytär meni alas, pesemään itse-
änsä wirmssa; mutta hänen piikansa käyskenteli wirran
rannalla. Ia kun hän näki arkun kaisilistossa, lähetti
hän piikansa ja antoi ottaa sen ylös. Ia awasi sen ja
näki lapsen, ja katso, lapsi itki. Niin hän armahti sitä,
ja sanoi: „tämä on Hebrealaisten lapsia." Mutta lap-
sen sisar, nimeltä Mirjam, joka oli taampana seisonut,
nähdäksensä, mitä hänelle tapahtuisi, astui esiin ja sa-
noi Faraon tyttärelle: „tahdotko, että minä menen
kutsumaan sinulle imettäwaisen Hebrealaisen waimon?"
Faraon tytär sanoi: „mene!" Niin hän meni ja kutsui
lapsen äitin. Ia Faraon tytär sanoi hänelle: „ota
tämä lapsi ja imetä se minulle, ja minä maksan sinulle
palkan," Niin waimo otti lapsen, ja imetti sen. Mutta
kun lapsi oli kaswanut, toi hän sen Faraon tyttärelle
ja hän otti sen pojaksensa ja kutsui hänen nimensä
„Moses," (medestä otettu) sillä hän sanoi: „wedestä
olen minä hänen ottanut."
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4. Kun Moses oli täysi-mieheksi joutunut, meni
hän weljeinsä tykö, ja näki heidän orjuutensa; ja äkkäsi
Egyptiläisen miehen lyömän Hebrealaista miestä, hä-
nen weljeänsä. Ia kun hän näki, ettei yhtään läsnä
ollut, tappoi hän sen Egyptiläisen, ja kätki santaan. Ia
hän meni toisena päimänä ulos, ja katso, kaksi Hebrea-
laista miestä tappeliwat keskenänsä, ja hän sanoi wää-
rintekiälle: „miksis lyöt lähimmäistäs?" Hän wastasi:
„kuka sinun on asettanut meidän päämieheksemme ja
1« tuomariksemme? Tahdotkos minunki tappaa, niinkuin
sinä tapoit Egyptiläisen?" Niin Moses pelkäsi, ja sa-
noi: „tosin on tämä ilmi tullut." Ia se tuli Faraon
eteen, ja hän etsi Mosesta tappaaksensa. Mutta Mo«ses pakeni Faraon edestä Midinmn maalle (Punai-
sen meren koillispuolella) ja tuli Midianin papin let-
ron tykö, joka mielistyi häneen, ja antoi hänelle yhden
tyttäristänsä emännäksi.

5. Ia Moses kaitsi appensa letron lampaita. Kun
hän kerran ajoi lampaat taamma korpeen, ja tuli Ho-
rebin wuoren tykö, näki hän pensaan palaman tulesta
eikä kuitenkaan kuluman. Niin hän sanoi: „minä käyn
tuonne, ja katson tuota suurta näköä." Mutta hänen
mennessänsä kuului hänelle Herran Jumalan ääni pen-
saasta: „Moses, Moses." Hän wastasi: „tässä olen."
Niin Herra sanoi: „älä lähesty tänne; riisu kenkäs ja-
loistas; sillä paikka, jossas seisot, on pyhä maa." Ia
Herra sanoi nnelö: „Minä olen Abrahamin, Isakin ja
Jakobin, sinun isäsi Jumala." Ia Moses peitti kas-
tonsa. Sitte sanoi Herra: „Minä olen nähnyt kan-
sani ahdistuksen Egyptissä ja olen kuullut heidän huu-tonsa. Niin mene nyt; minä lähetän sinun Faraontykö, ja sinun pitää johdattaman kansani ulos Egyp-
tistä." Moses sanoi: „mikä minä olen menemään Fa-
raon tykö, ja wiemään Israelin lapset ulos Egyptistä?"
Mutta Herra sanoi hänelle: „minä olen sinnn tanssas."
Ia Moses wielä mustaten sanoi: „katso, kun minä tu-
len Israelin lasten tykö, ja sanon heille: teidän isäinne
Jumala on minun lähettänyt teidän tykönne, ja he s«-
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uomat minulle: mikä hänen nimensä on? mitä minun
pitää heille sanoman?" Sanoi Jumala Mofekselle:
„Minii olen se, mitll olen. Sano Israelin lapsille:
„Millii-olell" lähetti minun teidän tykönne." Ia Herra
käski Moseksen heittää sauwan kädestänsä maahan; ja
kun Moses sen teki, muuttui sauma käärmeeksi, niin että
Moses pakeni sitä. Mutta Herra sanoi: „ojenna kätes
ja rupee hänen pyrstöönsä." Ia kun Moses sen teki,
muuttui käärme saumaksi hänen kädessänsä. Wielä muu-
tllki ihmettä antoi Herra Moseksen tehdä: että koskahan
pisti kätensä pomeensa ja weti sen ulos, tuli hänen kä-
tensä spitaliscksi kuin lumi; ja koska hän sen jälleen
pisti pomeensa ja weti jälleen powestansa, oli se niin-
kuin muukin hänen ihonsa. Sitten sanoi Herra Mofek-
selle: „lollei he näitäkään kahta ihmettä usko, niin ota
mettä wirrasta, ja kaada kuimalle maalle, niin se mesi,
jonkas olet ottanut wirrasta, tulee wereffi tuimalla
maalla."

Ia kun Moses mieläki esteli ja sanoi: „UH! Herra,
minulla on hidas puhe ja kankea kieli," sanoi Herra:
„kuka on luonut ihmisen suun? Enkö minä Herra? Me-
ne siis nyt; minä opetan sinua, mitä sinun puhuman
pitää. Weljesi Aron on puhelias. Ia katso, hän tu-
lee sinua mustaan. Puhu sinä hänelle ja pane sanathänen suuhunsa."

6. Sitte meni Moses Egyptiin; ja tiellä tuli Aron
häntä wastaan, ja he meniwät yhdessä Israelin las-
ten tykö. Ia kansa nskoi. Ia kun he kuuliwat, että
Herra oli nähnyt heidän ahdistuksensa, lankesimat he
maahan ja rukoilimat.

Hebr. 11: 24, 25. Uskon kautta kielsi Moses, mieheksi tul'
tuansa, kutsumasta itseänsä Faraon tyttären Pojaksi; ja wnlitsi pal»
joa paremmaksi kärsin waiwaa Jumalan joukon kanssa, kuiu ajal-
lista tarwetta synnissä nautita, ja luki suuremmaksi kunniaksi Kris-
tuksen pilkan, kuin Egyptin tawarat; sillä hän katsoi palkan makso».

2 Kor. 12: 9, 10. Tyydy minun armooni; sillä minun woi-
maui on heikoissa walewa.



24

18. Israelin lasten pelastus Egyptin
orjuudesta.

1. Sitte meniwät Moses ja hänen weljensä Aron,
ja sanoiwat Faraolle: „näin sanoo Herra, Israelin Ju-
mala:" päästä minun kansani!" Mutta Farao ivastasi
ja sanoi: „kuka on Herra, että minun tulisi kuulla hän-
tä, ja päästää Israelin? En minä siitä Herrasta mi-
tään tiedä, enkä päästä Israelia. Menkäät työhönne."
Ia Farao waiwasi Israelin kansaa wielä kowemmalla
orjuudella.

2. Ia maikka Herra antoi monta ihmettä tapah-
tua Moseksen kautta ja antoi monta hirmuista maimaa
ja witsaustll tulla Egyptin maalle, ei Farao kuitenkaan
tahtonut päästää Israelia. Niin sanoi Herra nyt Mo-
sekselle: „wielä minä annan tulla yhden rangaistuksen
Faraolle ja Egyptiin; sitte hän päästää teidät taalta,
ja kuin hän teidät kokonansa päästää, ajaa hän warsin
ajamalla teidät täältä ulos. Puoliyön aikaan minä
maellan läpi Egyptin maan, ja kaikki esikoiset Egyptin
maalla kuolemat, Faraou esikoisesta, joka hänen istui-
mellansa istuu, piijan esikoiseen asti, joka myllyssä or-
jailee; niin myös eläinten esikoiset. Ia suuri parku on
olewa koko Egyptin maalla, jonka kaltaista ei ole ollut,
eikä tule. Mutta Israelin lapsia wastaan ei koirakaan
kieltänsä warmäytll, ei ihmisiä eikä eläimiä wastaan,
että tietäisitte, kuinka Herra eroittaa Egyptin ja
Israelin."

3. Ia Herra puhui Mosekselle ja Aronille, sanoen:
„Puhukllllt koko Israelin seurakunnalle: tämän kuun
kymmenentenä plliwänä ottakoon kukin itsellensä karitsan,se joka perheen isäntä on, karitsan joka huonekunnalle.
Ia se karitsa olkoon wirheetön, ajastaikainen oinas. Iase pitäkää tallella neljänteentoista kymmenenteen »äi-
mään asti tätä kuuta, ja kukin Israelin kansan perhe-
kunta teurastakoon sen. Ia heidän pitää ottaman sen
merta ja siwuman molemmat pihtipielet ja huonetten
owenpällllisen, jossa he sitä syömät. Ia pitää sinäyönä
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syömän lihaa tulella paistettuna ja happamatonta lei-
pää, katkerain ruohoin kanssa, ja pitää syömän sitä wyö-
tettyinä kupeistanne, kengät jalassanne, ja sauma kädes-
sänne, ja kiiruusti. Se on Herran

4, Ia tapahtui puoliyön aikana, että Herra löi
kaikki esikoiset Egyptin maalla; eikä ollut huonetta, jossa
ei kuollutta ollut. Ia suuri parku oli Egyptissä. Niin
kutsui Farao Moseksen ja Aronin yöllä, ja sanoi: „nous-
kaa ja menkää pois minun kansastani, sekä te että
Israelin lapset; ja menkää ja palwelkaa Herraa, niin-
kuin te sanoneet olette." Ia Egyptiläiset maatuvat
kansaa. Niin matkustimat Israelin lapset, lähes kuu-
sisataa tuhatta miestä. Ia Herra käwi heidäu edellänsä
päiwällä pilwen patsaassa, johdattaaksensa heitä tiellä,
ja yöllä tulen patjassa, walistaaksensa heidän waelluk-sensa sekä yöllä että päimälln. Ia he tuliwat Punai-selle Merelle.

1 Kor. 5:7, 8. Meidän pääsiäislampaamme «n meidän edes-
tämme uhrattu, joka mi Kristus. Sentähdcu pitäkäämme juhlan,
ci roauhassa hapatuksessa, eikä pahuuden ja «ääruydeu hapatuksessa,
waan wakuudcu ja totuuden happamattomassa taikinassa.

1 Piet. I: 18, 19. Ette ole katoowaisell» hopealla cli lullalla
lunastetut turhasta menostanne, waan kalliilla Kristuksen merellä,
niinkuin winttoman ja puhtaan karitsa».

19. Waellus Punaisen Meren liipitse.
1. Kun Egyptin kuninkaalle sanottiin, että Isra-elin kansa pakeni, kääntyi hänen ja hänen palweliainsa

sydän kansaa wastaan, ja he sanoiwat: „miksi me olemme
niin tehneet, että päästimme Israelin palwelemasta
meitä?" Ia kuningas walmisti Maununsa j« otti mä-
kensä myötänsä. Niin Egyptiläiset ajoimat Israelinlapsia takaa, ja saawuttimat heidät Punasen Meren ty-
könä, jossa he itsensä olimat sioittaneet. Ia kuin Fa-rao lähestyi heitä, nostiwnt Israelin lapset silmänsäja peljästyimät sangen suuresti; ja huusiwnt Herranpuoleen. Mutta Moses sanoi kansalle: „älkää peljätkö!

?>
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Seisokaat ja katsokaat, minkä autuuden Herra tanäpänä
tekee teille. Herra sotii puolestanne. Olkaat alallanne."

2. Ia Herra sanoi Mosekselle: „sano Israelin
lapsille, että he lähtewät matkaan. Mutta nosta sinä
sauwlls, ja ojenna kätes meren ylitse, ja lyö se kahtia,
että Israelin lapset keskellä merta käwisiwät tuimalla!"
Kun Moses nyt ojensi kätensä meren ylitse, laski Herra
medet wahwlllla itätuulella koko sen yön, ja pani me-
ren kulmille, ja medet erkaniwat. Ia Israelin lapset
tawiwät keskellä merta kuiwaa myöden, ja medet olimat
heille niinkuin muuri heidän Mialla ja Vasemmalla
puolellansa. Ia Egyptiläiset ajoimat heitä takaa ja
seurasiwat heidän perässänsä, kaikki Faraon hewoiset,
hänen maununsa jaratsasmiehensä keskellä merta. Mutta
kun Israelin lapset olimat ennättäneet toiselle rannalle,
sanoi Herra Mosekselle: „ojenna kätes meren yli, että
medet juoksisiwllt Egyptiläisten yli, heidän waunuinsa
ja ratsasmiestensä yli." Niin Moses ojensi kätensä me-

ren ylitse, ja meri palasi wuohonsa. Ia kuin Egypti
laiset pllkeniwat, kohtasi heitä mesi, ja Herra hukutti
heidät, niin ettei yksikään heistä päässyt. Silloin mei-
sasi Moses ja Israelin lapset Herralle ihanan liitos-
wirren.

Hebr. 11: 29. Uskon lautta läwiwllt he punaisen meren lii»
pitse niinkuin kuiwaa maata myöoe», jota myös Egyptiläiset koette»
liwat, ja hutkuiwat.

Wirsi 295: 4. Kautt' wirran ruskian, Sun weres puhiahan,
Mu» synuiu wioist wirut', Kaikk' sielun sido limut, Niitä älä muista
enaan, Waau sywääu sysää mereen.

20. Israelin lasten matka Sinaille.
1. Sitten antoi Moses Israelin lasten waeltaa

Punaisen Meren tyköä. Ia kun he tuliwat Sinnill
korpeen, napisiwat he Mosesta ja Aronia mastaan ja
sanoimat heille: „Woi josko olisimme Egyptin maalla
Herran käden kautta kuolleet, koska istuimme liha-patain
ääressä, ja oli leipää yltäkyllä; sillä te olette johdatta-
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neet meidät tähän korpeen, kuolettaaksenne näljällä kaik-
kea tätä joukkoa."

Niin sanoi Herra Mosekselle „katso, minä annan
sataa teille leipää taiwaasta; ja kansan pitää menemän
ulos kokooman joka päiwä, niin paljo kuin he tahtomat,
että koettelisin heitä, waeltawatko minun käskyssäni,
wai ei," Ia aamulla kun kaste nousi, katso, niin oli
korwessa jotakin ympyriäistä ja pientä, niinkuin härmää
maan päällä. Ia knn Israelin lapset sen näkimät, sanoiwat
he „MllN" (mikä tämä?); mutta Moses sanoi: „tämä
on se leipä, jonka Herra teille on antanut syödäksenne."
Ia Israelin lapset kutsuiwat sitä Mannaksi; ja se oli
walkeata ja maistui kuin hunajaleipä. Ia he soimat
tätä mannaa neljäkymmentä ajastaikaa, siihen asti kun
he tuliwat sille maalle, jossa heidän asuman piti, Ka-
naanin maalle.

2. Ia Israelin lasten jonkko matkusti Sinnin
lorwesta ja tuli Rafidimiin, eikä ollut mettä kansalla
juoda. Ia kansa riiteli Mosesta mustaan ja sanoi:
„antllkllll meille mettä juoduksemme." Moses sanoi:
„mitä te riitelette minua wastaan! Miksi te kiusaatte
Herraa?" Mutta kansa napisi ja sanoi: „Mitä warten
sinä olet johdattanut meidät Egyptistä tänne, kuolet-
taakses meitä ja lapsiamme ja eläimiämme janolla?"

Niin Moses huusi Herrau puoleen, sanoen: „mitä
minä teen tälle kansalle? wähä puuttuu, ettei he kimitä
minua," Ia Herra sanoi Mosekselle: „ota sauwas,
jolla löit wirtaa, kätees; ja mene. Katso minä seison
siellä sinun edessäs, kalliolla Horebissll, ja siitä pitää
medet juokseman." Ia Moses teki niin, ja kansa sai
siitä juodaksensa.

loh. 6-35, 49, 54. lesns sanoi: Minä olen elämiin leipä. Jo»
la tnlee minun tyköni, ei hän suinkaan isoo, ja joka uskoo minun
päälleni ei hän loskaan janoo. Teidän isänne suiwät mannaa lor»
wessa ja kuoliwat. Joka syö minun lihani ja juo minun »vereni,
hänellä on ijantaikkinen elämä: ja minä olen herättämä hänen wii>
meisen» päiwänä.
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21. Jumala julistaa pyhän Lakinsa
Israelille.

1. Kolmantena kuukautena Israelin lasten läh-
temisestä Egyptin maalta, tuliwat he Silmin korpeen,
ja sioittiwat itsensä korpeen, wuoren kohdalle. Ia Herra
sanoi Mosekselle: „mene kansan tykö ja pyhitä heitä
tänäpänä ja huomenna, että he waatteensa pesisiwät
ja olisiwat kolmantena päiwänä malmiit; sillä kolman-
tena päiwänä Herra on astuma alas kaiken kansan
eteen Sinain wuorelle."

Ia kolmantena päiwänä, kun aamu koitti, tuli
pitkäisen jylinä ja tulen leimaus, ja paksu pilwi wuo-
ren päälle, ja sangen wäkewä pasunan ääni, ja kaikki
kansa, joka leirissä oli, wapisi pelwosta. Ia Moses joh-
datti kansan leiristä, ja he seisahtuiwat wuoren juureen.
Mutta koko Sinain muori suitsi, siitä että Herra astui
alas sen päälle tulessa, ja sen sawu nousi kuin pätsin
samu, ja koko wnori wapisi sangen kowasti. Ia sen
pasunan ääni käwi aina kowemmaksi.

2. Ia Jumala puhui kaikki nämät sanat sanoen:
„Minä olen Herra sinun lumalas, joka

sinun Egyptin maalta, orjuuden huoneesta
ulos wienyt olen: ei sinun pidä muita juma-
lia pitämän minun edessäni."

Ei sinun pidä turhaan lausuman Herran
sinun lumalas nimeä; sillä ei Herra jätä sitä
rangaisematta, joka hänen nimensä turhaan
lausuu.

Muista sabbatin päiwää, ettäs sen py-
hittäisit.

Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äi-
tiäs, ettäs kauwan eläisit maan päällä, jonka
Herra sinun lumalas antaa sinulle.

Ei sinun pidä tappaman.
Ei sinun pidä huorin tekemän.
Ei sinun pidä warastaman.
Ei sinun pidä määrää todistusta sanoman

lähimmäistäs mustaan.



29

Ei sinun pidä pyytämän lähimmäises huo-
netta.

Ei sinun pidä himoitseman lähimmäises
emäntää, eikä hänen palweliaansa, eikä pii-
kaansa, eikä hänen härkäänsä, eikä hänen aa-
siansa, eikä mitään mikä sinun lähimmäises
oma on.

Ia kaikki kansa näki piMisen jylinän, ja tulen
leimaukset, ja pasunan äänen, ja wuoren suitseman ja
koska he sen näkiwät, pakenimat he ja seisahtiwat taam-
pana; ja sanoiwat Mosekselle: „puhu sinä meidän kans-
samme, ja me kuulemme; ja älköön Jumala meidän
kanssamme puhuko, ettemme kuolisi," Ia Moses sanoi:
„älkäät peljätkö! Jumala on tullut, että hänen pelkonsa
olisi teidän edessänne, ettette syntiä tekisi.

3. Ia Herra sanoi Mosekselle: „astu ylös minun
tyköni wuorelle ja ole siellä! ja minä annan sinulle
kimiset taulut, ja lain, ja käskyt, jotka minä kirjoittanut
olen heille opetukseksi." Ia Moses astui ylös Juma-
lan wuorelle, ja oli muorelta neljäkymmentä päimää
ja neljäkymmentä yötä. Mutta kun Moses wiipyi tu-
lemasta muorelta, waati kansa Aronia tekemään heille
epäjnmalan. Egyptiläisten tawan mukaau, wllfikcm kul-
lasta waletun. Ia kansa istui syömääu, juomaan ja
nousi mässäämään. Mutta Moses astui alas muo-
relta jn kaksi todistuksen taulua hänen kädessänsä.
Koska hän lähestyi leiriä ja näki masikan ja hypyn,
julmistui hänen wihansa, ja hän heitti taulut käsistänsäja löi ne rikki muoren alle. Sitte otti hän masikan ja
poltti tulella, musersi sen tuhmaksi, ja autoi Israelinlasten juoda. Toisena päimänä astui hän jälleen wuo-
relle, ja rukoili kansan edestä. Hän oli taas Herran
tykönä 40 wuorokautta syömättä ja juomatta. Ia Herra
kirjoitti uusiin tauluihin liiton kymmenet sanat. Kun
Moses astui Siuain muorelta alas, taulut kädessänsä,
pllistoimat hänen kasinonsa niin, ettei Israelin lapset
taitaneet katsoa häntä kasmoihinsa. Ia hän pani peit-
teen knswoinsa eteen.
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Wirsil:!. Nti in kuuluu käZlyt kymmen, Ne jotkakautta Mosek»sen Jumala itse ilmoitti Ia «mailla kirjoitti. O! Herra armahda!
Jumala antoi lakinsa, Ilmoitti meille tahtonsa Synteimme

tuntemiseksi, Elämän ojennukseksi. O! Herra armahda!
Waan lesus, lain täyttäjä, Sä Pyhä henkcs lähetä, Kuin hen-

gen lai'u meihin lois, Ett' sydän tahtos täyttää wois. O! Herra
armahda!

22. Israelin lasten Inmalan palwelulsesta.
Herra Jumala, joka pyhän lakinsa oli antanut Is-

raelin lapsille, pyhittääksensä heitä omaksi kansaksensa,
antoi heille myös monta muuta sääntöä, jolla hän tah-
toi muistuttaa heitä läsnäolostansa sekä opettaa heitä
häntä lähestymään,

1. Niin käski Herra Moseksen kautta Israelin
lasten tehdä pyhyyden, „asuaksensa heidän keskellä."
Tämä pyhä maja eli tabernnkeli oli tehty kymmenestä
purpuraisesta maatteesta, johon Kerulnmit oliwat
taitcnuasti kudotut, ja oli tässä majassa kaksi siaa:
ha" ja „kaikkein pyhin," jotka esirippu (paksu
silkkinen wllllte), erotti toisistansa. Kaikkein pyhimmässä
oli puhtaalla kullalla silattu arkku, jossa lain tanlut
oliwat, ja jota kutsuttiin „liiton arkiksi." Sen kansi
oli puhtaasta kullasta ja kaksi kultasta kerubimia war-
josiwat sumillansa sitä kantta, jolla oli nimenä: armo-
istuin." Koko majaa, johon nyt wielä kuului se toisella
puolella esirippua olema pyhä, kutsuttiin siis syystä
Todistuksen eli liiton majaksi. Mutta jos tah-dot tietää, mitä „Pyhässll" löytyi, niin oli täällä en-
siksiki, likellä esirippua, suitsutus alttari, jossa alati
Herralle suitsutettiin, sekä sitte oitialla puolella näky-
leipäin pöytä, jonka päällä aina piti oleman 12 näky-
leipää, ja wasemmallll seitsemät) a urainen ky nttil ä-
jalka. Impäri koko tabernakelin, eli liiton ninjan,
oli piha eli „esikartano." Tässä esikartanossa oli
poltto-n hrin-alttari, jonka päällä nhri-eläimet teu-
rastettiin ja poltettiin, syntein sowinnoksi. Ainoastansa
esimrtnnossa sai kansa olla saapumilla uhratessa, mutta
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pyhään, suitsuttamaan Herran edessä, eiwät saaneet
muut kuin ainoastansa papit mennä sekä ylimmäi-
nen pappi, joka taas yksinänsä sai kaikkein pyhim-
pään astua, nimittäin kerran muodessa, sinä „suurena
sominto-juhlana," jona hän uhrasi erityisen uhrinkaiken kansan syntein sowinnoksi, ja uhri eläimen me-
rellä priiskotti pyhyyden, alttarin ja kansan.

2. Mimmäiseksi papiksi asetti Herra Aronin, sekä
hänen jälkeensä aina wanhimman pojan hänen sumus-sansa, polwi polwelta. Muut kaikki pojat Aronin su-mussa, polmesta polween, määrättiin papeiksi, ja heille
llwuksi palmelns-toimien täyttämiseen eroitettiin Lewin
sukukunta kaikesta Israelista.

3. Seitsemäs päiwä unikossa oli sabbatiffi pyhi-
tetty. Ia paitsi sitä sääsi Herra myös kolme suurta
wuotuista juhlaa, joina kaikkein mies-puolten piti ko-
koontuman. Ne oliwat: Pääsiäinen, Egyptistä pääse-
misen muistoksi; Helluntai, lain antamisen muistoksi,
sekä kiitokseksi elon saalista; ja Lehtimajan juhla,
muistoksi majoissa asumisesta kansan matkustaessa kor-wessa. Näihin werrattama oli myös se äsken mainittu
„suuri somintojuhla."

Hcbr. 9:n, 24. Kristus DN tullut tnlcwaisten towarain
ylimmäiseksi Papiksi, suuremman ja täydellisemmän Majan lautta,
joka ei käsillä ole tehty, Hän ei mennyt lasilla tehtyyn pyhyyteen,
joka on totisen kuwa; waau hän meni itse taiwaasccn, että haunyt Jumalan kaswoiu edessä, meidän tähdcmme, ilmestyisi.

23. Neljällimmentä wuottci korwessa.
1. Dli wuoden miipyiwät Israelin lapset Sinain

seuduilla; sitten läisimät he Kannanut maata kohdenja tuliwat sen rajoille. Niin Moses lähetti kaksitoista,
miestä wakonmaan Kanaanin maata. Ia he palasiwatsanoen: „Me niemmme maahan, johonka meitä lähetit,
joka myös rieskaa ja hunajaa wnotaa. Mutta siinä
maakunnassa asuu wäkewa kansa, joiden suhteen me
olimme kuin heinäsirkat." Tämän kuultua rupesi kaikki
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Israelin kansa itkemään ja parkumaan: „josko olisimme
kuolleet Egyptin maalla taikka tässä korwessa." losUll
ja Kllleb ainoastansa, jotka myös oliwat makojina oi-
leet, seisoiwat wastaan, sanoen: „käykäämme rohkiasti
ja omistakllllme maa; sillä kyllä me sen woitamme."
Niin yritti koko kansan joukko kimittämään heitä, ja
päätti asettaaksensa uuden päämiehen itsellensä, pala-
taksensa Egyptiin. Silloin näkyi Herran lunnia seu-
rakunnan majassa kaikille Israelin lapsille; ja Herra
uhkasi kohta hukuttaa koko kansan. Mutta Moseksen

rukouksen kautta lupasi Herra antaa kansalle tämänki
anteeksi, kuitenki tällä lisäyksellä: „Niin totta, kuin mi-
nä elän, sanoo Herra, teidän ruumiinne kaatumat kor-
wessa. Te ette tule suinkaan siihen maahan, jonka
ylitse minä käteni nostin, paitsi losua ja Kaleb, joissa
on toinen henki. Teidän lapsenne pitää oleman paime-
nina korwessa neljäkymmentä ajastaikaa." Naiden Her-
ran sanain jälkeen täytyi nyt Israelin lasten waeltaa
korwessa 40 wuotta, siksi kuin kaikki wanhempi kansa
oli häminnyt.

2. Viimeisenä waelluksen wuotena tapahtni taas,
että kansa suuttui matkasta ja puhui Herraa ja Mo-
sesta wastaan, sanoen: „Miksi sinä toit meitä Egyptistä
korpeen kuolemaan? Sillä ei täällä ole leipää eikä mettä,
ja meidän sielumme suuttuu tähän huonoon ruokaan."
Niin Herra lähetti kansan sekaan tulisi käärmeitä, jotka
kansaa purimat, niin että paljo kansaa kuoli. Niin tuli
kansa Moseksen tykö ja sanoi: „Me olemme syntiä
tehneet Herraa ja sinua wastaan. Rukoile Herraa ot-
tamaan nämät käärmeet meidän seastamme." Ia Mo-ses rukoili kansan puolesta. Niin sanoi Herra Mosek-
selle, „tee itselles tulinen käärme, ja nosta se merkiksi
ylös. Ia tapahtuu, että se joka purtu on, kun hän
katsoo siihen, niin hän elää." Ia Moses teki waski-
taärmeen, ja nosti sen merkiksi ylös; ja tapahtui että
jos joku käärmeeltä purtiin, ja hän katsahti sitä maski-
käärmettä, niin hän jäi elämään.
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loh. 3-14. Niinkuin Moses ylensi käärmeen korwessa, niin
myös Ihmiscn-Poika Pitää ylettämän, että jokainen, joki uskoo hä»
nen päällensä, ei pidä hukkuman, mutt» ijankaikkisen elämän saaman.

24. Moses luolee. losua Israelin kansan
piiiinriehenii.

1. Nyt oli jo neljäskymmenes wuosi täytymässä
ja Israelin kansa oli jo tullut niin lähelle Kanaanin
maata, että ainoasti Jordanin wirta siitä eroitti. Niin
Herra ilmoitti Mosekselle, että hänen aikansa oli tullnt
eritä täältä. Ia Moses rukoili Herraa, että hän aset-
tais yhden miehen kansan päämieheksi, ettei Herran
kansa olisi „niinkuin lampaat ilman paimenetta." 11l
Herra sanoi: „ota losua, Nunin poika, sinun tykös,
joka on mies, jossa Henki on; ja pane tates hänenpäällensä, ja aseta hänet kaiken kansan eteen, että kaikki

kansa olisi hänelle kuuliainen." Ia Moses teki niin.
Ia koska Moses tiesi, että hänen aikansa oli jou-

tnnut, kokosi hän kaiken Israelin kansan, snkukuntainsamanhimpain ja esimiesten kanssa, ja mnistutti heillekaikkia niitä hymiä töitä, joita Herra heille tehnyt oli
kaiklina heidän aikoinansa, warottain heitä myös kii-
maasti aina tippumaan Herran liitossa, sanoen heilleHerran puolesta: „minä otan tänäpänä taiwaan ja
maan todistajaksi teistä, että minä panin teidän eteenne
elämän ja kuoleman, siunauksen j« kirouksen; niin «va-
litse elämä, ettäs eläisit, sinä ja sinun siemenes; ettäs
rakastaisit Herraa sinun lumalatas ja kuulisit hänen
ääntänsä ja rippnisit hänessä kiinni, sillä siinä on sinun
elämäs ja pitkä Ms, niin ettäs pysyisit siinä maassa,
jonka Herra sinun isilles Abrahamille, Isukille ja Jako-bille nmnnoi, heille antaaksensa." Ia losualle sanoi
hän: „ole wahwa ja hywässä turmassa, sillä sinä joh-
datat tämän kansan siihen maahan, jonka Herra heidän
isillensä wannonut on, heille antaaksensa, ja sinä ja'at
tämän heille perinnöksi heidän keskenänsä." Senjalleen,
siunasi Moses Israelin sukukunnat, kaikki nimen omaan.
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Ia Herra sanoi Mosekselle: „mene Nebon wuorelle,
joka on Jerikon kohdalla, ja katsele Kanaanin maata,
jonka minä Israelin lapsille omaksi annan." Ia Mo-

ses astui ylös Nebon wuorelle PisgllN kukkulalle ja
Herra näytti hänelle maan ja sanoi: „tämä on se maa,
jonka minä Abrahamille, Isakille ja Jakobille mannoin,
antaakseni heidän siemenellensä." Ia Moses Herran
palwelia, joka jo oli 120 wuoden wanha, waikkei hänen
silmänsä olleet pimenneet eikä hänen elämänsä neste
lakannut, kuoli siellä. Herran sanan jälkeen; ja Herra
hautasi hänen, eikä ole yksikään saanut tietää hänen
hautaansa tähän päimään asti, eikä ole myös yhtään
Profetaa nousnut Israelissa Moseksen wertaista, jonka
Herra tunsi tasmosta kasmoin.

2. Mutta losua, Nunin poika, tuli nyt Israelin
kansan päämieheksi, ja hän johdatti, Herran käskystä,
kansan rohkiasti Jordanin wirralle, Jerikon kohdalle.
Ia katso, koska papit, jotka kantoiwat liiton arkkia kan-
san edellä, lähestyiwät wirtaa ja heidän jalkansa, kos-
tiwat meden pintaan, seisoi niinkuin Herra sen oli sa-
nonut, mesi, joka yläpuolella juoksee, ko'otuna yhdessä
läjässä, mutta se mesi, joka juoksee alas suolaiseen me-
reen, wäheni ja juoksi pois. Ia koko Israel kämi tui-
malla Jordanin läpitse. Sitte antoi Herra Jerikon hy-
wästi marustetun kaupungin Israelin käsiin, ilman so-
dan ja tappelun taistelut», niin että losua Herran käs-
kystä antoi sotamiesten kuutena päimänä kiertää kau-
punkia ympäriinsä, kerta päimässä, mutta seitsemäntenä
päimänä käski seitsemän pappia ottaa seitsemän pasu-
naa ja käyden arkin edellä soittaen pasunilla, kiertää seit-
semän kertaa kaupunkia. Ia kun he näin soittiwat pa-
sunilla ja kaikki kansa ynnä antoi sota-äänen kuulla, ha-
josi Jerikon muuri alallensa, ja kansa astui kaupunkiin

hukutti kaikki, jotka siinä oliwat.
Sitte moitti losua monta suurta ihmeellistä woit-

toa Kanaanin maan asukkaiden yli, sillä Herra oli hä-
nen kanssansa. Ia hän walloitti enempi kuin 30 kau-
punkia ja hukutti heidän asukkaansa, niinkuin Herra oli
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käskenyt, etteimät he asuessansa Israelin kansan seassa
miettelisi kansaa epäjumaliin palwelemaan. Hän jakoi
myös maan Israelin sukukuntain wälillä; mutta Le-
win sukukunnalle ei hän mitään maa-osaa jakanut, sillä
Herra oli määrännyt Lemin lapsille kymmenekset koko
Israelissa, heidän Mirkansa tähden, jolla he palwelusta
tekiwät seurakunnan huoneessa. Lewin sukukuntaa oli
itse Aronin rivillinen suku; ja kaikki muut tähän kuulu-
mat sumut, joita erittäin „lewitaiksi" kutsuttiin, oliwat
papeille awulliset pyhyyden wartioitsemisesja, uhrein toi-
mittamisessa, pyhäin astiain siimoamisessa y. m. Ne
asuiwllt ympäri maata 48 kaupungissa, että heidän
kauttansa lain tunteminen kansassa Varjeltaisiin. To-
diksen maja oli Silossll. Eikä puuttunut Israelin
kansalta mitään kaikesta hywyydestä, jonka Herra heille
luwannut oli.

3. Kauwlln aikaa Israelin päämiehenä oltua, ko-
kosi losua kaikki Israelin sukukunnat Silemiin, muis-
tutti heille kaikkia Jumalan hywiä töitä heitä kohtaan,
ja sanoi heille: „veljätkää, siis nyt Herraa ja palwel-
kaa Häntä! Ia jollei teille kelpaa Herraa palwella, niin
walitkaa teille tänä päiwänä, ketä te palwelette. Mutta
minä ja minun huoneeni palwelemme Herraa."
Kansa mastasi: „pois se meistä, että hylkäisimme Her-
ran ja palwelisimme muita jumalita." Ia losua, Her-
ran Vlllwelia, kuoli 110 ajastaikasena. Ia Israel pal-
weli Herraa kaikkena Josuan elinaikana, ja myös kaik-
kein wanhempain elinaikana, jotka lauman aikaa Josuan
perästä elimät ja tiesimät kaikki Herran teot, jotka Hän
Israelille tehnyt oli.

Hebr. 13: 7. Muistakaa teidän opettajitanne, jotta teille Ju-
malan sanaa puhuneet owctt; joiden uskoa te seuratkaa, j» ottakaa
»vaari, millinen loppu heidän menollansa oli.

25. Tuomarit Israelissa. Gioeon. Simson.
1. Koska wanhemmat, jotka oliwat nähneet kaik-

kia Herran suuria töitä, jotka hän oli tehnyt Israelille,
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oliwat kuolleet pois, tuli toinen sukukunta heidän jäl-
keensä, jotka ei tunteneet Herraa eikä niitä töitä, joita
hän oli Israelille tehnyt. Ia Israelin lapset hylkäsi-
wät Herran heidän isäinsä Jumalan, joka oli heidät
johdattanut Egyptin maalta, ja seumsimat mieraita ju-
malia, niitten kansain jumalista jotka heidän ympäril-
länsä asuiwat, ja kumarsimat niitä ja wihoittiwat Her-
raa. Ia ottiwat näitten pakanain tyttäriä emänniksensä
ja antoiwllt tyttäriänsä heidän pojillensa; ja palmelimat
pakanain jumalia. Niin julmistui Herran wiha Israe-
lille, ja hän antoi heidät Vihollistensa käsiin ympäris-
töllä; eikä he taitaneet seisoa Vihollisiansa wastaan.

Mutta koska heitä aiwan kowin ahdistettiin ja he
hädässänsä huokasiwat Herran tykö, herätti Herra heissä
Tuomareita, jotka, warustetut Herran hengellä ja
mäellä, palauttiwat kansan ainoan Jumalan tykö, ja
wapahtiwat heitä wihollistensa käsistä. Mutta tuskin
oli hädän ja ahdistuksen aika ohitse, taikka tuomari
kuollut, uiin he taas harhailimat nopiasti oikialta tieltä,
ja tekiwät wielä nurjemmin kuin heidän isänsä, noudat-
tain mieraita jumalia, palwellen ja kumartain niitä.
Tätä kurituksen aikaa, jona Israel silmin nähtäwin
sai nähdä, mikä apu ja turma Herrassa oli, sekä mikä
onneton seuraus heidän jumalattomuudellansa ulottui
lähes neljäsataa wiisikymmentä ajastaikaa, Samuel pro-
fetaan asti.

laloimmat tuomarit Israelissa oliwat: Gideon
Simson, Eli, sekä äsken mainittu Samuel.

2. Kun Israelin lapset tekiwät pahaa Herran
edessä, antoi Herra heidän Midianilaisten käsiin
seitsemäksi ajastajaksi, sangen surkeaan orjuuteen. Sil-
loin huusiwat Israelin lapset Herran tykö. Ia Her-ran enkeli ilmaantui yhdelle nnorelle miehelle, jonka
nimi oli Gideon, sanoen hänelle: „Herra olkoon sinun
kanssas, sinä wäkewä sotamies! Mene tässä wäkewyy-
dessä, sinä mapahdat Israelin Midianilaisten käsistä;
enkö minä ole sinua lähettänyt." Niin lähetti Gideonsanan muutamille Israelin sukukunnille, ja kokoontui
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kolmekymmentä kaksi tuhatta miestä. Mutta Herra sa-
noi: „ylön paljo on wäkeä sinun kanssas; Israel tai-
taisi kerskata itsiänsä minua wastaan ja sanoa: oma
käteni on minun map ahtanut. Anna siis huutaa kan-
san korwissa: joka on pelkuri ja hämmästynyt, palail-
koon nopiasti takaperin." Silloin palasi kansaa 22,000,
ja 10,000 jäi." Mutta Herra sanoi: „wielä on ylön
paljo." Ia Herra malitsi näistä Gideonille ainoastaan
300 miestä. Gideon jakoi nämät kolmeen joukkoon,
ja antoi pasunat heidän jokaisen käteensä, ja tyhjät sa-
wiastillt ja lamput astiain sisälle. Nyt meni hän jouk-
koinensa sydän yöllä Midianilaisten leiriin; ja ne kolme
joukkoa puhalsiwat, toinen toisen perästä, pasuunan ja
rikkoimat sawi-astiat, temmaten lamput »vasempaan kä-
teen ja pasunat oikeaan käteensä; ja huusiwat: „Herran
ja Gideonin miekka." Midianilaiset huusiwat ja pake-
niwat. Ia Herra käänsi heidän miekkansa toisen tois-
tansa wastaan. Ia Gideon ajoi heitä takaa.

Palatessa sodasta fanoimat Israelin miehet Gide-
onille: „hallitse sinä meitä, sinä, ja poikas, ja poikas
poika." Mutta Gideon sanoi: „en minä tahdo teitä
hallita, eikä poikani ole teitä hallitsema; maan Herraolkoon hallitsianne." -

3. Taas tekiwät Israelin lapset pahaa Herran
edessä, ja Herra antoi heidän Fi li stoalaistenkäsiinneljäksikymmeneksi ajastajaksi. Mutta Herran enkeli tuli
yhden miehen mainion tykö ja sanoi: „sinä olet syn-
nyttämä pojan, jonka päähän ei partaweistä saa tulla,
sillä se lapsi on olema Jumalan nasiri äitinsä kohdusta,
ja hän rupee mapahtamaan Israelia Filistealmsten
kädestä. Ia lapsi kaswoi, ja Herra siunasi häntä, ja
Herran henki rupesi waikuttamaan hänessä. Kerran
tuli nuori jalopeura kiljuen häntä wastaan; ja Herran
henki tuli woimlllliseffi hänessä, ja hän repäsi sen kap-
paleiksi, niinkuin hän olisi wohlan remäisnyt, eikä ol-
lut mitään hänen kädessänsä. Sitten kun hän wäke-
wyydessänsä oli monta joukkoa Filistealaisia lyönyt ja
kuitenki rohkeni poiketa yöksi Gasanin kaupunkiin, pii-

4
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rittiwät Gaslllaiset hänen, ja wäjyimät häntä kaiken
yösen kaupungin portissa, tappaaksensa hänen aamulla
ulosmennessänsä. Mutta Simson nousi puoliyöstä, tart-
tui kaupungin portin owiin ja molempiin pihtipuoliin,
ja nosti ne telkeinensa, pani olallensa, ja kantoi mäen
kukkulalle, joka on Hebronin edessä. Mutta wiimein
rakastui Simson wmmoon, jonka nimi oli Telila. Tälle
Filistealaisten päämiehet lupasiwat paljo rahaa, jos
hän saisi Simsonin houkutelluksi ilmoittamaan, missä
hänen woimansa on. Ia tämä sai Simsonin wihdoin
Vietellyksi, että hän ilmoitti hänelle kaiken sydämensä,sanoen: „minun päähäni ei ole ikänä partameitsi sattu-
nut, sillä minä olen Jumalan nasiri äitini kohdusta.
Jos hiukset ajellaan minun päästäni, niin menee wäke-
myyteni minusta pois, ja minä käyn heikoksi, kuin kaikki
muut ihmiset." Niin waimo antoi hänen maata pol-
meinsa päällä, kutsui yhden, joka ajoi seitsemän hius-
suortawaa hänen päästänsä; ja hänen wäkensä meni
hänestä pois. Nyt ottiwat Filistealaiset hänen kiinni,
puhkasiwat hänen silmänsä, ja weiwät hänen Vasaan,
sidottuna kahdella waskikahleella, jauhamaan nmnkihuo-neessa. Mutta hänen hiuksensa rupesimat jälleen kas-
maniaan. Niin tapahtui, koska Filistealaisten päämie-
het kokoonnuiwat tekemään suurta uhria epäjumalallensa
ja iloitsemaan, tuottiwat he Simsonin Vankihuoneesta
soittamaan heille. Ia Simson puhui palmelialle joka
häntä kädestä talutti: „auna minun tarttua pilareihin,
joiden päälle huone on wahwistettu, nojatukseni niihin."
Ia huone oli täynnä miehiä ja waimoja, ja katollakin
oli liki kolmetuhatta, jotka katselimat Simsonin soitta-
mista. Niin Simson huusi Herran tykö, sanoen: „Her-
ra, Herra, muista minua, ja wahmista minua Jumala,
ainoasti tällä kerralla." Sitte tarttui hän kahteen kes-
kimmäiseen pilariin, toiseen oikialla ja toiseen wasemmalla
kädellänsä, ja nojasi wahwasti niiden päälle. Ia huone
lankesi päämiesten ja kaiken siinä oleman kansan päälle,
että kuolleita, jotka hän tappoi kuollessansa, oli enää
kuin niitä, jotka hän eläissänsä tappoi.
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2 Kor. 6- 14. Ällä» wetiiko' ijestä epäuskoisten kanssa; sillä
mitä oikeuden on wiiäryyden kanssa tekemistä? Taikka mitä osal-
lisuutta on pimeydellä walkeuden kanssa?

ler. 2, 27. He tääntäwät selkänsä minun Puoleeni eikä las-
wojans»; mutta kun hätä tulee, sanomat he: »nouse ja auta."

1 Sam. 14- 6. Ei ole Herralle työläs auttaa monen kautta
taikka h«rwain.

26. Eli. Samuel.
1. Eli oli sekä tuomari että ylimmäinen pappi.

Hän tuomitsi Israelia neljäkymmentä ajastaikaa. Mut-
ta Herran sana oli kallis, eikä ollut ilmoituksia Israe-
lissa. Niin rukoili yksi maimo Hanna Herraa, ja sai
pojan, jolle hän antoi nimen Samuel (kuultu Herralta),
M lupasi sen Herralle kaikeksi elinajaksi. Ia hän toi
poikasen Herran huoneesen Silossa, ja jätti hänen
Elille kllsmatettamllksi Herran palmelukseen.

2. Mutta Elillä oli kaksi poikaa, jotka olimat
pappina Seurakunnan majassa, waan tekimät kuitenki
ilkeyttä Herran edessä. Eikä Eli rangaissut heitä,
waikk'eiwät Varoitusta totelleet. Niin uhkasi Herra tuot-
taa rangastuksen Elille ja hänen huoneellensa. Mutta
nuorukainen Samuel waelsi ja kasmoi, ja oli otollinen
Herran sekä ihmisten edessä.

3. Niin tapahtui yhtenä yönä, kun Samuel ma-
kasi Herran temppelissä, että Herra huusi Samuelia.
Hän juoksi Elin tykö ja sanoi: „tässä olen, sinä kutsuit
minua." Eli sanoi: „en minä kutsunut sinua, poikani;
mene jälleen ja pane maata." Mutta Samuel ei tun-
tenut silloin wielä Herraa, eikä Herran sana ollut wielä
ilmoitettu hänelle. Kaksi kertaa huusi Herra häntä wie-
lä, ja kaksi kertaa juoksi Samuel Elin luo. Wihdoin
ymmärsi Eli, että Herra oli huutanut nuorukaista, ja
sanoi: „jos sinna wielä kutsutaan, niin sano: puhu,
Herra; sillä palmelias kuulee." Ia Samuel meni ja
pani maata. Niin tuli Herra ja huusi, niinkuin en-
nenki, ja sanoi: „Samuel, Samuel!" Ia Samuel sa-
noi: „puhu; sillä palwelias kuulee." Silloin Herra sa-
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noi: „Minä tuotan Elille kaikki, mitä olen hänen huo-
nettansa mastaan puhunut; sentähden että hän tiesi
poikansa häpiällisesti käyttäneen itsensä, eikä rangaissut
heitä." Aamulla waati Eli Samuelia ilmoittamaan
hänelle Herran sanan. Ia Samuel sanoi kaikki mitä
Herra oli sanonut. Niin Eli sanoi: „hän on Herra;
hän tehköön, minkä hywäksi näkee."

4. Sitte syttyi sota Filistealaisten kanssa, jossa
Filistealaiset löiwät Israelin. Niin waatiwat Israe-
lin wanhimmat ja kaikki kansa, että liiton arkki tuotai-
siin Silosta heidän leiriinsä, wapllhtamaan heitä Vi-
hollistensa käsistä. Ia Elin pojat tulimat Herran Ze-baotin liiton-arkin kanssa. Ia kansa huusi suuresti
ilosta, ja Filistealaiset ensin hämmästyimät. Mutta
heidän rohkeutensa palasi jälleen, ja Israel lyötiin so-
dassa, niin että kolmekymmentä tuhatta jalkamiestä
kaatui, ja Jumalan arkki otettiin pois, ja Elin kaksi
poikaa kuoliwat. Tämän sanoman kuultua ja kuultua
arkin poisotetuksi, lankesi Eli maahan taapäin istumelta,
ja taittoi niskansa ja kuoli. Mutta Herran käsi oli
raskas Filistealaisten päällä, liiton arkin tähden, että
heidän täytyi lähettää sen takasin Israeliin, lahjain
kanssa.

5. Elin jälkeen tuli Samuel tuomariksi Israe-
lissa. Hän oli Herran profeta, jolle Herra ilmestyi
sanan kautta, niin että hän saarnasi Herran sanaakolo Israelille, ja saattoi Israelin lapset jälleen pal-
melemaan ainoaa Herraa. Hänen ja hänen rukouksen-sa kautta antoi Herra woiton Israelille Filistealaisia
mastaan, niin että he woiwat särkeä heidän ikeensä
niskastansa. Hän asetti myös profeta-koulut, joista
niin paljo Jumalan sanan elämää tuntemista leweni
kansassa, ja mielä tulewinaki aikoina kaikui niin monta
kiimasta Varoitusta sekä kansan että kansan hallitsiainki
korioissa.

Sananl. 13: 24. Joka witsllllnsa säästää, hän wihlla las-
taus», mntta jola häntä rakastaa, se aikanansa sitä lurittaa.

5 Mos. 18: 18. Minä herätän heille prosetan heidän «eljis-
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tänsä, ja minä panen minun sanani hauen suuhunsa. Hän puhuu
heille talkkia mitä minä hänelle läslen.

27. Saul Israelin kuninkaana.
1. Kun Samuel wanhentui, pam hän poikansa

Israelin tuomareiksi. Mutta hänen poikansa ei wael-
taneet hänen teissänsä, maan noudattiwat ahneutta ja
taänsiwät oikeuden. Niin kaikki Israelin wanhimmat to-
koontuimat ja tuliwat Samuelin tykö RllllMlltiin, ja sanoi-
mat hänelle: „katso, sinä olet wanhennut> eikä sinun
poikas waella sinun teissäs. Niin aseta nyt meille ku-
ningas, joka meitä tuomitsisi, niinkuin kaikilla pakanoil-
lakin on." Ia Samuel otti sen pahaksi, että he sa-
noiwat: „llnna meille kuningas." Mutta Herra sanoi
Samuelille: „kuule sinä kansan ääntä kaikissa niissä,
mitä he sinulle sanomat, sillä ei he ole sinua hyljän-
neet, maan minun he omat hyljänneet, etten minä hei-
tä hallitsisi." Sitte sanoi Herra wielä Samuelille: „huo-
menna lähetän minä sinun tykös miehen Benjaminin
maasta, woitele se kansani Israelin päämieheksi; ja hän
on wapahtawa heitä Filistealaisten käsistä," Seuraa-
mana päiwänä tuliki Saul, Kisin poika, etsiessänsa,
isänsä kadonneita aasintammoja, kysymään nenwoa Sa-
muelilta, ja hän oli kaunis nuori mies, päätä pitempi
kaikkea muuta kansaa. Ia Herra sanoi: „katso, tämä
on se mies, josta sinulle olen sanonut." Nyt otti Sa-
muel öljy-astian ja kaasi hänen päänsä päälle, ja an-
toi suuta hänelle, ja sanoi: „näetkös, että Herra on
sinun woidellut perintönsä päämieheksi." la kun
Saul meni Samuelin tyköä, antoi Jumala hänelle toi-sen sydämen, j« Jumalan henki tuli hänessä Voimal-
liseksi.

2. Kun Saul oli tullut Israelin kuninkaaksi, soti
hän kaikkia wihollisia mastaan, ja wapahti Israelin
heidän käsistänsä. Mutta kun Samuel Herran käskystä
waati häntä sodalla ahdistamaan Amaletilllifia ja pe-
räti hllwittämään heidän kansansa, säästi hän Agagin
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Amalekilaisten kuninkaan ja mitä parasta oli karjassa.
Niin nuhteli Samuel häntä Herran puolesta ja sanoi:
„miks'et kuullut Herran ääntä, maan annoit itses saaliin
puoleen?" Saul wastasi: „wäki on ottanut ne parhaat
kirotuista, uhrataksensa Herralle, sinun lumalalles."
Mutta Samuel sanoi: „katso, kuuliaisuus on pa-
rempi knin uhri, ja totella parempi kuin oinasten
lihawuuZ. Ettäs siis olet Herran sanan hyljännyt,
on hän myös sinun hyljännyt, ettet saa ennän olla
kuninkaana." Ia Samuel meni pois eikä enää näh-
nyt Saulia, kuolema päiwäänsä asti, mutta hän mu-
rehti Saulia.

Ps. 144: 15. .Autuas °n se kansa, jonka Herra on Jumalana.
Ps. 146: 3. Älkää uskaltako päämiehiin: ihmiset he owat,

ei he w« mitään auttaa.

28. Dawid woidellaan kuninkaaksi.
1. Herra sanoi Samuelille: kuinka lauman sinä

murehdit Saulia, jonka minä olen hyljännyt hallitse-
masta Israelia? Täytä sarwes öljyllä ja mene: minä
lähetän sinun Isllin Bethlehemilaisen tykö; sillä hänen
pojistansa olen minä katsonut itselleni kuninkaan. Sa-
muel teki, niinkuin Herra oli sanonut, ja tuli Bethle-
hemiin. Ia kutsui Isäin ja hänen poikansa. Ia koska
he tuliwat sisälle, katsoi hän esikoisen puoleen, ja ajatteli:
tosin tämä on Herran edessä hänen woideltunsa. Mutta
Herra sanoi Samuelille: „älä katso hänen muotoansa
eikä suurta kokoansa; silla ei niin ole, kuin ihminen nä-
kee; sillä ihminen näkee sen, mikä silmiin pistää, mutta
Herra katsoo sydämeen." la Samuel sanoi Isaille:
„loko nyt täällä on kaikki pojat? Isai wastasi: wielä
nuorin on jäljellä, ja katso, hän kaitsee lampaita. Niin
sanoi Samuel: „lähetä hänen peräänsä ja anna noutaa
hänen tänne." Niin Isai lähetti ja noudatti Tllwidin
Ia kuin hän tuli sanoi Herra: „nouse ja nmitele tämä,
sillä tämä se on." Niin otti Samuel öljy-sarwensa ja
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woiteli hänen weljeinsä keskellä. Ia Herran henki tuli
Damidiin siitä päiwästä, ja sen jälkeen.

2. Mutta Herran henki läksi Saulista; ja paha
henki waiwasi häntä Herralta. Niin sanoi Saul pai-
ni eliöillensä: „katsokaat minulle joku mies, joka taitaisi
hymin soittaa, ja noutakaat hän minun tyköni." Ia
yksi hänen palm eliöistänsä wastasi ja sanoi: „katso
minä näin Isäin Bethlehemiläisen pojan; hän taitaa
soittaa, ja on nrhollinen sotamies, jatoimellinen asioissa,
ja Herra on hänen kanssansa." Niin lähetti Saul sa-
nansaattajat Isaille, sanoen: „lähetä minun tyköni poi-
kas Dawid, joka on lampuri." Niin tuli Damid Sau-
lin tykö, ja hän tuli hänelle juuri rakkaaksi, ja tuli hä-
nen aseensa kantajaksi. Ia koska Jumalan henki tuli
Saulin päälle, otti Damid kanteleen ja soittikädellänsä;
ja Saul mirwoitettiin ja tuli paremmaksi, ja paha henki
läksi hänestä.

ler. 5: ?. Herra, eikö sinun silmäs katso uskoa.
1 Kor. I: 28. Ne alimmaisesta sumusta ja ylönkatsotut mail-

massll °n Jumala walinnut; j» jotka ei mitään ole, että hän ne,
jotl» jotakin owat, turhiksi tekisi.

29. Dawid ja Goljat.
1. Filistealaiset kokosiwat sotawäkensä sotaan Is-

raelin kansaa wastaan. Ia Filistealaiset seisoimat »vuo-
rella siellä, ja Israelilaiset seisoimat wuorella täällä, että
laakso oli heidän Välillänsä. Niin tuli Filistealaisten
leiristä yksi mies Goljat nimeltä, kuusi kyynärää ja
kämmenen leweyttä pitkä. Ia hänellä oli waskilakki
päässänsä ja suomusenkaltainen pantsari yllänsä; ja hä-
nen keihäänsä warsi oli niinkuin kankaan orsi.

Ia hän seisoi ja huusi Israelin joukolle sanoen:
„malitkllll yksi joukostanne, joka tulee tänne alas mi-
nun tyköni. Jos hän moi sotia minua wastaan ja lyö
minun, niin me olemme teidän Palmellanne; mutta jos
minä hänen woitan ja lyön hänen, niin teidän pitää
oleman meidän Palmellamme, ja teidän pitää meitä pal-
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weleman." Kosta Saul ja koko Israel kuuli nämät
puheet, hämmästyiwät he ja pelkäsiwät suuresti.

2. Ia kolme Isäin wanhinta poikaa olmat läh-
teneet Saulin kanssa sotaan. Mutta Dawid oli men-
nyt kotiansa jälleen Saulin tyköä, kaitsemaan isänsä
lampaita. Ia Isai lähetti Nannoin kysymään weljiän-
sä, josko he hymin woiwat. Niin Dawid nousi war-
hain aamulla ja jätti paimenen haltuun lampaat, ja
meni matkaansa. Ia tuli leiriin ja juoksi sodan rin-
taan, ja terwehti weljiänsä. Koska hän parhaallansa
heitä puhutteli, katso, niin nousi se Filistealainen Go-
liat, ja puhui niinkuin ennenkin. Ia Dawid kuuli sen
puheen.. Ia hän sanoi Saulille: „älköön kenenkään sy-
dän hämmästykö hänen tähtensä: minä käyn sotimaan
tätä Filistealaista mustaan." Saul sanoi Dawidille:
„et sinä woi mennä sotimaan tätä Filistealaista was-
iaan; sillä sinä olet nuorukainen, maan hän on sota-
mies hamasta nuoruudesta." Mutta Dawid sanoi Sau-
lille: „minä kaitsin isäni lampaita; ja tuli jalopeura ja
karhu, ja wei lampaan laumasta. Niin minä jnoksin
sen perässä, ja löin sen, ja tempaisin sen ulos hänen
suustansa. Ia kun hän karkaisi minua wastaan, tar-
tuin minä hänen partaansa, löin hänen ja tapoin. Niin
on tämä Filistealainen olema kuin yksi niistä; sillä hän
on pilkannut elämän Jumalan sotawäkeä. Herra, joka
minun pelasti jalapeuran ja karhun käsistä, hän pelas-
taa minnn tämän Filistealaisen käsistä." Ia Saul sa-
noi Dawidille: „mene, Herra olkoon sinun kanssas."

3. Niin otti Dawid saumansa käteensä, ja ma-
litsi wiisi sileää kiweä, pani ne paimen-säkin kukkaroon,
joka hänellä oli, ja linko hänen kädessänsä, ja käwi Fi-listealaista wastaan. Kuin Filistealainen näki Dawi-
din, katsot hän hänen ylön, ja sanoi: „olenko minä
koira, että tulet saumoilla minun tyköni." Dawid sa-
noi: „sinä tulet minun tyköni miekalla, keihäällä ja kil-
weellä; mutta minä tulen sinun tykö Herran Sebaotin,
Israelin sotawäen Jumalan nimeen, jonkas olet pilkan-
nut." TänäpäNä antaa Herra sinun minun käsiini;
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että kaikki maan asuwaiset saamat tietää, että Israelil-
la on Jumala." Ia Dawid pisti kätensä kukkaroon,
otti sieltä kimen, linkosi, ja paiskasi Filistealaista otsaan,
että kiwi meni hänen otsansa sisälle, ja hän lankesi kas-
woillensa maahan. Ia ettei Dawidilla ollut miekkaa,
juoksi hän Filistealaisen tykö ja otti hänen miekkansa,
ja hakkasi sillä pois hänen päänsä. Ia kun Filistea-
laiset sen näkiwät, että heidän wäkewimpänsä oli kuol-
lut, pakenimat he; ja Israelin miehet ajoimat heitä
takaa.

Ps. 124' 8, 2. Meidän apumme on Herran nimessä, joka tlli-
waan i» maan tehnyt on. Ellei Herra olisi kanssamme, koska ih«
miset karkaamat meitä wastaan, niin he nielisiwät meidän el»wäl«
ta, kun heidän wihansa julmistuu meihin.

Fil. 4: 13. Minä woin laitti Sen kautta, jol» minun wäte-
wälsi tekee.

30. Saul wainoo Dmidia. Saulin loppu.
1. Koska Dawid oli lyönyt Filistealaisen, ja Is-

raelin miehet palllsimat sodasta kotiin, käwiwät waimot
kaikista Israelin kaupungeista kuningas Saulia was-
taan wirsillä ja hypyillä, ja lauloimat: „Saul löi tu-
hannen, mutta Dawid löi kymmenen tuhatta." Tästä
närkästyi Saul sangen suuresti, ja sanoi: „he oivat an-
taneet Dawidille kymmenen tuhatta, ja minulle he an-
noiwat tuhannen: wielä hän saa kuninkaanki waltakun-
nan." Ia Saul katsoi julmin silmin Dawidia siitäpäi-
wastä, ja aina sitte.

2. Kaksi kertaa syöksi hän keihäänsM Dawidia kohti,
kun hän soitti hänen edessänsä; mutta Dawid maltti
häntä, ja pääsi pakoon. Ia waikka Saul sittemmin teki
Damidin tuhannen sotamiehen päälliköksi sekä käytti hän-
tä sotasankarina Filistealaisia wastaan, wieläpä antoi
hänelle Millll nimisen tyttärensä emännäksi, wihasi hän
häntä kuitenki sydämmessänsä, ja pyysi tappaaksensa
häntä.

3. Niin pakeni Dawid kuninkaan majasta; maan
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kuningas ajoi häntä takaa. Kerran lymyi Dawid yh-
dessä luolassa, ja Saul tuli sinne, tietämättä Dawidin
siellä oleman. Silloin sanoiwat Dawidin miehet: „kat-so. Herra on antanut wihamiehes sinun käsiis, ettäs te-
kisit hänelle niinkuin sinulle kelpaa." Mutta Dawid sa-
noi: „Herra antakoon sen kaukana olla minusta, että
minä sen tekisin ja satuttaisin käteni herraani, joka on
Herran woideltu." Mutta hän leikkasi salaa kappaleen
Saulin waatteen liepeestä. Ia kun Saul nousi luo-
lasta ja meni matkaansa, nousi myös Dawid ja läksi
luolasta, ja huusi hänen jälkeensä, ja näytti hänelle
waatteen tilkkua. Saul itki ja sanoi: „sinä olet hurs-
kaampi minua; sillä sinä olet osottanut minulle hywää.
mutta minä sitä wastaan olen osottanut sinulle pahaa."
Ia Saul meni kotiinsa. Kuitenkin wainosi hän wiela
Dawidia, ja jonku ajan kuluttua, kun hän kuuli Dawi-
din lymymän eräässä korwessa, läksi hän taas 3000:nen
miehen kanssa Dawidia ja hänen joukkoansa piirittä-
mään. Mutta tälläkin kertaa antoi Herra hänen Da-
widin käsiin. Sillä Saulin ja hänen mäkensä maatessa
yöllä tuli Dawid Abislli nimisen sotakumppalinsa kans-sa mannuin piirin sisään, jossa Saul makasi; eikä sal-
linut Abisain häntä tappaa, maan otti keihään hänen
wuoteensa pään puolesta, sekä wesi-astian hänen »vie-
restänsä. Kun Saul nyt näki Dawidin toisen kerran
hänen henkensä säästäneen, huusi hän hänelle: „minä
olen syntiä tehnyt; tule jälleen poikani Dawid, silla en
minä enää tee sinulle pahaa." Dawid ivastasi: /Her-
ra maksaa jokaiselle hänen manhurskauden-sa ja uskonsa jälkeen. Niinkuin sinun sielus tä-
näpänä on ollut ylön kallis minun silmissäni, niin
olkoon myös minun sieluni ylön kallis Herran silmis-
sä, ja Vapahtakoon hän minua kaikesta murheestani."
Ia Dawid meni matkoihinsa, waan Saul palasi kotiansa.

4. Ankara sota syttyi taas Filistealaisten kanssa,
ja he löimät Israelin sotajoukon, ja ajoiwat Saulia ja
hänen poikiansa takaa. Saul haawoitettiin ja Jonatan
surmattiin. Niin sanoi Saul aseensa kantajalle: „wedä
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ulos miekkas, jll pistä sillä minua läpitse." Mutta tä-
mä ei tahtonut. Niin otti Saul miekan ja lankesi sii-
hen. Dawid walitti kauniin malitusmirren Saulista ja
kalliista ystäwästänsä Jonatanista, Saulin pojasta.

Rom. 12: 19. Hlkim itse tostako, minun rattaani, waan an-
talllll Jumalan witzan sia» saada. Sillä kirjoitettu on- „minun
on lusto, minä tahdon kostaa, sanoo Herra."

31. Dawid kuninkaana. Jumalan lu-
paus hänelle.

1. Kun namät oliwat tapahtuneet, kysyi Dawid
Herralta, pitäisikö hänen mennä johonki ludan kaupun-
kiin; ja Herra käski hänen mennä Hebroniin. Ia hän
meni ja asui siellä; ja ludan miehet tuliwat ja moite-
liwllt hänet ludan huoneen kuninkllllksi. Ia hän hal-
litsi ludan huonetta seitsemän wuotta j« kuusi kuukautta.
Sitte, Isbosetin, Saulin pojan kuoltua, pääsi Dawid
koko Israelin kuninkaaksi.

2. Kuningas Dawid meni miehinensä Jerusale-
miin, lebusilllisill sodalla ahdistamaan, jotka siellä asui-
wat. Ia hän löi lebusilaiset ja malloitti Sionin lin-
nan, ja asui siellä; ja kutsui sen Damioin kaupungiksi.
Hän menestyi ja enentyi, sillä Herra Sebaot oli hä-
nen kanssansa. Suuressa tappelussa löi hän Filistea-laisetkin.

3. Sitte läksi Dawid jakaikki kansa, joka hänen kans-sansa oli, noutamaan Jumalan arkkia, joka Kirjat-jea-
rimissä oli. Ia he toiwllt sen riemulle ja pasunain
helinällä, ja paniwat sen siallensa keskellä todistuk-sen majaa. Ia Dawid uhrasi, ja siunasi kansan Her-
ran Sebaotin nimeen.

4. Ia kun Dawid nyt istui huoneessansa, jaHer-
ra oli antanut hänelle rauhan kaikista wihollisistansa,
aikoi hän rumeta rakentamaan templiä Herralle, ja sa-
noi profeta Natanille: „katso, minä asun kedripuisessa
huoneessa, ja Jumalan arkki asuu maate-majassa," Mut-
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ta Herran sana kuului profetan lautta: „Sinä olet pal-
jo merta wuodattanut, ja pitänyt suurta sotaa; sentäh-
den et sinä saa rakentaa minun nimelleni huonetta.
Mutta kun aikas on täytetty, ja sinä lepäät isäis kans-
sa, herätän minä siemenes sinun jälkees. Hän rakentaa
nimelleni huoneen. Ia minä wahwistan hänen
m altakuntllnsll istuimen ijankaikkiscsti. Ia
sinun huonees ja waltlltuntas on pysywa ijllnlllitli-
sesti ja sinun istuimes on wahwa olewa ijantailti-
sesti." Ia Dawid ylisti Herraa, ja sanoi: „Herra,
Herra, sinä olet Jumala, ja sinun sanas owat totuus."

5. Dawid moitti monta ympärillä asuwaa kansaa,
otti orjuuden ohjat Filistealaisten käsistä, ja teki Moll-
billliset Israelin palmeliöiksi. Hän toimitti lain ja oi-
keuden kaikelle kansallensa, järjesti myös Jumalan pal-
melukselle soittokuunan suurella weisaajain luwulla, jonka
johtajista Assnf etenki on muistettawa. Itse walmisti
hän, pyhän Hengen »vaikuttamalla, niitä Jumalan ni-
men kunniaksi weisllttawill Psalmeja, jotka löytymät
Psllltllri-rlillMlltnssll. Monasti puhuu hän niissä rau-
han ij ank Nikkisestä kuninkaasta, Iu m alanwoi-
dellusta („Messmlsestll"), Vapahtajastamme,
jola tulema oli.

Luukk. 1- 31—32. Enkeli sanoi Marialle: „sinä siität kohdus'sas, ja synnytät Pojan; ja sinun pitää nimittämän hänen nimensä
Iesus. Sen pitää kutsuttaman Mmmäisen Pojaksi; ja Herra Ju-
mal» antoa hänelle Dawidin hänen isänsä istuimen. Ia hänen
wllltllkunnllllansa ei pidä loppua oleman.

32. Taunoin rikos, katumus ja rangaistus.
1. Tämä Israelin jalo ja Herralta niin korkeasti

armoitettu kuningas Damid lankesi suureen syntiin. Kun
Ammonilaiset hankkimat sotaan Israelia nmstaan,
lähetti hän sotapäämiehen Jonoin ja kaiken Israelin
sotajoukon heitä hukuttamaan, maan jäi itse Jerusale-
miin. Silloin syttyi hän syntiseen rakkauteen yhteen
ihanaan waimoon, Blltsebll nimeltä. Tämä Batselm
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oli sotamiehen Urian waimo. Mutta Dawid keksi neu-
won. Hän lähetti kirjeen loabille ja käski panna Urian
kowimpaan sotarintaan. Joao teki niin, ja Uria tapet-
tiin. Dawid antoi tuoda Batseban huoneesensa ja otti
hänen emännäksensä. Mutta se työ, jonka Dawid
teki, oli paha Herran edessä.

2. Herra lähetti profeta Natanin Nannoin tykö.
Ia kun hän tuli, sanoi hän Nannoille: „kaksi miestä oli
yhdessä kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä. Rik-
kaalla oli aiman paljo lampaita ja karjaa; mutta köy-
hällä ei ollut mitään muuta, kuin wahainen karitsa, joka
söi hänen leipänsä palasta, ja joi hänen juoma-astias-
tansa, ja makasi hänen sylissänsä, ja oli hänelle niin-
kuin tytär. Mutta koska rikkaalle miehelle tuli nneras,
ei raskinut hän ottaa omista lampaistansa; mutta otti
sen köyhän miehen lampaan, ja walmisti wieraalle, joka
oli tullut hänen tykönsä." Koska Dawid tämän kuuli,
julmistui hänen wihansa suuresti, ja hän sanoi: „Niln
totta kuin Herra elää, se mies joka sen teki, on kuole-
man lapsi." Mutta Natan sanoi: „sinä olet se mies;
Urian olet sinä tappanut Ummonilaisten miekalla, ja hä-
nen waimonsa olet sinä ottanut emännäkses. Sentähdensanoo Herra: minä herätän pahaa sinulle omasta huonees-
tas." Niin Dawid nöyryytti itsensä ja sanoi: „minä olen
syntiä tehnyt Herraa wastaan." Ia Dawid paastosi pal«
jon, eikä tahtonut syödä leipää huoneensa wanhempain

kanssa. Silloin weisasi hän sen psalmin, joka kuuluu:
„lumala ole minulle armollinen sinun hywyytes tähden,
ja pyhi pois minun syntini sinun suuren laupeudes täh-
den! Pese minua hywin Vääryydestäni ja puhdista
minua synneistäni! Jumala! luo minuhun puhdas
sydän, ja anna minulle uusi mahwa henki" y. m. IaHerra mirwoitti Dawidia Natanin kautta synnin anteeksi
antamisen makuutuksella.

3. Niinkuin Herra oli Natanin lautta sanonut,
syntyi Dawidille paha omasta huoneestansa. Bat-
seban synnyttämä poikalapsi kuoli seitsemäntenä elin-
plliwänästsa; ja Absalom, kolmas hänen »vanhemmista

5
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pojistansa, joka oli kauniin mies koko Israelissa, nosti
kapinan omaa isäänsä mastaan, ja antoi huutaa itsensä
kuninkaaksi. Tosin lyötiin wiimein Absalom sotajoukko-
nensa; maan maikka Dawid oli Varoittanut päänne-
hiänsä: „pidelkäät siimosti nuorukaista Absalomia;"otti
Joao kolme keihästä ja pisti ne Absalomin sydämeen,
koska hän wielä tammessa rippui, jonka oksihin hän
hiuffistansll oli tarttunut, kun hän paetessa ajoi sen alta,
ja muuli, jolla hän ajoi, juoksi hänen aitansa. Mutta
Dawid itki suuresti, tämän kuultua, nmlitti ja sanoi:
„poikani Absalom! minun oma poikani, oma poikani
Absalom! Oi, joska olisin kuollut sinun siaas!"

Rom. 6: 12. Alkllät salliko synnin wllllitll luolewllisessa ruu«
miissllnne, niin että sitä kuulisitte sen himoissa.

Hebr. 18: 4. Awioskäsly pidettäköön kunniassa kaikkein les»
len, ja awiownode saastatoinna; mutta huorinteliät j» salawnotei-
set Jumala tuomitsee.

33. Salomo.
1. Wanhaksi tultua, ja koska Dawidin aika lähes-

tyi, että hänen piti kuoleman, asetti hän poikansa Salo-
mon hllllitsiaksi, neuwoi häntä ja sanoi: „minä menen
kaiken mailman tietä; niin rohwaise itses, ole mies. Ia
pidä mitä Herra lumalas on käskenyt, niin ettäs wael-
lat hänen teissänsä, ettäs menestyisit kaikissa, mitäs
teet." Ia Dawid kiitti Herraa kaiken kansan edessä, ja
sanoi: „Sinun, Herra! on suuruus, ja moima, ja kunnia,
ja woitto, ja korkeus." Niin nukkui Dawid ja haudattiin
Dawidin kaupunkiin.

2. Salomo istui nyt isänsä istuimella. Ia Herra
ilmaantui Salomolle yöllä unessa, ja sanoi: „ano, mitä
minä sinulle antaisin." Salomo sanoi: „minä olen nuo-
rukainen, enkä tiedä käydä ulos taikka sisälle; anna sen-
tähden palwelilllles ymmärtäwäinen sydän tuomita si-
nun kansälls ja eroittaa paha hywästä!" Ia tämä puhe
kelpasi Herralle, ja Herra sanoi: „ettäs tätä anoit, etlä
anonut rikkautta, maan tietoa ymmärtää oikeutta, niin
minä teen sinun sanas mukaan, ja annan sinulle ym-
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märtäwäism sydämen, ettei sinun wertaistas ole ollutsinun
edellas, eikä tule sinun jältees. Ia wielä, mitä et ano-
nut, annan minä sinulle: rikkautta ja kunniaa. Ia jos
sinä waellat minun teissäni, niinkuin isäs Dawid maelsi,
niin minä teen sinun ikäs pitkäksi,"

3. Ia Salomo rakensi Herralle huoneen, niinkuin
hänen isänsä Dawid oli hänen käskenyt: Mormn Vuo-
relle Jerusalemissa rakensi hän ihanan jaloistaman temp-
lin Herralle. Kalliista, hakatuista kiwistä ja Libano-
nin kedrivuista rakensi hän tämän mainion rakennuksen,
jonka walmiiksi saatua, liiton arkki suurella juhlallisuu-
della wietiin siallensa kaikkein pyhimpään. I« Herran
kunnia täytti huoneen, ja Salomo lankesi voimillensa,
nosti kätensä taiwaasen päin ja rukoili hartaat rukouk-
set, sanoen paitsi muuta; „Herra! taiwaat ja taiwas-
ten taiwaat eimät woi sinua käsittää, kuinka siis tämä
huone, jonka minä rakensin, sen woisi tehdä! Niin kään-
ny siis palwelias rukoukseen ja anomiseen, ettäs kuuli-
sit palwelills ja kanslls Israelin hartaan rukouksen, jonka
he tässä paikassa rukoilemat, kuulisit sen siellä, kussas
asut, tlliwaissa, ja koskas sen kuulet, olisit armollinen."
Ia Salomo rakasti Herraa, ja waelsi isänsä Dawidin
säädyissä. Ia hänellä oli rauha kaikkein naapuri-kan-
sain kanssa, ja hänen rikkautensa, »viisautensa ja taita-
maisuutensa oli kuuluisa ympäri maan.

4. Mutta Salomo ei pysynyt wahwana loppuun
asti. Hän otti emännäksensä monta pakanallista wai-
moa, joita Herra oli kieltänyt ottamasta; ja nämät
taänsiwät hänen sydämensä wieraitten jumalain puoleen.
Niin Herra wihastui Salomoon, ettei hän pitänyt hä-
nen liittoansa, ja sanoi: „minä repäisen Valtakunnan
sinun poikas kädestä, ja annan sen palwelialles, ei kui-
tenkaan koko maltllkunnan; yhden sukukunnan annan
minä pojalles, Dawidin minun valweliani tähden."

Math. 6- 33. Etsiläät ensin Jumalan wllltllkuntaa jll hänen
wanhuiskauttllnsll, ja niin laitti nämät teille annetaan.

Gal. 3: 3. Hengessä te olette alkaneet, tahdotteko nyt lihassalopettaa?
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Ilm. 2: 10. Ole uskollinen kuolemahan asti, niin »nn»n
minä sinulle elämän kruunun.

34. Valtakunnan jalo.
1. Niinkuin Herra oli sanonut, niin tamili. Sa-

lomon jälkeen tuli hänen poikansa Rehllbeam kunin-
kaaksi. Ia koko Israelin kansa kokoontui Sikemiin te-
kemään häntä kuninkaaksi. Ia he vuhuiwat hänelle,sanoen: „sinun isäs on raskauttanut meidän ikeemme;
niin huojenna nyt sinä isäs loma palwelus ja raskas
ijes, jonka hän on pannut päällemme, niin me palwe-
lemme sinua." Mutta Nehabeam, jokaei tahtonut kuulla
wanhempain neumonantajainsa ääntä, maan kuuli mitä
nuorukaiset, jotka oliwatkaswaneet hänen kanssansa, pu-
huiwat hänelle, wastasi kansaa sanoen: „isäni on teidän
ikeenne raskauttanut, mutta minä lisään mielii teidän
ikeesenne; isäni on teitä kurittanut ruoskilla, mutta minä
kuritan teitä skorpioneilla" (rautapiikkisillä ruoskilla.)
Silloin erkani 10 Israelin sukukuntaa Rehabeamista,
ja tekiwät lerobeamin, Salomon entisen palwelian,
Israelin kuninkaaksi. Ainoastansa ludan ja Benjami-
nin sumut pysyiwät Dawidin huoneelle alamaisina. Ia
tnli niin kaksi Valtakuntaa ludll ja Israel. ludan
wllltakunnan pääkaupunkina oli Jerusalem, jossa Her-
ran pyhyys (templi) oli, waan Israelin waltakunnan
pääkaupunkina oli ensin Sitem ja sitte Samaria.

Sananl. 15: 1. Suloinen wastaus hillitsee wihan, mutta
kowll san» saattaa mielen kaiwaatsi.

35. Israelin waltalunta.
1. lerobeam, jonka ne 10 Israelin sukukuntaa

uliwat malinneet kuninkaaksensa, ajatteli näin: „jos tä-
mä kansa menee Jerusalemiin uhraamaan Herran huo-neessa, kääntyy heidän sydämensä Dawidin huoneelle
jälleen." Niin hän teetti kaksi kultaista masikkaa, ja
asetti ne kumpaiseenki päähän Valtakuntaansa, toisen Bete-
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liin, toisen Daniin. Mutta Herra sanoi profetan Ahiansuun kautta: „minä olen korottanut sinun kansasta Is-
raelin ruhtinaaksi, maan sinä olet tehnyt pahemmin kaik-
kia muita, sinä olet mennyt ja tehnyt itselles wieraita
jumalia ja waletuita kumia; sentähden, katso, minä an-
nan tnlla pahaa huoneelles ja hukutan sen." lerobea-
min poika tuli kuninkaaksi hänen jälkeensä, mutta tapet-
tiin, ja koko hänen sukunsa hukutettiin. Sitte tuli Is-
raelille kuninkaita toisista sumuista, mutta kaikki oliwat
jumalattomia ja palwelimat wieraita jumalia.

2. Aksi Israelin jumalattomimmista kuninkaista
oli Ahllb. Hän otti Isebelin, Sidunin kuninkaan häi-
jynillisen tyttären emännäksensä, ja rakensi templin epä-
jumalalle Vaalille. Mutta Herra lähetti profetan Eliansanomaan hänelle, ettei pitänyt niillä wuosilla kastetta
eikä sadetta tuleman, muutoin kuin hänen sanansa jäl-
keen. Sitte käski Herra Elian mennä Kritin ojalle,
lymytäksensä siellä. Ia kaarneet weiwät hänelle leipää
ja lihaa huomeneltain ja ehtoolla; ja hän joi ojasta.
Mutta kun oja kuimui, koska ei ollnt sadetta maakun-
nassa, käski Herra Elian mennä köyhän lesken tykö
Tärpätissä, Sidouin seudulla. Siellä jauhot eimät
loppuneet lesken wakkasessa eikä öljy astiassa. Lesken
poika sairasti ja kuoli; mutta Elias rukoili Herraa, j«
nuorukaisen sielu tuli hanehen jälleen, ja hän wirkkosi.
Kolmen muoden kuluttua, meni Elias Jumalan käskystä
Ähabin luo ja sai hänen kutsumaan koko Israelin ja
kaikki Vaalin papit Karmelin wuorelle. Vaalin papit
uhrasiwat ja huusiwät Vaalia koko päiwän, mutta ei
hänessä ollut wllstlllljllta, eikä tullut tulta taiwaasta
uhria polttamaan. Ia maikka Elias pilkaten sanoi:
„huutakaat wahwasti; hän ehkä ajattelee jotaki, tahi
on hänellä jotaki toimittamista, tahi on hän matkalla,
tahi makaa hän;" ja he huusiwät suuresti ja wiileske-
liwät itsiansllweitsillä ja naskaleilla, ei ollut siinä mus-
taajaa eikä kuulilla. Ehtoolla uhrasi myös Elias ja
rukoili: „Herra, Abrahamin, Isakin ja Israelin Jumala!
ilmoita tänäpänä, että sinä olet Israelin Jumala,
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ja minä sinun palwelias." Niin lankesi Herran tuli
tllinmasta ja poltti voitto-uhrin, puut, kiwet ja mullan.
Kansa otti Vaalin papit kiinni; ja he tapettiin. Sitte
käwi taiwlls mustaksi piimistä, ja tuli sangen rankka
sade. Mutta Isebel wainosi Elian henkeä, ja hänen
täytyi paeta korpeen, toiwottaen itsellensä kuolemaa.
Mutta Herra kutsui hänen wielä moniin jaloihin töi-
hin ja nimensä kunnian ylistämiseen Israelissa, ja sitten
kun hän Elisan, Sllflltin pojan oli profetan ammattiin
jälkeensä jättänyt, tuliwat tuliset waunut tulisilla he-
mofilia ja hän nousi tuulispäässä taiwaasen.

Minä olen Herra sinun lumalas. Ei sinun
pidä muita jumalita pitämän minun edessäni.

les. 42: 8. Min» Herra, se on minun nimeni: en minä anna
toiselle kunniaani, enkä ylistystäni epäjumalille.

Ps. 91: 1, 2. Joka korkeimman warjeluksessa istuu ja kaik°
kiwaltiaau marjossa oleskelee, hän sanoo Herralle- Minun Juma-
lani! johonka minä uskallan.

36. Israelin valtakunnan hawiö.
1. Kuninkaat ja kansa Israelin waltakunnassa

palweliwat yhä epäjumalia, eikä totelleet Herran pro-
fetaita. Niin täytyi rangastuksen tulla. SalmanassarAssyrian kuningas malloitti Samarian, pani miimeisen
Israelin kuninkaan Hosean kahleisiin, ja wei hänen ja
kansan mankina Assyriaan. - Sittemmin lähetti yksi As-
syrian kuningaistll pakanoita asumaan Israelin maassa,
joiden sekaumisesta jääneitten Israelilaisten kanssa tuli
Samarialainen kansa. Näitä latsoiwat ludalaiset ylön,
pitäen heitä plllttopakanoina.

Rom. 2:4, 5. Katsotkos ylön Jumalan hywyyden, kärsiwäl-
lisyyden ja pitkämielisyyden rikkauden, ettes tiedä, että hänen hy«
wyytensä wetää sinua parannukseen. Mutta kowuudes ja katumat»
toman sydämes jälkeen sinä kartutat wihan itselles wihan päiwänä,
koska Jumalan oili» tuomio ilmaantuu.
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37. ludm waltlllunta.
1. ludan waltakunnassa hallitsi järiestäänkunin-

kaita Damidin huoneesta. Useimmat heistäkin tekiwät
pahaa Herran edessä ja palweliwat wieraita jumalia;
mutta heidän seassansa löytyi myös hurskaita ja ju-
malisia hnllitsioita, jotka waelsimat isänsä Dawidin as-
keleissa. Kansa seurasi enimmiten jumalattomain hal-
litsiainsa esimerkkiä, rakentain itsellensä patsaita ja met-
sistöitä, joissa uhrasiwat epäjumalille, niin että täällä-
kin profetain ääni usein kyllä turhaan kuului sekä hal-
litsiain että kansan korwissa. Kuitenkaan ei pääsnyt
jumalattomuus täällä niin malloillensa, kuin Israelin
waltakunnassa.

2. Hurskain ja jumalisin ludan kuninkaista oli
Hiskia, joka hallitsi siihen aikaan, kun Salmanassar
hcimitti Israelin waltakunnan. Tämän Salmanassarin
poika Sanherib tuli joukkonensa kaikkia ludan w ahmoja
kllupunkeita wastaan, ja moitti ne; ja lähetti Jerusale-
miin sanomaan sen asukkaille: „älkää kuulko Hiskiaa,
sillä hän pettää teidän sanoessansa: Herra pelastaa
meitä." Niin repäsi Hiskia waatteensa ja meni Herran
huoneesen, ja rukoili siellä apua. Ia profeta lesaills
lähetti sanomaan hänelle: „näin sanoo Herra: min»
olen kuullut, mitä olet minulta rukoillut. Ei Assyrian
kuningas ole tulema tähän kaupunkiin, eikä ampuma
nuolta sinne, maan hän on palaama sitä tietä, jota häntullut on." Ia tapahtui sinä yönä, että Herran enkeli
meni ja tappoi Assyrian leirissä 185,000 miestä. Ia
Sanheribin täytyi palata kotiinsa. Wähä sen jälkeen sai-
rasti Hiskia, ja profeta lesaias tuli hänen tykönsä ja
sanoi: „toimita talos, sillä sinunpitää kuoleman." Mutta
Hiskia rukoili Herraa ja itki hartaasti. Silloin tuli Her-
ran sana lesaialle: „mene ja sano Hiskialle: minä olen
kuullut rukoukses, ja minä lisään wielä ikääs wiisitois-
takymmentä wuotta." lesaias teki niin, ja kuningas
parantui.

3. Kun sittemmin Bllbelm kuningas lähetti kir-
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jeen ja lahjoja Hiskialle, ja Hiskia ihastuissansa osotti
sllnansllllttlljille katseltamiksi kaikki tam aransa, sanoi le-
sllia hänelle: „kuule Herran sana: katso aika tulee, että
kaikki sinun huoneessas ja kaikki, mitä efi-isäs omat koon-
neet, miedään pois Babeliin, eikä jätetä mitään. Ia
omia lapsiaskin otetaan Babeliin kamaripalw eliöiksi."
Hiskia mastasi: „Herran sana on hywä, jonka olet pu-
hunut: äimän niin, olkoon maan rauha minun aikanani."

4. Hiskian kuoltua, hallitsi hänen poikansa Mll-
Nllssc kauwlln aikaa, tehden pahaa Herran edessä ja
rakentaen jälleen korkeudet, jotka hänen isänsä Hiskia
oli kukistanut. Mutta kun Herran rangaistus tuli hä-
nen päällensä, ja hän wietiin Vankeuteen Babeliin, ka-
tui hän syntinsä ja nöyryytti itsensä Herran edessä, ja
Herra kuuli hänen rukouksensa, ja salli hänen päästä
ikänsä lopulla jälleen maltakuntaansll. Hänen jälkeisistä
oli wielä losill hurskas ja jumalinen kuningas, joka
etsi Herran kunniaa, uudistuin liiton Herran edessä ja
puhdistuin Jerusalemin ja koko ludan maan epäjumal-
ien palmeluksestll. Mutta sitte tuli taas jumalattomia
kuninkaita, jotka tekimät ainoastaan pahaa Herran edessä,
ja kansa wajosi aina sywempään ja sywempään Juma-
lattomuuteen j« syuti-elämään. Silloin se oli, kun Herra
niin kiiwaasti waroitti ludan Valtakuntaa, ja julisti
heille erittäin profetan Jeremian suun kautta, että Kal-
dealaisten piti walloittllman waltakunnan ja wiemän

kansan wankeuteen Aabelissa.
Hos. 7: 13. Woi heitä, että he minusta luopuneet owllt; hei»

oäu täytyy turmeltuu, sillä he owllt minull wllstllon rikkoneet.

38. Huudan Kmltlllunnan hiiwiö.
1. lojakimin, losian pojan ollessa ludan ku-

ninkaana, tuli Nelmlatnetsar Babelin kuningas Jeru-
salemin eteen, ja teki lojakimin alamaiseksi sekä mei
monia nuorukaisia korkeimmista sumuista wankina Ba-
beliin, wielllpä otti Herran templin kalliita astioitaki
myötänsä, ja wei ne kotiinsa. Tämä tapahtui 606 wuotta
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ennen Kristuksen syntymää, josta wuooesta 70 wuo-
tinen Babelin mankeuoen aika on luettawa. Kun sit-
temmin ludan kuningas Sedetia, joka oli jätetty hui-
mempaa, jälelle jätettyä kansaa hallitsemaan, luopui
Babelin kuninkaasta, tuli hän (Nebukadnetsar) piiritti
Jerusalemin, «Moitti sen, antoi tappaa Sedekian lapset,
ja sen jälkeen puhkasta isän silmät, jawiimein wieoä hä-
net pois sidottuna maskisilla kahleilla. Silloin ryöstet-
tiin templi, josta wiimmeisetki kalliit astiat poiswietiin,
sekä kuninkaan että muitten Jerusalemin asukkaitten huo-
neet; koko kaupunki poltettiin tuhmaksi ja muurit sotat-
tiin maahan. Kaikki kansa mietiin wankeuteen Aabeliin
(588 e. Kr), ainoastaan halwimpia heistä jätettiin roii-
namäkein martioiffi sekä peltomiehiksi. Silloin walitti
profeta Jeremia, joka sai lnwan kotimaallensa jäädä,
pyhän kaupungin raunioilla kauniit, surulliset wlllitus-
wutensii.

ler. 2- 19. Pahuudes tähden sinua nuhdellaan, ja tottelemat»
tomuudes tähden sinua kuritetaan. Niin tiedä j» näe, tuinlll wi»
helmistä ja surkiaa se on, ettäs hylkäät Herras Jumalasi

39. Babelin wanleus. Herra ilmoittaa tun-
nilmsa plllanllin teslellii.

1. Kuningas Nebukadnetsar käski ottaa neljä kau-
nista ja nerokasta poikaa ludan lapsista, kuninkaalli-
sesta sumusta ja herrain lapsista, että he kasmatettai-
siin palwelemaan kuninkaan edessä. Niitä oli myös
ludan lapsista: Daniel, Hanani», Misael ja Asana;
joille nyt annettiin seuraawaiset kaldealaiset nimet: Bel-
satsar. Suorat, Mesak, Abednego.

2. Ia kuningas Nebukadnetsar näki unen, josta
hän joutui lewottomaksi, eikä saanut enää nukutuksi.Niin hän kutsui kaikki tähtein tutkiat, tietäjät ja noidat.
Eikä he moineet sanoa hänelle hänen untansa, eikä sit»
selittää; sillä kuningas ei sanonut, mitä hän unessa
oli nähnyt. Niin uhkasi kuningas tappaa heidät. Mutta
Daniel rukoili ynnä kumppaneinsa kanssa Jumalalla
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armoa; ja hänelle ilmoitettiin yöllä näyssä sekä uni
että sen selitys. Kuningas oli nähnyt korkian, ison tu-
man seisoman edessänsä erinomaisella kirkkaudella ja hir-muisella näöllä. Sen kuwan pää oli kullasta, rinta ja
käsiwarret hopiaa, matsa ja lanteet waskea, sääret rau-
taa, ja jalat osaksi rautaa ja osaksi sawea. Sitä oli
kuningas katselemanaan, siksi kuin yksi kiwi temmattiin
(ilman käsittä), ja löi sen tuman jalkoihin, ja murensi
ne rikki. Ia rauta, sawi, maski, hopin M kulta muser-
tuimat, ja tuuli puhalsi ne pois kuin akanat, ettei niit-
ten sian ensinkään löydetty; mutta kiwi tuli suureksi
»vuoreksi, niin että se täytti koko maan. Tämän unen
selitys oli se, että neljä suurta maltakuntaa on tulemaa
perätkää, ja näitten jälleen on Jumala taiwaastll
asettama waltlllunnan, jota ei itänä tukisteta, eitii
hänen waltlltuntllllnsll toiselle anneta: se on särtewii
ja lopettama laitti niimiit Valtakunnat mutta itse onse ijantllittisesti pysywii. Nyt lankeis kuningas maa-
han, rukoili ja sanoi: „totisesti on teidän Jumalanne
kaikkein lumalain Jumala ja salaisuutten ilmottaja,
koska olet tainnut ilmoittaa tämän salaisuuden." Ia
kuningas korotti Danielin kaikkein wiisasten ja tietäjäin
päämieheksi Babelissa. Mutta Daniel rukoili kuningasta
panemaan Sadrakin, Mesakin ja Abednegon maakunnan
asiain toimittajiksi; mutta itse oli hän kuninkaan tykönä
hänen kartanossansa.

3. Kuningas Nebukadnetsar teetti suuren kultaisen
tuman, ja asetti sen Tuuran kedolle Aabelin maalla,
ja. antoi julistaa, että kaikkein piti lankeeman maahan
ja kumartaman sitä knwaa; mutta joka sitä ei tehnyt,sen piti heitettämän tuliseen pätsiin. Koska nyt Sad-
rak, Mesak ja Abednego eiwät tumaa kumartaneet, as-
tumat Kaldean miehet kuninkaan eteen ja kantelimat
heistä. Silloin käski Nebukadnetsar unhoissansa, että
he tuotaisiin hänen eteensä, ja sanoi: „kuinka? te ettekö
palwele minun jumaliani, ettekä kumarra sitä kultaista
tumaa? Jollette kumarra, uiin heitetään teitä tuliseen
pätsiin. Ia kuka on se Jumala, joka taitaa pelastaa
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teitä minun käsistäni?" Silloin wastasi Sadrak, Me-
sak ja Abednego: „meidän Jumalamme, jota me pai-
nelemme taitaa meitä kyllä auttaa tulisesta pätsistä,
ja sinunki kädestäs pelastaa. Ia jos ei hän sitä tee,
niin tiedä se, kuningas, et'emme palwele sinun juma-
iias, emmekä tahdo kumartaa sitä kultaista tumaa."
Nyt wihastui Nebukadnetsar aiwan kowasti, käski läm-
mittää pätsin seitsemän kertaa kuumenmaksi, ja heitätti
ne kolme miestä sidottuina keskelle tulista pätsiä. Ia
koska pätsi oli aiwan kuumaksi lämmitetty, kuoletti tu-
len liekki ne miehet, jotka heittiwät näitä pätsiin. Mut-
ta kun kuningas katsoi, näki hän hämmästyksellä, kuinka
neljä miestä mallallansa kämiwät tulen keskellä, ja nel-
jäs oli nähdä kuin Jumalan poika. Silloin nousi Ne-
bukadnetsar nopiasti, meni pätsin suulle, ja sanoi: Sad-
rak, Mesak ja Abednego! te kaikkein korkeimman Juma-
lan palwelillt! lähtekää ulos ja tulkaa tänne." Niin
he läksit ulos tulesta, eikä tuli ollut heidän ruumiillensa
mitään tehnyt, ei hiuskarmaakaan polttanut. Ia Ne-
bukadnetsar ylisti Jumalaa, ja antoi käskyn, että kuka
ikänä kaikissa kansoissa pilkkaa Sadrakin, Mesakin ja
Abednegon Jumalaa, hän kappaleiksi hakattakoon; „si ll ä
ei yhtään muuta Jumalaa ole, joka niin pe-
lastaa, kuin hän."

4. Nebukadnetsar ja hänen jälkeisensä Belslltsllr,
sekä hänen jälkeensä kuningas Tarius pitimät Danielinsuuressa armossa, ja tämä Darius päätti panna hänenkoko wllltakunnan yli. Sentähden päämiehet ja Van-

himmat etsimät syytä Danielia wastaan, mutta ei tai-
taneet löytää. Niin he yllyttimät kuninkaan antamaan
sellaisen käskyn ja ankaran kiellon, ettei yksikään 30
päiwanä saisi keneltäkään, jumalalta tahi ihmiseltä, mi-
tataan anoa paitsi ainoasti kuninkaalta, „waan joka
toisin tekee, se heitettäköön jalopeurain luolaan." Koska
Daniel sai tietää sen käskyn kirjoitetuksi, meni hän,
ylös huoneesensa, lankesi kolme kertaa päiwässä Palmil-lensa, rukoili ja kiitti Jumalaa, niinkuin hänen tapansa
ennenki oli ollut. Silloin tuliwat ne miehet ja löy-
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siwät Danielin rukoilemassa, ja kantoimat hänen pääl-
lensä kuninkaan edessä, että hän oli kuninkaan käskyn
Monut. Darins tuli sangen murheelliseksi, mutta maa-
kunnan lain jälkeen täytyi hänen kuninkaallinen käs-
kynsä pysyä muuttumattomana. Hän täytyi heitättääDanielin jalopeurain luolaan, mutta sanoi hänelle:„lumalas, jotas lakkaamatta palwelet, auttakoon sinua!"

Aamulla marhain, päiwän koittaissa, meni kunin-
gas kiiruusti jalopeurain luolalle, huusi Danielia snr-
killlla äänellä, ja sanoi: „Daniel, sinä elämän Jumalanpalwelia, onko lumalas woinut pelastaa sinun jalopeu-
roilta?" Daniel wastasi sanoen: „lumalani on lähet-
tänyt enkelinsä, joka on tukkinut jalopeurain kidat, ettei
he ole minulle mitään pahaa tehneet." Tästä kunin-
gas suuresti ihastui, ja käski ottaa Danielin ulos luo-
lasta; mutta ne miehet, jotka oliwat kannelleet Danie-
lista, heitätti hän jalopeurain luolaan; ja ennenkuin
he ehtiwät pohjaan, tarttuimat jalopeurat heihin ja mu-
rensiwat heidän luunsa. Sitte käski Darius kirjoittaa
käskyn, että kaikessa hänen Valtakunnassansa piti Da-
nielin Jumalaa peljättämän; „sillä hän on elämä
Jumala, joka ijankaikkisesti pysyy; hän on
wapahtaja, ja hädässä auttaja, j« hän tekee
tunnustahtiä ja ihmeitä sekä taimaassa ettämaassa.
40. Palaaminen Babelin vankeudesta. Temp-

lin ja Jerusalemin uudesta rakentaminen.
1. Kaksi jaloa profetaa, Hesekielin ja Danielin,

antoi Herra nousta ludan kansan keskellä, heitä lohdut-
tamaan ja mirmottamaan Babelin »vankeudesta, Wielä
antoi hän myös lupauksen selwästi kuulua profetan Je-
remian kautta, Jerusalemin kaupungista lähetetyssä kir-
joituksessa: „Näin sanoo Herra: „koska Aabelissa on
kulunut Seitsemänkymmentä wuotta, silloin minä
tahdon etsiä teitä, ja herättää armollisen sanani teidän
päällenne, niin että minä tahdon antaa teidän tulla
jälleen tähän paikkaan."
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2. Ia tapahtuiki tämän sanan jälkeen: Kores, Per-
sialaistenkuningas, jokanyt oli Valloittanut Babelin, kuu-
luutti koko waltllkunnllssllnsa tämän kuulutuksen: „Herra
taiwaan Jumala on antanut minulle kaikki maan wal-
takunnat, ja käskenyt minuu rakentaa itsellensä huoneen
Jerusalemissa, joka on ludeassa; kuka nyt on teidän
seassanne kaikesta hänen kansastansa, hänen kanssansa
olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin
ja rakentakoon Herran Israelin Jumalan huoneen!"
Niin nousiwat päämiehet Juvasta ja Benjaminista, pa-
pit ja lewitat, ja kaikki, jotka Jumalan Henki kehoitti
menemään ylös rakentamaan Herran huonetta. Koko
joukko yhteen oli kaksiwiidettäkymmenta tuhatta,
kolme sataa ja kuusikymmentä. Kores käski myös
tuoda Herran huoneen astiat, jotka Nebukadnetzar oli
ottanut Jerusalemista, ja antaa Jerusalemiin palaamille,
jotka nyt läksiwät matkaan johdatettuina Sernbllbtiiltä
sekä ylimmäiseltä papilta lesullltll (muonna 536 e. Kr.)
Kun sitte kotimaallensa olimat joutuneet, ja kaupunkei-
hinsa itsensä sioitelleet, kokoontui kansa juuri kuin yksi
mies Jerusalemiin, ja he rakensiwat, näiden miesten
johdattaissa, Israelin Jumalan alttarin alallensa, sekä
laskiwat Herran templin perustuksen. Ia kaikki kansa
huusi korkialla äänellä kiittäen Herraa, että Herran huo-
neen perustus oli laskettu. Moni huusi ilon tähden,
mutta moni manhoista, jotka oliwat nähneet ensimäi-sen huoneen perustuksellansa, itki suurella äänellä. Mutta
Herran ääni kuului Haggain profetan suun kautta: ol-
kaa hywässä turmassa, älkää peljätkö; wielä on wä-
hän aikaa, kun minä liikutan taiwaan, maan,
meren ja manteren, ja saatan kaikki pakanat
liikkumaan, silloin tnlee kaikkein pakanain
to im o. Tiimiin jälkimmäisen huoneen kunnia on ole-
wa suurempi luin ensimmäisen, ja minä tahdon antaa
rauhan tälle paikalle; sanoo Herra Seuaot."

3. Samarialaiset tnliwat Serubabelin ja isäin wnn-
hempain tykö, ja sanoiwat: „me rakennamme teidän kans-
sanne; sillä me tahdomme etsiä teidän Jumalaanne,

6
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niinkuin tekin," Ia kun tätä rakentamista ei heille
myönnitetty, estelimät he monina wuosina temvlin ra-
kentamista, sekä hankkimat Persian kuninkaalta kiellon
sen rakentamiseen, niin että wasta kahdenkymmenen
nmoden kuluttua, kotiin palaamisesta, templi walmiiksi
saatiin; jota malmuksi-saamista profetat Hllgglli ja Sa-
lana saarnoillansa marsinki kiirehtiwät. Samarialaiset
rakensiwat sittemmin itsellensä oman templin Garitsim
wuorella.

5. Pitemmän ajan kuluttua, riensi mielii kirjanoppi-
nut Esra, papillisesta sumusta, Aabelista Jerusalemiin,
saattaen seurassausa pappeja, lewitaita ja kansaa (458
e. Kr.) Hiin järjesti Jumalan palweluksen templissä
sekä opetti kansaa tuntemaan Herran lakia. Wielä sit-
temmin (445 e. Kr.) sai Nehemia, joka oli juomanlas-
kiana Persian kuninkaalla, luwan kuninkaalta tulla Je-
rusalemiin, rakentamaan sen muurit. Tämä työ tuli-
kin toimeen, maikka Samarialaiset kowasti kokiwat sitä
estellä, niin että rakentajilla täytyi alati olla miekka
wyöllänsä. Nehemia liimaili kaikella ahkeruudella saada
kansaa palajamaan Herran liittoon, ja hänen aikanansa
kuului jo ennustus Manhan Liiton eli Testamentin mii-
meisen profetan Malalilln suun kautta: „katso minä lä-
hetän minun enkelini, jonka minun eteeni pitää tie »val-
mistaman; ja lohta tulee templiinsii se Herra, jota
te etsitte, ja liiton enteli, jota te tahdotte; tatso hän
tulee: sanoo Herra Sebaot" Esra ja Nehemia wai-
luttiwat paljon ludan kansan kirkollisen ja kunnallisen
elämän järjestämiseksi, wieläpä heidän toimensa kautta
rumettiin kokoomaan Herran kansan raamattua, jota me
Wanhlllsi Testamentiksi nimitämme.

Ps. 103: 8, 9. Laupias ja armollinen on Herra, kärsilM»
mn ja aiwan hywä. Ei hlln aina riitele, eilä «ihastu ijantaikki»
sesti. Ci hän tee meille synteimme ansiosta, eikä losta meille pa°
hain teloimme jälleen.
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41. ludlln kansan elämän waiheet, palat-
tuansll kotimaallensa.

1. Vankeudesta palattuansa eliwät ludalaifet le-
wollista ja onnellista elämää lähes 200 ajastaikaa. Per-
sialaisten mallan alla. Heidän lihawa maansa antoi
heille sekä mitä he itse tarwitsimat, että myös mitäoli-
wat welkapäät werona suorittamaan Persialaisten ku-
ninkaille. Olipa oma hallituskin heille suotu Mimmois-
ten pappeinsa lautta. Mutta mallottajainsa waihetessa
muuttuimat ajat ludalllisille. Kuuluttua Matedonian
mainion kuninlaaan Aleksander „Suuren" äärettö-
mään Valtakuntaan, tulimat he ensin Egyptin ja sit-
temmin (noin 500 e. Kr.) Syrian kuningasten mallan
alle, joista Antiokus Epifanes oli se, joka niin hir-
muisesti menetteli heidän kanssansa, tahtoin heitä pa-
kottaa kieltämään isäinsä Jumalan. Tätä Epifaneksen
hirmumaltaa wastaan, jossa kansaa surmattiin, templi
ryöstettiin sekä saastutettiin epäjumalan palweluksella
y. m., nousi mummein Jumalaa pelkäämä pappi Ma-
llltias poikinensa (167 e. Kr.). Nämät kokosiwat ym-
pärillensä uskollisia kansalaisia, kämiwät ympäri maas-
sa, kulistiwat epäjumalain alttarit, eiwätkä säästäneet
enemmän Herrasta poisluopuneita kanslllaisiansa, kuin
Vihollisiakaan. Wanhin pojista ludlls Mlllkllb (~Waf-
ara") löi Syrialaiset monissa tappeluissa, puhdisti
lempiin, ja asetti Jumalan palweluksen alallensa. Hä-
nestä kutsuttiin jälkeisensä ja sukulaisensa Makkabealai-
siksi, joista sitten sadan ajastajan aikana ludalaisilla
oli omituisia, wapaita hallitsioita, ruhtinaan jaylimmäis-
papin yhdistetyllä ammatilla, wieläpä mummein kunin-
taanki armonimellä. Wutta kun riita ja eripuraisuus
lopullisesti sai mallan Makkabealaisten keskellä, tulimat
Romallliset muka riitaa ratkasemaan, maan walloitti-
wat samassa maan ja kansan allensa. Romuluisten
suosiosta pääsi ensin eräs Edomealainen nimeltä Hero-des, kuninkaalliselle istuimelle ludassa (40 e. Kr.), hä-
mitti kokonansa Makkabealaisten sumun ja oli muu-
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toinki kolkko kuningas, maikka hän, kansan mieltä nou-
dllttaaksensa, uudisti ja kaunisti Jerusalemin templin.
Hänen kuoltuansa (2 j. Kr.), jaettiin maa, johon silloin
kuului neljä maakuntaa ludea, Samaria, Galilea ja
Peren, hänen poikainsa wälillä; ja sittemmin panimat
Nomalaiset suorastaan omat Maaherransa hallitsioiksimaassa. Senkaltainen maaherra oli myös Pontius Pi-
latus, jonka alla Herra Kristus kärsi ristin kuoleman
(33 j. Kr.). Kun Juvalaiset, jotka tämän elämän Her-
ran lesuksen Kristuksen hyltasiwät ja antoimat ylön
Romllllliselle Maaherralle Pilatukselle ristiin naulittua,
ajallansa koettimat taittaa Nomalaisten ikeen, kämi hei-
dän, niinkuin Herra oli sanonut: Romalaisct tuliwat
suurella sotawäen woimalla, piirittiwät Jerusalemin,
walloittimat sen, polttiwat templin ja kaupungin /Ki-
makka jättäneet kimeä kiwen päälle," maan myimät,
mitä miekka ja nälkä asukkaista mielä oli jättänyt eloon,
ikuiseen mankeuteen (70 j. Kr.). Senjalleen omat lu-
dalaiset olleet hajauneina ympäri mailmaa, ilman ko-
timaata ja waltiokuntaa.

Lisäyksiä.

1. Wanhllu Testamentin ajan juoksu.
Wuotta ennen Kris-

K.'ltcmus'N!o. tulsen syntymää.
2. Adam ja Ewll 4,000.
5. Wedenpaisumus 2,500.
7. Abraham 2,100.
8. Isak 2,000.

16. Jakob muuttaa Egyptiin .
. 1,927.

18. Israelin lasten pelastus Egyptistä 1,497.
24. losua käypi Israelin lastenkans-sa Jordanin lapitse .

.
. 1,457.

31. Dawid kuninkaana ....1,101.
23. Salomo rakentaa Jerusalemintemp-
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lin 1,061.
34. Valtakunnan jako 1,010.
35. Ahab ja Elias 981.
36. Israelin waltakunnan häwiö . 722.
38. ludan waltakunnan häwiö 606—588.
40. Painuminen Aabelin wankeudesta 536.
40. Serubabel rakentaa templin . 518.
40. Esra tulee myös Jerusalemiin . 478.
40. Nehemia ja Malalla ....445.
41. ludan kansa Persian mallan alla, ai-

na wuoteen 323.
41. ludan kansa Makedonian, Egyp-

tin sekä Syrian mallan alla, wuo-
teen 167.

„ 41. Makkabealaiset, wuoteen ....64.
ludalaiset Romalaisten mallan alla ....

Kristus syntyy.

2. Wanhan Testamentin kirjat.
Wanhlln testamentin kirjat, jotka Jumalan Pyhän

Hengen waikuttamalla owat kirjoitetut Profetllilta ja
muilta Pyhiltä miehiltä wanhan testamentin aikana,
jaetaan sisällyksensä suhteen kolmeen suureen lahkoon:
historialliset kirjat, opetus-kirjat, profetalliset kirjat.

1. Historialliset owat: 5 Moseksen kirjaa,
Josuan kirja. Tuomarein kirja, Nutin kirja, 2 Sa°
muelin kirjaa, 2 Kuningasten kirjaa, 2 Aikakirjaa,
Esran kirja, Nehemian kirja ja Esterin kirja.

Näistä näyttämät meille Moseksen kirjat, al-
kaen mailman luomisesta ja ihmiskunnan Vanhimmistawaiheista, minkä armollisen liiton Jumala teki Abra-
hamin kanssa, kuinka hän antoi hänelle lupauksen kaik-
kein kansain siunaamisesta hänen Weistensä kautta, ja
kuinka hän, täyttääksensä tätä lupaustansa, otti heidätwoimllllisellll kädellä ulos Egyptin orjuudesta, antoi
heille käskynsä ja säadynsä, setä moninaisella tawalla
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kuritti, holhoi ja kaswatti tätä kansaansa. Sanalla sa-
noen, näissä Moseksen kirjoissa löytyy luettawana Is-
raelin kansan alkuperäinen elämäkerta, Moseksen kuo-
lemaan saakka, Josuan kirja jatkaa tämän Israelin
kansan elämäkerran aina Josuan kuolemaan, ja Tuo-
marein kirjat asettumat meille silmin nähtäwiksi sa-
man kansan elämän waiheet koko Tuomareitten pitkänä
waikutus-aikana. Tähän samaan Tuomareitten aikaan
kuuluu myös Ruutin kirja, jossa kerrotaan erityinen
kertomus eräästä Moabilaisesta mainiosta, nimeltä Rut,
joka leskeksi jouduttuansa Israelilaisen awiomiehensä
jälkeen, ei tahtonut jäädä pakanalliselle syntymä-maal-
lensa, maan seurasi jumalista anoppiansa Israelin maalle,
jossa hän sitte löysi onnensa: tuli rikkaan Boatsen
emännäksi sekä Isäin, Dawidin isän, synnyttäjäksi.

Samuelin kirjat kertomat Samuelista Israelin
Viimeisestä tuomarista, jonka profetallinen waikutus ulot-
tuu niin kauwlls tulewaanki aikaan. Tästä syystä löy-
detään näissä Samuelin nimellä nimitetyissä kirjoissa
myös Saulin ja wielä Dawidinki kuninkaallisen hallitus-
ajan kertomus, nimittäin niin: että Edellinen kirja lop-
puu Saulin ja jälkimmäinen, eli Toinen, Dawidin kuo-
lemaan. Kuningasten kirjoissa pitkitetään ker-
tomus Dawidin kuninkaan wiimme elämän pciiwistä
aina Israelin- sekä sittemmin ludan-waltakunnan hä-
wiämiseen asti. Mitä Aikakirjoihin tulee, on hei-
dän kertomus-aineensa jotenki sama kuin Kuningasten
kirjain, sillä eroituksella maan, että Israelin waltakun-
nan waiheet, näissä peräti jätetään pois, ja ensimmäi-sen kirjan edellisissä tuumissa löytyy sukupolwein luet-
telo, alkama aina Adamista, sekä toisen kirjan wiimme
lopulla muutamia sanoja Koreksen, Persian kuninkaan.
Juvalaisille annetusta luwasta painita isäinsä maalle
jälleen. Esran ja Nehemiau kirjat sisältämät miesten
töitä ja maikutuffill, joiden nimeä he kantamat,
Esterin kirja sanoo, kuinka tämän niminen ludalaiNen
maimo, jonka Persialainen kuningas oli nainut, erino-
maisesti onnellisella keinolla moi Vaikuttaa kansansa pe-
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lastciksen kauheasta surmasta, itse Kuninkaan armon
kautta.

2. Opetuskirjat owat: Jobin tirja, Psaltari,
Salomo» SllNllnlllstut, Salomon saarnaaja sekä Sa-
lomon kortin weisu.

Näistä opettaa Jobin kirja hurskaan Jobin esimer-
killä, kuinka Vastahakoisuudet, waiwat ja kärsimiset sal-
litaan tulla Jumalalta rakkainpain lastensaki päälle, ei-
roäM siis ole pioettäminä mihan ja rangastuksen osot-
teina, maan uskon ja kärsiwällisyyden harjoituksina, että
Jumalan armon rikkaus ja hänen nimensä kunnia lois-
taisi heidän nöyryydessä ja kestämäisyydessä.

Psaltari taas, 150 psalmeissansa, neuwoo rukouk-
seen, synnin tunnustukseen, uskoon, turwaamiseen ja
ylistykseen, sekä sisältää monituisia ihanoita ennustuksia
mailman Wllpahtajan tulemisesta koko syntisen sukukun-
tamme anmffi (niinkuin jo 31 kertomuksessa on sanottu).
Salomon Sananlaskuissa kuulemme elämän koke-
muksista ko'otun wiisauden sanoman meille sanoja, joita
tämän ja tulewaisen elämän onnistumiseksi tarwitsemme
kuulla ja huomatta. Korkeassa weisusfa werra-
taan uskowaisen sielun ikäwöimistä Vapahtajansa yh-
teyden perään morsiammen palamaan ikäwöimiseen yl-
känsä yhteyteen.

3. Pr ose iälliset kirjat, jotka kukin kantamat sen
profetan nimen, jonka julistuksia he sisältämät, omat:
lesaia, Jeremia, Hesekiel ja Daniel, joita kirjoi-
tuksen suuremman lameuden suhteen kutsutaan isom-
miksi profetaiksi, ja Hosea, Joel, Amos, Obadia,
Jona, Mika, Nahum, Habakuk, Sefania, »Hag-
gai, Sakaria ja Malakia, joita edellisiin »verrattuina
sanotaan »vähemmiksi. Siis 4 isompaa ja 12 Vähem-
pää. Julistukset näissä kaikissa omat ilmoituksia Her-
ran puolesta ja uhkaamat paatuneita rangastuksella syn-
nin ja jumalattomuuden tähden, mutta lohduttamat
katumaisia armolupauksilla, wieläpä waltakunnan Vii-
meisessäkin häwiämisen hädässä wirwottawat uskomai-
sta. Että Wanha Testammtin aikana usiampiaki pro-



setoja on ollut paitsi näitä, joidenkirjoja tässä nyt olemme
luetelleet, on tarkasti ymmärrettäwä; sillä profetoja
Moses, Samuel, Elias ja Elisakin y. m. oliwat.
Se main on kaikkein profetain yhteinen ja alati pysymä
tuntomerkki, että he omat puhuneet Herran hen-
gen maikntuksesta: „Sillä ei yhtään profetia
(profetallistalausetta) ole wielä ihmisten tahdosta
tuotu edes, waan pyhät Jumalan ihmiset omat
puhuneet, waikutetut Pyhältä Hengeltä. 2
Piet. 1: 21.

Manhan Testamentin raamatun lopulla löytyy mie-
lii kirjoja, joita kuitenkaan ei sowi panna näiden nyt
lueteltuin historiallisten, opillisten sekä profetallisten
kirjain rinnalle, syystä juuri etteimät olekaan kirjoitetut
Pyhän Hengen erityisellä wuikuttamalla. Tämmöisiä o-
wat: luditan kirja, wiisauden kirja, Tobiankirja, lesus
Syrakin kirja, 2 Makkabealaisten kirjaa y. m.
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Uusi Testamentti.
Kosla llila oli täytetty, lähetti Jumala Plli-

lansll syntyneen waimosta, lain alaiseksi tehdyn;
että hän ne, jotka lain alaiset oliwat, lunas-
taisi. Gal. 4:4, 5.

1. lesuksen sikiäminen.
Neljätuhatta wuotta oli kulunut, sitten kun lupaus

annettiin „että waimon siemen piti rikki polke-
man käärmeen pään." Roman keisari Augustus
oli lewittänyt Romuluisten pakanallisen Valtakunnan yli
kaiken tuttaman mailman, ja hänen allansa hallitsi Edo-
mealainen Herodes Herran kansaa. Kaikki toimo näytti
kadonneeksi niiltä, jotka odottiwat „Israelin lohdu-
tusta." „Mutta ei Herra wiiwytä lupaustan-
sa." Nyt oli Hänen aikansa täytetty.

1. Nyt lähetettiin enkeli Gabriel Jumalalta Ga-
lilean kaupunkiin, jonkanimi oli Natsaret, neitseen tykö,
joka oli kihlattu jonka nimi oli Josef, Dami-
din huoneesta; ja neitseen nimi oli Maria. Ia en-
keli tuli sisälle hänen tykönsä, ja sanoi: „terwe ar-
moitettu! Herra on sinun kanssas, siunattu
sinä waimoin seassa!"

2. Mutta kuiu Maria näki enkelin, hämmästyi
hän hänen puheestansa, ja ajatteli millinen se terweh-
bys oli. Ia enkeli sanoi hänelle: „älä pelkää Maria,
sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä. Ia katso sinä
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siität kohdussas, ja synnytät pojan; ja sinun pitää kut-
suman hänen nimensä lesus. Sen pitää oleman suu-
ren, ja pitää kutsuttaman Mmmäisen Pojaksi, ja Her-
ra Jumala antaa hänelle Dawidin hänen isänsä istui-
men. Ia hänen pitää ijankaikkisesti oleman Jakobin
huoneen kuningas, eikä hänen »valtakunnallansa pidä
loppua oleman."

3. Niin sanoi Maria enkelille: „kuinka tämä tu-
lee, sillä en minä miehestä mitään tiedä?" Enkeli mas-
tasi ja sanoi hänelle: „Pyhä Henki tulee sinun päälles,
ja Mmmäisen woima marjoo sinun; sentähden myös,
se Pyhä, joka sinusta syntyy, pitää kutsuttaman Juma-
lan Pojaksi." Ia katso, Elisabet sinun lankos siitti
myös pojan wanhalla ijällänsä, ja tämä on kuudes
kuukausi hänelle, joka kutsuttiin hedelmättömäksi. Sillä
ei Jumalan edessä ole mitään mahdotointa." Niin
sanoi Maria: „katso Herran piika; tapahtukoon minulle
sllnas jälkeen!" Ia enkeli läksi hänen tyköänsä.

Es. 7: 14. Klltso, Neitsu siittää jll synnyttää p°ian, sen MM!
pitää kutsuttaman Immnunuel (Jumala meidän kanssamme).

1 I°h. 4- 9. Siinä ilmestyi Jumalan rakkaus meitä kohtaan,
että Jumala lähetti ainoan Poikansa mailinaan, että me hänen
kauttansa eläisimme.

Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle,
hänen ainoan Poikansa, meidän Herramme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä.

Wirsi 116: 1,2, 3. Nyt kristikunta riemuitkoon, Kiitosta
Herran lausukoon, Edest» armons' awaran, Kun awais meille t«i>
mahan.

Sen ihmeen sallei armosi aan Hän tapahtua aikanaan, Ett' ai-
nokaisen poikansa Soi ilmestyä lihassa.

Niin syntyi uusi ihminen, Jumalan Poika ylhäinen; Hän tuli
meille turmaksi, Synteimme sowittajaksi.

2. lesulsen syntyminen.
1. Käsky kärui ulos keisarilta Äugustukselta, että

lailki mailma piti werolliseffi laskettaman. Ia kuki
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meni kaupunkiinsa panettamaan itseänsä werolle. Niin
myös Josef Natsaretista, Galilean kaupungista, meni
Betlehemiin, ludean kaupunkiin panettamaan itseänsä
werolle Marian, kihlatun emäntänsä kanssa, joka ras-
kas oli. Niin tapahtui heidän siellä ollessansa, että
hänen synnyttämisensä päiwät täytettiin. Ia hän syn-
nytti Pojan esikoisensa, ja kapaloitsi hänen, ja pani sei-
meen, ettei heillä ollut siaa majassa.

2. Ia paimenet walwoiwat siinä paikkakunnassa,
ja wartioitsiwat yöllä laumaansa. Ia katso. Herran
enkeli seisoi heidän tykönänsä ja Herran kirkkaus ympäri
walaisi heitä: ja he suuresti peljästyiwät. Ia enkeli
sanoi heille: „älkäät peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan
teille suuren ilon, joka on tulema kaikelle kansalle. Teille
on tänä päiwänä syntynyt wapahtaja, joka on Kristus
Herra, Dawidin kaupungissa. Ia tämä on teille mer-
kiksi : te löydätte lapsen kapaloittuna makaaman seimessä."
Ia kohta tuli enkelin kanssa suuri taiwaallisen sotawäen
joukko, jotka kiittimät Jumalaa ja sanoiwat: „kunnia
olkoon Jumalalle korkeudessa, ja maassa rauha,
ja ihmiselle hnwä tahto!"

3. Ia tapahtui, että enkelit meniwät heidän ty-
köänsä taimaaseen; niin paimenet puhuiwat keskenänsä:
„käykäämme Betlehemiin, ja katsokaamme sitä, mitä ta-
pahtunut on, minkä Herra meille ilmoitti. Ia he tuli-
wät kiiruhtllin, ja löysimät Marian ja Josefin, niin
myös lapsen, joka makais seimessä. Koska he tämän
nähneet oliwat, julistiwat he sen sanoman, mikä heille
tästä lapsesta oli sanottu. Ia kaikki, jotka sen kuuli-
wat, ihmetteliwät niitä, joita heille paimenilta sanottu
oli. Mutta Maria kätki kaikki nämät sanat, tutkistellen
sydämessänsä. Ia paimenet palasiwat, ylistäin ja kun-
nioittain Jumalaa kaikista, mitä he kuulleet ja nähneet
oliwat, niinkuin heille sanottu oli.

Ie!: 9.5. Mille on lapsi syntynyt, poika on meille annettu,
jonka hartioilla herruus on; ja hänen nimensä kutsutaan! Ihmeel-
linen, Nemuonaniajll, Wcilewii, Jumala, Ijllnlasttinen Isä, Rau«
hau päämies.

7
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1 Tim. 3i 16. Se on julkisesti sumi jumalisuuden salaisuus:
että Jumala on ilmoitettu lihassa, wanhurskautettu Hengessä, nähty
enkeleiltä, saarnattu pakanoille, uskottu mailmassa, ja otettu ylös
kunniaan.

Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle,
Hänen ainoan poikansa, meidän Herramme,

— joka syntyi Neitseestä Mariasta.
125: 1.3. 4. Iloiten weiwtkaam Wahwasti riemuitkoam;

Jo lesuksemme rakas Mataavi seimessä, Paistaa kuin aurinl' ar-
mas, Hän auttajamme.

O Isän rakkaus! O Pojan suloisuus, Kuin kuolemasta »Utti
Meit' uuteen elohon, Surkeudesta saatti Ijäiseen ilohon, Taiwaan
autuuteen.

Taiwlllls on ilo suur Ia meno jalo juur Usunnoiss' autuit-
ten; Ei huolta, surua Seuroissa enkelinen Taiwaassa tunnet».
Sinne haluamme.

3. Tietäjät itäiseltä maalta tulemat kumar-
tamaan lesusta.

1. Koska siis lesus oli syntynyt Betlehemissä
ludan maalla, kuningas Herodeksen aikana, katso, tie-
täjät tuliwat idästä Jerusalemiin, ja sanoiwat: „kussa
on se äsken syntynyt Juvalaisten kuningas? Sillä me
Näimme hänen tähdensä idässä, ja tulimme häntä ku-
martain rukoilemaan,"

2. Koska kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi
hän ja kaikki Jerusalem hänen kanssansa. Ia kokosi
kaikki ylimmäiset papit ja kirjanoppineet kansan seassa,
ja kyseli heiltä, kussa Kristuksen piti syntymän. Ia he
sanoiwat hänelle: „Betlehemissä ludan maalla; sillä
Niin on Profetan kautta kirjoitettu: „Ia sinä Betle-
hem ludan maassa, et suinkaan ole »vähin Iu»
ban vääruhtinasten seassa: sillä sinusta on tu-
lewa se Ruhtinas, jonka minun kansaani Isra-
elia pitää hallitseman." Silloin kutsui Herodes tie-
täjät salaa, ja tutkisteli wisusti heiltä, millä ajalla
tähti ilmestyi. Ia lähetti heidän Betlehemiin ja sanoi:
„menkllät ja kysykäät wisusti lapsesta; ja loska te löy-
dätte, niin ilmoittakaa minulle, että minciki tulisin ja
kumartaisin häntä."
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3. Koska he viimat kuninkaan tunteet, menimät
he matkaansa; ja katso, tähti, jonka he oliwat nähneet
idässä kämi heidän edellänsä, niin lauman kuin se edellä
käyden seisahti sen paikan päälle, jossa lapsi oli. Ia
he menimät huoneesen ja löysiwät lapsen äitinsä Ma»
rian kanssa; maahan lankesimat ja rukoilimat häntä, ja
llwasiwat tllmaransa, ja lahjoittiwat hänelle kultaa, ja
pyhää sllwua ja mirhamia.

4. Sitten kielsi Jumala heitä unessa Herodeksen
tykö plllajllmastll. Ia he menimät toista tietä omalle
maallensa.

les. 60: 2.3. Klltso, pimeys peittää Mlllln jll synkeys kansan,
mutta Herra koittaa sinun ylitses, ja hänen lunniansa pitää sinun
paälles nähtämän. Ia pakanat pitää waeltaman sinun wal>
keudessas ja kuninkaat sinun paisteessasi jota sinun
ylitses koittaa.

Wirsi 140: 3.7. Sanas walossa sä meitä, lesus armas,
johtele, Tylös myöskin eksyneitä Harhateiltä saattele, Suo sen täh<
tes tilkkahan Kaikin paikoin loistawan!

4. Josef p alenee lesulsen kanssa Egyptiin.
1. Koska tietäjät oliwat menneet pois, katso, niin

Herran enkeli ilmestyi Josefille unessa, sanoen: „Nouse
ja ota lapsi äitinensä, ja pakene Egyptiin, ja ole siellä
siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on
etsimä lasta hukuttaaksensa häntä. Niin Josef nousi
ja otti lapsen äitinensä yöllä, ja pakeni Egyptiin.

2. Mutta koska Herodes näki itsensä petetyksi tie-
täjiltä, wihastui hän sangen lomin, ja lähetti tappa-
maan kaikki poikalapset Betlehemissä ja kaikissa sen ää-
rissä, jotka kaksiwuotiset oliwat tuilla nuoremmat, sen
ajan jälkeen, kun hän oli tarkasti tietäjiltä tutkinut.

3. Sitten, koska Herodes oli kuollut, ilmestyi Her-
ran enkeli Josefille unessa Egyptissä, ja sanoi: „nouse
ja ota lapsi äitinensä, ja mene Israelin maalle; sillä
ne omat kuolleet, jotka lapsen henkeä wäijyiwät." Niin
hän nousi ja meni Israelin maalle, ja asui Natsaretin
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kaupungissa. Ia lapsi kasmoi ja mahwistui hengessä,
ja täytettiin unisuudella, ja Jumalan armo oli hänen
kanssansa.

Ps. 2:1, 2. Miksi pakanat kinkuitseewat ja kansat turhia
ajattelemat? Maan kuninkaat hankitscwat heilansa ja Päämiehet
neuwoa pitäwät Herraa ja hänen wmdeltuansa wastaan.

M°s. 11: 1. Minä kutsuin Poikani Egyptistä.

5. Icsns kahdentoista umotisena templissa.
1. lesuksen manhemmat maelsimat joka wuosi Pää-

sillis-juhlalle Jerusalemiin. Ia kun hän oli kahden-
toista kymmenen wuoden wanha, meniwät he Jerusale-
miin, juhla päiwän tawan jälkeen. Ia lesus oli heidän
kanssansa.

2. Ia kun ne päimät oliwat kuluneet, ja he
kääntyiwät kotimatkalle, jäi poikainen lesus Jerusale-
miin, jota ei Josef ja hänen äitinsä huomainneet, maan
luulimat hänen oleman seurassa. Ia he tawimät yh-
den päiwän matkan, ja etsiwät häntä lankoin ja tutta-
wain seassa. Ia kun ei he häntä löytäneet, palasiwat
he Jerusalemiin etsein häntä.

3. Ia tapahtui kolmen päiwän perästä, että he
löysimät hänen templissa istuman opettajain keskellä,
kuunteleman heitä ja kysymän heiltä. Ia kaikki, jotka
hänen luulimat, hämmästyiwät hänen ymmärrystänsä
ja mllstauksillnsa. Ia kun hänen manhempansa hänen
näkimät, hämmästyiwät he; ja hänen äitinsä sanoi hä-
nelle: „poikani, miksis meille näin teit? Katso, sinun
isäs ja minä olemme murehtien etsineet sinua." Ia
hän sanoi heille: „mitä te minua etseitte, ettekö te tie-
täneet, että minun pitää niissä oleman, jotka minun
Isäni omat?" Eikä he ymmärtäneet sitä sanaa, jonka
hän heille sanoi.

4. Ia lesus meni alas heidän kanssansa, ja tuli
Natsaretiin, ja oli heille alamainen. Ia hän menestyi



7

Viisaudessa, ja ijässä, ja armossa Jumalan ja ihmis-
ten edessä.

les. 11: I, 2. Witsa «n puikahtama Isllin kannosta j» wes»
hänen juurestansa °n hedelmöitsewä, jonka päällä Herran henki
lepäjää: wiisauden j» ymmärryksen henki, neuwon ja wälewyyden
henki, taidon ja Herran pelwon henki.

K°l. 3: 20. Lapset, olkaat kuuliaiset wanhemmillenne kaikissa,
sillä se on Herralle otollinen.

1 Piet. 2: 21. Kristus jätti meille esikuwan, että te noudat-
taisitte hänen askeleitansa.

s. lesus kastetaan.
1. Niinkuin profetaissa kirjoitettu oli: „katso, minä

lähetän minnn enkelini kaswois eteen, joka on malmis-
tawll ties sinun etees: Huutaman ääni on korwessa;
walmistakaat Herran tietä, ja tehkäät hänen polkunsa oi-
keaksi;" niin lähetettiin yksi mies Jumalalta jonka nimi
oli Johannes, hurskaan papin Saranan ja hänen
emäntänsä Elisabetin poika, malmistamaan kansaa le-
susta mastllllnottllMlllln. Tämä Johannes nousi 23
muotena lesuksen syntymästä, saarnaamaan parannuksen
kastetta ludean korwessa, ja sanoi: „telMät parannus
sillä taiwaan roaltakunta on lähestynyt." Ia hänen
tykönsä meni ulos koko ludean maakunta ja Jerusale-
min asuwaiset, ja kastettiin kaikki häneltä Jordanin wir-rassa, jotka tunnustiwat heidän syntinsä. Ia kunkausa
odotti, ja ajatteli sydämessänsä, lieneekö hän Kristus,
wastasi Johannes kaikille „minä tosin kastan teitä me-
dellä, mutta minua wäkemämpi tulee, jonka kengännau-
hoja en minä ole kelwollinen päästämään, hän kastaa
teitä Pyhällä hengellä ja tulella."

2. Koska lesus oli lähes kolmenkymmenen wuo»
tinen, tuli hän Galilean Natsaretista Jordaniin, Jo-
hanneksen tykö, kastettllmaksi häneltä. Mitttu Johan-nes kielsi häneltä, sanoen: „minä tarwitsen sinulta kas-
tettua, ja sinä tulet minun tyköni!" Niin wastais le-sus, ja sanoi hänelle: „salli nyt; sillä näin meidän fo-
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pii kaikkea wanhurskautta täyttää." Ia hän sallei hä-
nen. Koska lesus kastettu oli, astui hän kohta ylös
medestä; ja katso taiwaat aukeniwat hänelle, ja hän
näki Jumalan hengen tuleman alas, niinkuin kyhkyisen,
ja tuleman hänen päällensä. Ia katso, ääni taiwaasta
sanoi: „tämä on se minun rakas Poikani, johon minä
mielistyin."

AP. T. 10.38. Jumala «n woidellut lesuksen Natsaretistä
Pyhällä Hengellä ja wmmalla.

Kol. 2: 9. Hänessä (lesutsessa) asuu loka Jumaluuden täy-
dellisyys ruumiillisesti.

7. lesus kiusataan perkeleeltä.
1. Silloin mietiin lesus Hengeltä korpeen, kiusat-

tawaksi perkeleeltä. Ia kun hän oli paastonnut neljä-
kymmentä päiwää ja neljäkymmentä yötä, isosi hän.

2. Ia kiusaaja tuli hänen tykönsä ja sanoi: „jos
sinä olet Jumalan poika, niin sano, että nämät kiwet
leiwiksi tulemat." Mutta hän wastasi ja sanoi: „ei
ihminen elä ainoasti leimasta, maan jokai-
sesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee."

3. Silloin otti perkele hänen kanssansa pyhään
kaupunkiin, ja asetti hänen templin harjalle, ja sanoi
hänelle: „jos olet Jumalan poika, niin laske itses
täältä alas, sillä kirjoitettu on" „hän antaa käskyn en-
keleillensä sinusta, ja he kantamat käsissä sinun, ettes
joskus jalkaas kimeen loukkaa." Niin lesus sanoi hä-
nelle: „taas on kirjoitettu: „ei sinun pidä kiusaa-
man Herraa sinun lumalatas."

4. Taas wei hänen perkele sangen korkialle wuo-
relle, ja osotti hänelle kaikki mailman Valtakunnat ja
niiden kunnian, jn sanoi hänelle: „nämät kaikki annan
minä sinulle, jos lanteet maahan, ja rukoilet minua."
Niin sanoi lesus hänelle: „mene pois saatana, sillä kir-
joitettu on" „Herraa lumalatas pitää sinun ku-
martamanpa häntä ainoaa palweleman." Sil-
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loin jätti hänen perkele; ja katso, enkelit tuliwatja pal-
weliwat häntä.

Hetir. 4: 15.16. Ei meillä ole se ylimmäinen Pappi, jota ei
taida meidän heikkouttamme armahtaa, waan se joko. kaikissa on tiu»
sattu, niinkuin meli, kuitenki ilman synnit». Sentähden käy»
tllämme edes uskalluksella armoistuimen tykö, että me laupiuden
saisimme, ja löytäisimme aimon, loska me apua tarwitsemme.

8. lesuksen ensimmäiset opetuslapset.
1. lesus meni jälleen sille puolelle Jordania,

kussa Johannes kastoi. Ia kun Johannes näki lesuk-sen tuleman tyköusä, sanoi hän: „katso Jumalankaritsa,
joka pois ottaa mailman synnin," Toisena päiwänä
seisoi Johannes taas siellä, ja kaksi hänen opetuslap-
sistansa. Ia kun hän näki lesuksen käymän, sanoi hän:
„katso Jumalan karitsa!"

2. Ia ne kaksi opetuslasta kuuliwat hänen pu-
human, ja seurasiwat lesusta. Mutta lesus käänsi
itsensä ja sanoi heille: „mitä te etsitte?" He sanoiwat:
„Rabbi, (se on niin paljo sanottu. Mestari) kussas
asut?" Hän sanoi heille: „tulkaa ja katsokaa!" Ia he
tuliwat ja näkiwät, kussa hän asui, ja olimat sen päi-
wän hänen tykönänsä. Andreas, Simon Pietarin weli,
oli yksi niistä kahdesta, jotka sen Johannekselta olimat
kuulleet, ja seurasiwat häntä. Hän löysi ensin weljensä
Simonin, ja sanoi hänelle: „me löysimme Messiaan,"
(se on niin paljo kuin woideltu.) Ia hän toi hänenlesuksen tykö. Mutta koska lesus katsoi hänen pääl-
lensä sanoi hän: „sinä olet Simon Jonnan poika; sinun
nimes pitää oleman Kefas, (se on Pietari, eli kallio).

3. Toisena päiwänä tahtoi lesus mennä Gali-
leaan; ja löysi Filippuksen, ja sanoi hänelle: seuraa
miuua. Mutta Filippus oli Betsaidasta, Andreaksen ja
Pietarin kaupungista. Tämä löysi Natanaelin ja sa-
noi hänelle: „Me olemme sen löytäneet, josta Mooses
kirjoitti laissa ja profetat, lesuksen, sen Josefin pojan
Natsaretistll." Ia Natanael sanoi hänelle: „tuleeko jo-
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tain hymiiä Natsaretista?" Filippus sanoi hänelle:
„tule ja katso!" lesus näki Natanaelin tykönsä tuleman,
ja sanoi: „katso, totisesti oikea Israelita, jossa ei ole
petosta." Natanael sanoi hänelle: „mistäs minun tun-
net?" lesus mastais ja sanoi hänelle: „ennenkuin Fi-
lippus kutsui sinua fiikuna puun alla ollessas, näjin
minä sinun." Wllstais Natanael ja sanoi hänelle:
„Rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin
kuningas." lesus wastais ja sanoi hänelle: „Sina
uskot, että minä sanoin sinulle: minä näjin sinun su-
kuna puun alla; sinä saat mielii suurempia nähdä."

4. Ia kolmantena päiwänä oliwat häät Galilean
Kannassa, ja lesuksen äiti oli siellä. Niin lesus ja
hänen opetuslapsensa kutsuttiin myös häihin. Ia kosta
miina puuttui, sanoi lesuksen äiti hänelle: „ei heillä
ole miinaa." lesus sanoi hänelle: „maimo, mitä mi-
nun on sinun kansslls? Ei minun aikani ole wielä tul-
lut." Hänen äitinsä sanoi palwelioille: „mitä hän sa-
noo teille, se tehkäät." Niin siellä oli kuusi kimis-
tä astiata, pantuna Juvalaisten puhdistamisen taman
jälkeen; ja kukin weti kaksi tahi kolme mittaa. lesus
sanoi heille: „pankaat nyt sisälle, ja wiekäät edeskäy-
mälle." Ia he weit. Mutta koska edeskäypä maisti
sitä mettä, joka miinaksi oli tullut, (eikä tietänyt, kustase tuli, mutta palweliat tiesiwät, jotka meden ammen-
simat), kutsui edeskäypä yljän, ja sanoi hänelle: „lo-
kainen antaa ensisti hymää miinaa, ja sitte huonompaa,
kun juowutaan. Sinä kätkit hywän miinan tähän
asti." Tämä on ensimmäinen ihme, jonka lesus
teki Galilean Kannassa, ja ilmoitti kunniansa. Ia hä-
nen opetuslapsensa uskoiwat hänen päällensä.

lah. 8: 12. Minä olen mailman walkcus. Inka minua seu-
laa, ei hän pimeydessä waella, wacm saa elämän «valkeuden.

loh. <5: 16. Ette minua walinncct, waan minä walitsin tei»
dän, j» sääsin teidän, että te menisitte hedelmää tekemään, ja teidän
hedelmänne Pysyisi.

Wirsi 188! I. ssun häitä muinon wietettiin Galilean Ka»
naassa, Myös lesus sinne kutsuttiin Vieraaksi aitins' kanssa.
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Ken awioliittoon lähtenee, lesuksen imeköön wieraakseen, Jos
siunausta toiwou!

9. Templin puhdistus.
1. Ia Juvalaisten pääsiäinen oli läsnä. Ia le-sus meni ylös Jerusalemiin, ja löysi templissä istuman

ne jotka karjaa, lampaita ja kyyhkysiä myyskenteliwät,
ja waihettajat. Ia hän teki ruoskan köysistä, ja ajoi
ulos ne kaikki templistä, ja lampaat, ja karjan. Ia
kaasi ulos waihettajain rahan, ja kumosi pöydät, ja sa-
noi niille, jotka kyyhkyistä myiwät: „wiekäät nämät
täältä pois, ja älkää tehkö minun Isäni huonetta kaup-
pahuoneeksi." Niin sanoimat Juvalaiset hänelle: „mitä
merkkiä sinä meille osotat, ettäs näitä teet?" lesus was-
tasi: „la'ottakaat maahan tämä templi, ja minä tah-
don sen kolmantena päiwänä raketa ylös." Niin lu-
dalaiset janoiwat: „tätä templiä on rakettu kuusi wii-
dettä kymmentä ajastaikaa, ja sinä rakennat sen kol-
mena päiwänä?" Mutta hän sanoi ruumiinsa temp-
listä. Koska siis hän oli kuolleista nousnut, muisti-
wat hänen opetuslapsensa hänen sen heille sanoneeksi.

1 Kor. 8: 16. Ettekö tied» itsiännc Jumalan tempuksi; ette!»
tiedä, että Jumalan henki asun teissä?

1 loh. 3: 3. Jokainen jolla tämä toiwo on hänen Puoleensa,
hän puhdistaa itsensä, niinkuin hänkin Puhdas on.

Wirst 149: 2. Me siuu», lesus, ylistäm, Ett annoit weres
edcstcim'. Mi» meitä pirun pauloista Pelastaa tahtoo it pahoista.

O Kristus, Jumala ja mies, Pois särje meistä synnin ies!
Meit' aut» hädäöt' ahtaasta I, tiaisesta kuolosta!

10. Nikodemus tulee lesuksen tylö.
1. Niin oli yksi mies Fariseuksista, Nikodemus ni-

meltä. Juvalaisten ylimmäinen. Se tuli yöllä lesuk-sen tykö, ja sanoi hänelle: „mestari, me tiedämme, että
sinä olet Jumalasta opettajaksi tullut; sillä ei taida ken-
kään uiitä tunuustahteja tehdä, joita sinä teet, jollei
Jumala ole hänen kanssansa.
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lesus waZtasi ja sanoi hänelle: „totisesti, totisestisanon minä sinulle: ellei joku wastaudesta synny, ei
hän taida Jumalan waltakuntall nähdä."

2. Nikodemus sanoi hänelle: „kuinka taitaa ihmi-
nen wllnhana syntyä? Taitaako hän äitinsä kohtuun
jälleen mennä ja syntyä?"

lesus ivastasi: „totisesti, totisesti sanon minä si-
nulle: ellei joku synny medestä ja Hengestä, ei hän
taida Jumalan waltakuntaan sisälle tulla. Mitä lihasta
on syntynyt, se on liha; ja mitä Hengestä on syntynyt,se on Henki. Nlä ihmettele, että minä sanon sinulle:
teidän pitää uudesta syntymän. Tuuli puhaltaa, kussa
hän tahtoo, ja sinä kuulet hänen humunsa, etkä tiedä,
kusta hän tulee taikka kuhunka hän menee; näin on jo-
kainen joka Hengestä syntynyt on."

WaZtasi Nikodemus ja sanoi hänelle: „kuinka ne tai-
tamat tapahtua?"

3. lesus wllstasi ja sanoi hänelle: „Sinä olet
mestari Israelissa, etkä näitä tiedä! Totisesti, totisestisanon minä sinulle: me puhumme, mitä me tiedämme,
ja todistamme mitä olemme nähneet, ettekä te ota was-

taan meidän todistustamme. Jos minä maallisia teille
sanoin, ettekä usko; kuinka te uskoisitte jos minä tai-
wallisia teille sanoisin?"

„Ei astu kenkään ylös taimaasen, maan joka tai-
wllasta astui alas Ihmisen poika, joka on taimaassa.
Ia niinkuin Moses ylensi käärmeen korwessa, niin Ih-
misen poika pitää ylettämän. Että jokainen joka uskoo
hänen ei pidä hukkuman, maan ijankaikkisen
elämän saaman. Sillä niin on Jumala mailmaa ra-
kastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen
joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, maan
ijankaikkisen elämän saaman."

Wirsi 2N?: 1.3. Niin suuresti on Jumala Mailmaa rakas'
tanut, Ett' ainokaisen poikansa On sille lahjoittanut. Sywälle syn»
tiin wajomiut, Pois tullut Jumalasta Ia autuudesta, Mailma huk»
lunut Olis Vapahtajatta.

Ken täällä uskoo lesukseen Paeten synnin tiet», Sen auttaa
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Herra taiwaasen, Ei hukkumahan heitti; Jumala antoi Poikansa
Ei mailmaa kadottamaan, Waan luapahtamaan, Ia meille armonsa
autuudets lahioittllmaan.

11. Opetuslasten kutsuminen ja Valitseminen.
1. Ia lesus palasi Hengen mäessä taas Gali-

leaan, ja sanoma kuului hänestä ympäri kaiken lähi-
maakunnan. lahän opetti heidän Synagogissansa;
ja he hämmästyiwät hänen opetustansa, sillä hänen
puheensa oli moimallinen.

2. Niin tapahtui, koska kansa tunki hänen tykönsä,
kuulemaan Jumalan sanaa, että hän seisoi Genetsare-
tin meren rannalla. Ia hän näki kaksi menhettä oleman
meren tykönä. Mutta kalamiehet oliwat niistä lähte-
neet, ja pesimät merkkojansa Niin hän meni yhteen
weneesen, joka oli Timoni», ja käski hänen wähän
maasta laskemaan ulos; ja hän istui ja opetti kansaa
menheestä.

3. Mutta lakattuansa puhumasta, sanoi hän Si-
monille: „wie sywälle, ja heittäkaät werkkonne apajalle."
Ia Simon wastaten sanoi hänelle: „Mestari me olem-
me kaiken yön työtä tehneet, mitään saamata; mutta
sinun käskystäs heitän ulos roerkon." Ia kuin he sen
tekiwät, sulkiwat he suuren kaluin paljouden; ja heidän
werkkonsa repesi. Niin he wiittasimat kumppaneillensa
toisessa wenheessa tulemaan ja auttamaan heitä. Ia
he tulimat ja täyttiwät molemmat wenheet, niin että
he rupesimat ro ajoomaan.

4. Koska Simon Pietari sen näki, lankeis hän
lesuksen polwein juureen, sanoen: „Herra, mene pois
minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen." Silla
hämmästys oli käsittänyt hänet ja kaikki jotka hänen
kanssansa oliwat, kalan saaliin tähden, jonka he saaneet
oliwat, niinmyös Jakobin ja Johanneksen, Sebe-
deuksen pojat, jotka oliwat Simonin kumppanit. Ia
lesus sanoi Simonille: „älä pelkää, tästedes saat sinä
ihmisiä."
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Ia he wetiwät wenheet maalle ja annoiwat ylön
kaikki, ja seurasin? at häntä,

5. Mutta niinä päiwinn tapahtui, että lesus
meni wuorelle rukoilemaan, ja hän oli kaiken yötä ru-
kouksessa Jumalan tykö. Ia päiwän tultua kutsui hän
opetuslapsensa, ja walitsi heistä taksitoistakymmentä,
jotka hän myös Apostoleiksi (lähettiläiksi) nimitti: Si-
monin, jonka hän myös Pietariksi kutsui, ja And-
reaksen, hauen weljensä, Jakobin ja Johanneksen
(Sebedeuksen pojat), Filippuksen, jaVartulomeuksen,
Vtatheuksen ja Tuomaan, Jakobin, Alfein pojan,
Simonin, jota liimaajaksi kutsutaan, ludan, Jakobin
pojan, ja Indan Iskariotin, joka myös oli pettäjä.

12. Wnorisaarnll.
1. lesus waelsi ympäri ja saarnais waltakunnan

emankeliumia, ja paransi kaikkinaisia tauteja kansan seassa.
Ia häntä seurasi paljo wäteä. Mutta koska hän näki
kansan, astui hän ylös wuorelle; ja kuin hän oli istu-
nut, tuliwat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin
hän awais suunsa, opetti heitä ja sanoi:

2. „Autuaat owat hengellisesti waiwaiset, sillä
heidän on taiwaan »valtakunta. Autuaat omat mur-
heelliset, sillä he saamat lohdutuksen. Autuaat omat
siwiät, sillä he saamat maan periä. Autuaat omat, jotka
isoomat ja janoowllt manhurskautta, sillä he ramitaan.
Autuaat omat puhtaat sydämestä, sillä he saamat nähdä
Jumalan. Autuaat omat rauhan tekiat, sillä ne pitää
Jumalan pojiksi kutsuttaman. Autuaat omat, jotka Van-
hurskauden tähden wllinotaan, sillä heidän on tuimaan
waltllkuntll. Autuaat olette te, koska ihmiset pilkkaamat
ja wainowat teitä, ja puhumat kaikkinaista pahaa teitä
wastaan, malhetellen minun tähteni. Iloitkaat ja rie-
mukkaat sillä teidän palkkanne on snuri taiwaassa."

3. Älkää luulko, että minä tulin lakia ja profe-
toja päästämään; en tnllut päästämään, maan täyt-
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tKm ään. Te kuulitte sanotuksi: rakasta lähimmäistäs,
ja wihaa wihollistas. Maan minä sanon teille: „rakas-
tllkaa wihollisianne, siunatkaa niitä, jotka teitä sadat-
tawat, tehkäät niille hywää, jotka teitä wihaawat, ja
rukmlkaat niiden edestä, jotka teitä wainowat ja wa-
hingoittamat, että te olisitte Isänne pojat, joka on tai-
maissa; sillä hän sallii aurinkonsa koittaa niin pahain
yli kuin hywäinki, ja antaa sataa niin määrille kuin
wllnhurskaillekin. Olkaa siis täydelliset, niinkuin tai-
waallinen Isänne täydellinen on."

4. „Koska te rukoilette niin älkää olko paljon
puhumaiset, niinkuin pakanat; sillä he luulemat paljon
puheensa tähden kuultamansa (Jumalalta). Sentähden
älkää olko heidän kaltaisensa, silla teidän Isänne tietää
kyllä, mitä tarwitsette, ennen kuin häneltä rukoilette-
kaan. Näin teidän siis pitää rukoileman: Isä meidän,
joka olet taiwaissa; Pyhitetty olkoon sinun nimes; Lä-
hestyköön sinun waltakuntas; Olkoon sinun tahtos niin
maassa, kuin taiwaissa; Anna meille tänä päimanä jo-
kapäimänen leipämme; Ia anna meille meidän wel-
kamme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme meidän
welwollistemme; Ia älä johdata meitäkiusaukseen; Mutta
päästä meitä pahasta. Sillä sinun on Valtakunta, ja
woima, ja kunnia, ijankaikkisesti. Amen!

5. „Älkää tllmaraa kootko maan päällä, kuss»
koi ja ruoste raiskaamat, ja kussa martaat kaiwawat
ja warastawllt. Naan kootkaat itsellenne tawaraa tai-
wllllssa, kussa ei koi eikä ruoste raiskaa, ja kussa ei
markaat kaima, eikä warasta. Sillä kussa teidän ta-
waranne on, siellä on myös teidän sydämenne. N
kenkään woi palwella kahta herraa; sillä taikka hän tätä
wihaa ja toista rakastaa; taikka tähän suostuu ja toi-sen katsoo ylön. Ette woi palwella Jumalaa ja mam-
monatll. Sentähden sanon minä teille: älkää mureh-
tiko teidän henkennne tähden, mitä te syötte ja mitä
te juotte; eikä ruumiinne tähden, millä te itsiänne wer-
hoitatte. Katsokaa taiwaan lintuja: ei he kylwä eilä
niitä, eikä kokoo riiheen, ja taiwaallinen Isänne ruokkii

8
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heidän. Ettekö te ole paljo enempi kuin he? Etsi-
kää ensin Jumalan waltakuntaa ja hänen Vanhurs-
kauttansa, ja niin kaikki nämät teille annetaan.

6. Mentaät ahtaasta portista sisälle; sillä se portti
on lawia ja tie awara, joka wie kadotukseen, ja niitä
on monta jotka siitä sisälle menewät; ja se portti on
ahdas, ja tie kaita, joka wie elämähän, ja Harmat omat
jotka sen löytämät. Jokainen hymä puu kasmaa hymät
hedelmät, mutta mädännyt puu kaswaa häijyt hedel-
mät. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra,
tule taiwaan maltakuntaan, maan joka tekee Isäni tah-
don, joka on taiwaissll.

?. Koska lesus oli lopettanut nämät puheet, häm-
mästyi kansa hänen oppiansa. Sillä hän opetti heitäVoimallisesti, eikä niinkuin kirjanoppineet.

Math. 17: 5. Tämä »n se rakas Poikain, johonka minä mie-
listyin; kuultaa häntä! (5 Mos. 18: 15).

Wiisi-' 360: 3. Ann» lesus, Henkes wlllo Sieluuni paistaa pi-
miälln, Että poistais kirkkaus jalo Turhuuden pois ilkiän; Armos
walo autuas Synnin pimeyn tauwas Ajakoon, ett' mieltäs myöden
Kaikki elom mahtais käydä!

13. lesus puhdistaa spitalisen miehen, pa-
rantaa Sadanpäämiehen palwelian.

1. Koska hän astui alas wuorelta, seurais häntä
paljo kansaa. la, katso, spitalinen mies tuli, kumarsi
häntä ja sanoi: „Herra, jos sinä tahdot, niin sinä woit
minun puhdistaa." Niin lesus ojensi kätensä ja ru-
peis häneen, sanoen: „Minä tahdon ole puhdas. Ia
hän puhdistettiin kohta hänen Malistansa."

2. Mutta koska lesus meni Kapernaumiin, tuli
Sadanpäämies hänen tykönsä, ja rukoili häntä ja sanoi:
„Herm, minun Palmellani sairastaa kotona halmattuna
ja komin waiwataan." lesus sanoi hänelle: Minä tu-
len ja parannan hänen. Niin Sadanpäämies mastasi j»
sanoi: „Herw, en ole minä mahdollinen että sinä tulet
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kattoni ala; maan sano ainoasti sana, niin Palmellani
paranee. Silla minä olen myös ihminen, toisen mal-
lan alla, ja minun allani on sotamiehiä: Ia minä sa-
non tälle: „„mene,"" ja hän menee; ja toiselle: „„tule"
—ja hän tulee; ja palwelialleni: „„tee tämä"" ja
hän tekee," -- Koska lesus tämän tuuli, ihmetteli hän,
ja sanoi niille, jotka seurasiwat: „totisesti sanon minä
teille; en ole löytänyt senkaltaistauskoa Israelissa. Mut-
ta minä sanon teille monta tulee idästä ja lännestä ja pi-
tää istuman Abrahamin Isakin ja Jakobin kanssa tui-
maan wllltakunnassa. Mutta Valtakunnan lapset hei-
tetään ulkonaiseen pimeyteen; siellä on olema itku ja
hammasten kiristys." la lesus sanoi Sadanpää-
miehelle: „Mene, ja niinkuin sinä uskot, niin sinulle ta-
pahtukoon." Ia sillä hetkellä parani hänen Palmellansa.

Math. 11- 28. Tulkaa minun tyköni kaikki, jotka työtll teette
ja olette raskautetut, ja minä tahdon teitä wirwoittaa. Ottakaa
minun ikeeni Päällenne ja oppikaa minusta, että minä olen finni»
jll nöyrä sydämestä; ja te löydätte sielullenne lewon.

Wirst: 247: 1. Tykös Herra lesu Kriste! Ainoastaan on mi-
nun toiwon Toista turmaa en tiedä mistään, Täys' turwa olet sinä
waiwoin. Ei ijäss' ihmist' yhtään ollut, Eik' ketääu mailmaan
paits' sinua tullut Kuin minu» waiwast' woi päästää: Huudan
tykös tästä, Herra, »uta minu» hädästä!

14. lesus asettaa tuulen ja meren.
1. lesus astui haahteen, mennäksensä opetuslas-

tensa kanssa yli Genetsaretin meren toiselle rannalle.
Ia heidän mennessänsä, katso, suuri ilma nousi merellä,
niin että haaksi aalloilta peitettiin; mutta hän makais.

2. Niin tulimat hänen opetuslapsensa ja herätti-
wät hänen ja sllnoiwllt: „Herra auta meitä, me hu-
kumme!" Ia hän sanoi heille: „te heikkouskoiset,
miksi olette pelkurit." Niin hcin nousi, ja nuhteli tuulta,
ja sanoi merelle: „waikene, ole ääneti." Niin tuuli
asettui, ja aiwan tymeni.
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Wirsi 200- 3. Opetuslasten lailla MnilS nielin usein pel<
läiimme, I» lohdutusta Mailla Hädässä halailemme, Mut eipä Herra
makaa, Jos niinki näyttäisi, Hän armias ja makaa Apuhun ehtiipi;
Hän loman onnen poistaa, Kun häneen turmaamme Ia antaa ar-
maus loista», Kun awuls häntä huudamme.

15. Namin lesken poila.
1. Ia tapahtui, että lesus meni kaupunkiin, jonka

nimi oli Nain, Ia hänen kanssansa meni monta hä-
nen opetuslastansa ja paljo wäkeä.

2. Mutta koska hän kaupungin porttia lähestyi,
katso, kuollut kannettiin ulos, joka oli äitinsä ainoa poika,
ja se oli leski. Ia paljo kansaa kaupungista käwi hä-
nen kanssansa. Koska Herra näki hänen, armahti hän
häntä, ja sanoi hänelle: „älä itke." Ia hän meni ja
rupeis paariin, ja kantajat seisahdit. Ia hän sanoi:
„nuorukainen, minä sanon sinulle; nouse ylös!" Ia
kuollut nousi istualle, ja rupeis puhumaan. Ia hän
antoi hänen äitillensä.

3. Ia pelko tuli kaikille, ja he kunnioittiwat Ju-
malaa, sanoen: „suuri profeeta on nousnut selaamme,
ja Jumala on kansaansa etsinyt."

Ps. 68: 21. Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra,
Herra, joka kuolemasta wapahtcia.

2. Tim. 1: 10. lesus Kristus otti kuoleman Pois, ja toi elä-
män ja klltoomattomuuden ewankeliumin kautta walkeuteen.

16. lesus, hywii paimen.
1. Kun lesus oli Galileassa parantanut ontuwia,

sokeita, mykkiä, raajarikkojana paljon muita, meni hän
Lehtimajan-juhlana Jerusalemiin, ja näki ihmisen,
joka oli sokeana syntynyt, ja paransi hänen.

2. Sitten sanoi hän Juvalaisille: „minä olen hywä
paimen. Hywä paimen antaa henkensä lammasten edestä.
Mutta palkollinen, joka ei ole paimen, eikä lampaat ole
hänen omansa, koska hän näkee suden tuleman, jättää
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hän lampaat ja pakenee, sillä hän on palkollinen, eikä
tottele lampaista. Minä olen se hywä paimen joka
tunnen omani, ja minä tutaan myös omiltani, niinkuin
Isä minun tuntee ja minä tunnen Isiin, ja panen hen-
keni lammasten edestä, Minulla on muitati lam-
paita, jotka ei ole tästä lammashuoneesta; neki pitää
minun tänne saattaman, ja he saamat kuulla minun ää-
neni. Ia on olema yksi lammashuone ja yksi paimen."

les. 85: 46. Teidän Jumalanne tulee jll wapllhtllll teidän.
Silloin awlltlllln sokeain silmät ja kuuroin korwat ankenewat. Gil»
loin rammat hyftpääwät niinkuin peurat, j» mykkäin kieli pakahtuu
kiitokseen.

Hesek. 34: 23. Niin sanoo Herra! minä tahdon yhden aino°
laisen paimenen herättää, joka heitä on rawitsewa. Hau on heitä
rawitsema ja on heidän paimenensa olema.

loh. 6: 37. Kaikki, mitä Isäni antaa minulle, se tulee mi»
nun tyköni; ja jok» minun tyköni tulee, sitä en minä heitä ulos.

1., loh. 3: 16. Siitä me tunsimme rakkauden, että hau on
henkensä pannut meidän edestämme.

17. lesus kirkastetaan.
1. lesus sanoi opetuslapsillensa: „kenenkä sanomat

ihmiset minun (Ihmisen pojan) oleman?" He sanoimat:
„monikllhoat sanomat sinun oleman Johannes kastajan,
mutta muutamat Eliaan, muutamat Jeremiaan, taikka
jonku Profetoisin." Sanoi hän heille: „Mutta kenenkä
te sanotte minun oleman?" Wastais Simon Pietari:
„sina olet Kristus, elämän Jumalan poika." Ia le-sus wllstaten sanoi hänelle: „Nutuas olet sinä Simon
Jonnan poika, sillä ei liha eikä meri ilmoittanut sitä
sinulle, maan Isäni, jota on taimaissa. Mutta minä
myös sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tämän kallion
päälle tahdon minä raketa minun seuralailtani, ja hel-
wetin portit ei pidä häntä woittmnan."

2. Siitä ajasta rupeis lesus julistamaan ope-
tuslapsillensa, että hänen piti Jerusalemiin menemän,
ja paljon wanhimmilta ja pappein päämiehiltä ja kir-
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jän-oppineilta kärsimän, ja kolmantena valmiina nouse-
man ylös. Mutta Pietari otti hänen erinänsä, rupeis
häntä nuhtelemaan, sanoen: „armahda itseäs. Herra;
älköön sinulle se tapahtuko." Niin lesus käänsi itsensä
ympäri ja sanoi Pietarille: „mene pois tyköäni, saa-
tana, sinä olet minulle pahennukseksi, ettes ymmärrä
niitä jotka Jumalan omat, maan niitä jotka ihmisten
omat."

3. Silloin sanoi lesus opetuslapsillensa: „jos joku
tahtoo niinun perässäni tulla, hän kieltäköön itsensä ja
ottakoon ristinsä, ja seuratkoon minua. Sillä joka tah-
too henkensä wapahtaa, hän hukuttaa sen; mutta joka
henkensä hukuttaa minun tähteni, hän löytää sen. Sillä
mitä se auttaa ihmistä, jos hän kaiken mailman woit-
tais, ja sielullensa saisi wahingon. Taikka mitä antaa
ihminen sielunsa lunastukseksi?"

4. Ia kuuden päiwän perästä otti lesus Pietarin
ja Jakobin ja Johanneksen; ia wei heidän erinänsä kor-
kialle wuorelle. Ia kirkastettiin heidän edessänsä. Ia
hänen kaswonsa paistiwat niinkuin aurinko, ja hänen
»vaatteensa tuliwat Walkeiksi niinkuin walkens. Ia katso,
heille näwyit Moses ja Elias, jotka puhuiwat hänen
kanssansa. Ia puhuiwat hänen menostansa, jonka hän
täyttämä oli Jerusalemissa. Mutta Pietari ja jotka vii-
mat hänen kanssansa, oliwat unelta raskautetut; mutta
koska he heräsimät, näkiwät he hänen kunniansa ja ne
kaksi miestä, jotka seisoiwat hänen tykönänsä. Niin Pie-
tari sanoi lesukselle: „Herra, meidän on tässä hywa
olla; jos tahdot, niin teemme tähän kolme majaa: sinulle
yhden, ja Mosekselle yhden ja Eliaalle yhden." Eikä hän
tiennyt mitä hän sanoi. Ia hänen näitä wielä pulmis-
sansa, katso paistama pilwi ympäri warjois heidän, ja
katso ääni pilwestä sanoi: „tämä on se minun rllllls
poikani, johonka minä mielistyin; luultua häntä."
Ia kun opetuslapset sen luutimat, lankesiwat he kas-
ivoillensa, ja peljästyiwät sangen komin. Ia lesus tuli,
ja rupeis heihin, ja sanoi: „nouskaa, ja älkää peljätkö."
Mutta koska he silmänsä nostiwat, ei he ketään näh-
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neet, waan lesuksm yksinänsä. la heidän mennes-
sänsä alas wuorelta haastoi lesus heitä, sanoen: „äl-
kaä kellenkään tätä näkyä sanoko, ennenkuin Ihmisen-
Poika kuolleista nousee."

1. K°r. 12: 3, 10. Ei yksikään taida lesust» kutsua Herraksi,
Wllll» Pyhän Hengen kautta.

Wirsi- 208: 5. Tiia lesuksemme kirkastus Ia lunniansa suuri,
Tää pyhäin miesten ilmestys On niinkuin kuw» juuri, Kuin esi-
maku taiwaasta, Sen kunniasta, riemusta, walusla, autuudesta.

Jos taiwaan tahdot Periä, Sun tulee mailmasta I« aikanansa
eritä Ia lihan hetnmasta. Heugelläs, Herra armias, Meit' auta
täält» kunniaas, Pyhäisi jouloon! Amen.

18. lesus herättää Latsaruksen kuolleista.
1. Dksi mies sairasti, nimeltä Aatfarus, Betll-

niasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä.
Niin hänen sisarensa lähettimät lesukselle tämän sanan:
„Zerra, katso, se sairastaa, jotas rakastat." Koska le-sus sen kuuli, sanoi hän: „ei tämä tauti ole kuolemaksi,
waan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta
kunnioitettaisiin." Mutta lesus rakasti Märtaa ja hä-
nen sisartansa ja Latsarusta.

2. Kahden päiwän perästä sanoi lesus opetus-
lapsillensa: „meidcin ystawämme Latsarus makaa, mutta
minä menen häntä unesta herättämään." Niin snnoi-
wat hänen opetuslapsensa: „Herra, jos hän makaa, kyllä
hän paranee." Mutta lesus sanoi hänen kuolemas-
tansa; waan he luuliwat hänen sanowan unen makaa-
misesta. Niin lesus sanoi heille seltiästi: „LatsaruZ
on kuollut; ja minä iloitsen teidän tähtenne, etten ol-
lut siellä, että te uskoisitte. Mutta menkäämme hänen
tykönsä." Niin sanoi Tuomas, jota kutsutaan kaksoi-
seksi, muille opetuslapsille: „Menkäämme meki, että kuo-
lisimme hänen kanssansa."

3. Niin lesus tuli ja löysi hänen joneljä paiwää
maaneen haudassa. Koska Märta kuuli lesuksen tu-
leman, juoksi hän häntä wastaan; mutta Maria istui
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kotona. Niin Märta sanoi lesukselle: „Herm, jos
sinä olisit täällä ollut, niin ei minun weljeni olisi kuol-
lut." lesus sanoi hänelle: „sinun weljes on nousema
ylös." Märta sanoi: „minä tiedän hänen nouseman
ylösnousemisessa wiimeisenä päiwänä." lesus sa-
noi: „Vtinä olen ylösnousemus ja elämä; joka
«skoo minun päälleni, hän elää, ehkä hän olis
kuollut Ia jokainen, joka elää ja uskoo mi»
nun päälleni, ei hänen pidä kuoleman ijnnkaik»
kifesti." Uskotkos sen? Märta sanoi: „laa,
Herra, minä uskon sinun Kristukseksi, Jumalan Pojaksi,
joka oli tulema mailmaan." Nämät sanottuansa, meni
hän pois, ja kutsui sisarensa Marian salaa, sanoen:
„Mestari on tullut, ja kutsuu sinua."

4. Koska Maria sen kuuli, nousi hän kohta ja
tuli lesuksen tykö, sillä lesus ei ollut wielä kylään tul-
lut, maan oli siinä paikassa, jossa Märta oli hänen
kohdannut. Ia Maria tuli ja lankesi lesuksen jalkain
juureen, ja sanoi hänelle: „Aerra, jos sinä olisit täällä
ollut, ei olisi minun weljeni kuollut." Koska lesusnäki hänen itkemän, kauhistui hän hengessä, ja käwi
sangen murheelliseksi, ja sanoi: „kuhun hänen panitte?"
Ia Maria ja Juvalaiset, jotka Jerusalemista oliwat
tulleet häntä lohduttamaan, sekä tänne häntä seuranneet,
wastllsimat: „Herra, tule ja katso." Ia lesus itki.

5. Niin lesus tuli haudalle. Mutta siinä oli
kuoppa, ja kiwi sen päälle pantu. Ia hän sanoi: „ot-
takaa kiwi pois." Sanoi hänelle Märta: „Herra, jo
hän haisee." lesus sanoi hänelle: „enkö minä sinulle
sanonut: jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kun-
nian?"
lesus nosti silmänsä ylös, ja sanoi: „Isä, minä kiitän
sinua, ettäs minua kuulit. Mutta tiedän myös, että
aina minua kuulet; maan kansan tähden, joka tässä
ympäri seisoo, sanon minä sen, että he uskoisiwat sinun
minua lähettäneen." Nämät sanottuansa, huusi hän
suurella äänellä: „Latsarus, tule ulos!"
tuli ulos, sidottuna käsistä ja jaloista; ja hänen kas-
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wonsll olinmt sidotut ympäri hikiliinalla. lefus sanoi
heille: „päästäkciä häntä, ja antakaa hänen mennä!"
Niin monta Juvalaisista, jotka olimat tulleet Marian
tykö, ja näkiwät ne, joita lesus teki, uskoimat hänen
päällensä. Mutta muutamat heistä meniwät Fariseus-
ten tykö, ja ilmoittiwat heille, mitä lesus oli tehnyt.
Ia siitä päiwästä pitiwät nämät neumoa, kuolettaak-sensa häntä.

Job, 5: 21. Niinluin Isä herättää ja wirwoittll» luolleiw,
niin mvcii Poika wilwoittaa, joita hän tahtoo.

Ilm. 1: 17, 18. Älä pell»»; minä olen ensimäinen ja wii«
meinen, ja eläwä, ja olin kuollut, ja l»tso minä olen eläwä ijan»
laillisesta, ijantaitkiseen, Nmen. Ia minulla on helwetin ja luole«
man awaimet.

19. lesulsen wiimme matkustus Jerusalemiin.
1. lesus otti tykönsä ne kaksitoistakymmentä, ja

sanoi heille: „katso, me menemme Jerusalemiin, ja kaikki
pitää täytettämän, jotka profetailta Ihmisen Pojasta
kirjoitetut omat. Sillä hän annetaan ylön pakanoille,
ja pilkataan, ja hämäistään, ja syljetään; ja kun he
omat hänen ruoskineet, tappamat he hänen. Ia kol-
mantena päiwänä on hän nousewa ylös." Waan ei he
mitään näistä ymmärtäneet; ja tämä puhe oli heiltä
peitetty, ettei he ymmärtäneet, mitä sanottiin.

2. Ia tapahtui, kun hän meni Jerusalemiin päin,
että hän matkusti keskeltä Samarian ja Galilean.
Ia kun hän tuli yhteen kylään, kohtais häntä kymme-
nen spitlllista miestä, jotka taampana seisoiwat, ja ko-
rottimat äänensä, sanoen: „lesus, rakas mestari, ar-
mahda meidän päällemme." Ia koska hän ne näki,
sanoi hän heille: menkää ja osoittakaa itsiänne pa-
peille." Ia tapahtui, että he mennessänsä tulimat puh-
taiksi. Niin yksi heistä, koska hän näki, että hän
parattu oli, palais jälleen, ja kunnioitti Jumalaa suu-
rella äänellä, ja lankeis kaswoillensa hänen jalkainsa
jnureen, jakiitti häntä. Ia se oli Samarialainen. Mutta
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lesus sanoi: „eikö kymmenen puhdistettu, kussa yh-
deksän owat? Ei ole muita löydetty, jotka palaisiwat Ju-
malaa kunnioittamaan, kuin tämä muukalainen." Ia
hän sanoi hänelle: „nouse ja mene; uskos on sinun
wapahtanut."

3. Niin he toiwat myös hänen tykönsä lapsia,
että hän heihin rupeis. Niin opetuslapset nuhteliwat
heitä, jotka niitä toiwat. Mutta koska lesus sen näki,
närkästyi hän, ja sanoi heille: „Sallikaa lasten tulla
minun tyköni, ja älkää kieltäkö heitä; sillä sen-
kaltaisten on Jumalan maltakunta." Ia hän
otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siu-
nasi heitä,

4. Niin tapahtui, koska hän Jerikoa lähestyi,
että yksi sotia istui tien mieressä kerjäten. Ia kun
hän kuuli kansan menemän ohitse, kysyi hän, kuka se
olis? He sanoiwat hänelle: lesus Natsarealainen
tästä meni. Ia hän huusi ja sanoi: „lesus, Dami-
din poika, armahda minua." Niin ohitse mene-
waiset toruimat häntä waikenemaan. Mutta hän huusi
sitä enemmän: „Damidin poika, armahda minua." Niin
lesus seisahti, ja käski häntä taluttaa tykönsä. Ia kun
hän lähestyi, kysyi hän häneltä, sanoen: „mitäs tahdot,
minun sinulle tekemään," Hän sanoi: „Herm että nä-
köni jälleen saisin!" Ia lesus sanoi hänelle: „ole nä-
kemä; sinun uskos auttoi sinua." Ia hän sai kohta
näkönsä, ja seurais häntä, ja kunnioitti Jumalaa.

Wirsi 262: 1. O lesus, elämän Herra! Tule minulle tur°
wllls, Tunnustan joka kerran Syntiseks minua lurjaks' Minun syu»
lian' en taida salat', Ne paljon minu» waiwaa, JM, pniwät Piiällen
kaimaa, Murrentllll minua alat.

Wirsi 261: 3, Synnislä olen siinnyt, Synniss' äitini minun'
sai, Syntiscss' elämässä kiinni Riippunut olen »in'; Anna' anteeks,
älä näit' soimaa, Sinun armohos turwaan, Sinull' siihen on woi-
maa, Aut' alt» synnin kuorman.
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20. lesus ratsastaa Jerusalemiin, ja itlee
kaupunkia.

1. Kun„he lähestyiwät Jerusalemia ja tuliwat
Netfageen, Öljymäen tykö, lähetti lesus kaksi opetus-
lasta, sanoen heille: „m entää kylään, joka on teidän
edessänne; ja te löydätte kohta aasintamman sidottuna,
ja warsan hänen kanssansa; päästäkää ne, ja tuokaa
minulle! Ia jos joku teille jotaki sanoo, niin sanokaa:
Herra niitä tarmitsee, ja kohta hän laskee heidät,"
Mutta tämä kaikki tapahtui, että täytettäisiin mitä sa-
nottu oli profetan kautta, joka sanoo: „sanokaa Sionin
tyttärelle; katso, sinun kuninkaas tulee sinulle simiä, is-
tuen aasintamman päällä ja ikeen alaisen aasin warsan
päällä." (Sakar. 9:9).

2. Niin opetuslapset menimät ja tekimät, niinkuin
lesus oli heille käskenyt, ja taluttiwat aasintamman
ja warsan, ja panimat niiden päälle Vaatteensa, ja is-
tuttiwat hänen niiden päälle. Niin enin osa kansasta
hajotti waatteensa tielle,! ja ne muut karsimat oksia puista
ja hajoittiwllt tielle. Mutta kansa, joka edellä kawi, ja
jotka seurasiwat, huusiwat sanoen: „Hosianna Dawi»
din pojalle! Kiitetty olkoon se, joka tulee Her-
ran nimeen! Hosianna korkeudessa!

3. Kun lesus lähemmä tuli, itki hän katsellen
kaupunkia, ja sanoi: „jos sinäkin tietäisit, niin sinä to-
sin ajattelisit tällä sinun ajallas, mitä rauhaas sopisi.
Mutta nyt omat ne kätketyt silmäis edestä. Sillä päi-
w«t tulemat sinulle, että wihollises saartamat sinun
malleilla, ja ympäri piirittäwät sinun, ja ahdistamatsinun joka kulmalta, ja maahan tasoittamat sinun ja
sinun lapses, jotka sinussa omat, eikä jät» sinussa
kimeä kiwen päälle; ettes etsikkös aikaa tuntenut.

4. Ia lesus meni templiin, ja opetti siinä joka
päiwä. Mutta pappein päämiehet ja kirjanoppineet ja
kansan manhimmat etsiwät häntä surmataksensa.
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Ps. 24- 9. Tehläät portit llwarlllsi j» owet mailmass» lor»
liaksi, kunnian kuninkaan menu» sisälle.

2. Kor. 6: 2. Katso, nyt on otollinen nila, llltso, nyt on »u«
tuuben Päiwä.

Wirsi 107: 1. Sun Porttis, owes awaja, I» nöyrllst' itsesalenna Nyt lesust' mastaau ottamaan, Kuin tulee tykus asumaan,
Huuda, ett' kuuluu lorkeudell'- Sun liitos, lesns suloinen, KMn
tulet, etsit syntisen!

21. Hankkeet lesusta wastaan.
1. Niin lähestyi makian leiman juhla, joka Pää-

siäiseksi kutsutaan; ja pappien päämiehet ja kirjanoppi-
neet kokoontuimat ylimmäisen papin Kaiflltsen saliin, ja
neuwoa pitiwät, kuinka he lesuksen kamaluudella kiin-
niottaisiwat ja tappaisimat. Mutta he pelkäsiwät kansaa,
ja sanoimat: „ei luhlapäiwänä, ettei kansassa tule me-
teli." Niin flllltllna oli mennyt ludaau sydämeen, joka
oli lahdentoistakymmen luwusta ja jonka liika nimi oli
Iskariot. Ia hän meni pois ja puhutteli ylimmäisiä
pappeja ja päämiehiä, kuinka hän oli lesuksen heille
pettäwä, ja sanoi: „mitä tahdotte minulle antaa,
ja minä saatan hänen teille?" Niin he ihas-
tuiwat jamääräsiwät hänelle kolmekymmentä hopea-pen-
ninkiä. Ia hän lupasi sen heille. Ia siitä ajasta etsei
hän tilaa, saattaaksensa lesuksen heille ilman tapinata.

Luull. 11: 23. Jota ei ole minun kanssani, se on minua was°
taan; ja joka ei minun kanssani lokoo, hiin hajottaa.

loh. 3: 19. Walteus tuli mailinaan, ja ihmiset ralastiwat
enemmin pimeyttä, kuin walteutta, sillä heidän tekonsa oliwat pahat.

Wiisi 267- I. Ah mun ratas lesutseni, Jota minun tawotit
Ia mun raukan sieluseni Kuolion tieltä tempasit, Suojele nyt sy-
dämen, Ettei himo syntinen Saisi pettää silleen, Wetää mailmaan
jälleen. (Wäliailanen Wirsik.)

22. lesus asettaa Ehtoollisen.
1. Niin tuli maltan leiman päimä jona pääsiäis-

lammas piti teumstettaman; Ia lesus lähetti Pieta-
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rin ja Johanneksen sanoen: „menkää Valmista-
maan meille pääsiäislammas, syödäksemme." Niin he
sanoiroat: „kussas tahdot meitä Valmistamaan?" Hän
sattoi heille: „katso, koska te kaupunkiin tulette, kohtaa
teitä ihminen kantain mesi-astiaa: seuratkaa häntä sii-
hen huoneesen, johon hän menee. Ia sanokaa sen huo-
neen isännälle: Mestari sanoo sinulle: kussa on wie-
rasten huone, jossa minä syön pääsiäislampaan ope-
tuslasteni kanssa? Ia hän osuttaa teille suuren, nml-
miiksi waratun salin: malmistakaat siellä." Niin he me-
niwät jo löysiroät, niinkuin hän heille sanonut oli, ja
wlllmistimat Pääsiäislampaan.

2. Ia kun jo aika tullut oli, istui hän pöydän
tykönä, ja kaksitoista apostolia hänen kanssansa. Iahän sanoi heille: „minä olen halulla halannut syödä
tätä pääsiäislammasta teidän kanssanne, ennenkun
minä kärsin. Sillä minä sanon teille, etten minä suin-
kaan enää siitä syö, siihen asti kuin se täytetään Ju-
malan maltllkunnassll." Mutta heidän syödessänsä otti
lesus leiwän, ja kiitti, mursi, ja antoi opetuslapsillensa,
ja sanoi: „ottakaa ja syökää, tämä on minun ruu-
miini, joka teidän edestänne annetaan; se tehkää mi-
nun muistokseni." Samalla muotoa otti hän myös
kalkin, kiitti, ja antoi opetuslapsillensa, ja sanoi: „ottakaa
ja juokaa tästä kaikki. Tämä kalkki on se Uusi Testa-
mentti minun roeressäni, joka teidän ja monen tähden
wnodatetaan syntein anteeksi antamiseksi. Niin useinkuin te sen teette, niin tehkää se minun muistokseni."

1 Koi. 10: 16. Se siunauksen lalkli, jota siunaamme, eikö
se ole Kristuksen meren osallisuus? >»e leipä, jonka murramme,
eitä se ole Kristuksen ruumiin osallisuus?

Wirsi 19- 3. Ehtoollisen armollisen Kuoloon menness'(Herra
meille) asetti, Jossa ruumiins' sekä werens' Leipään, miinaan sowitti,
Niitä syömään ynnä juomaan Muistoksensa opetti.

9
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23. lesus Getsemllnnessa.
1, Koska lesus oli päättänyt puheensa, meni hän,

niinkuin hänen tapansa oli. Öljymäelle; ja hänen ope-
tuslapsensa seurasiwat häntä. Niin hän sanoi heille:
„tänä yönä te kaikki pahenette minuun; niinkuin kirjoi-
tettu on: „minä lyön paimenta, ja lampaat ha-
joteta a n." Niin wastais Pietari ja sanoi: „jos wielä
kaikki muut pahenisiwat, en minä ikänä pahene." le-sus sanoi: „totisesti sanon minä sinulle: tänä yönä,
ennenkun tukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti minua
kiellät." Mutta Pietari sanoi wielä enemmin: „jos
minuu pitäis kuoleman sinun kanssas, en minä ikänä
kiellä sinua." Niin sanoiwat myös kaikki.

2, Ia he tulimat kylään, jonka nimi oli Getsemane.
Siinä oli yrttitarha, johon lesus meni opetuslastensa
kanssa. Ia hän sanoi: „istukaa tässä, niinkauwan kuin
minä menen ja rukoilen tuolla."

3, Ia hän otti Pietarin ja lakobinjalohan-
neksen kanssansa, ja rupeis wapisemaan ja kauhis-
tumaan, ja sanoi heille: „sieluni on suuresti mur-
heissansa kuolemaan asti, olkaa tässä ja walmokaa mi-
nun kanssani." Ia hän meni wähä edemmä, lankeis
kaswoillensa ja rukoili: „Isäni, jos mahdollinen on, niin
menköön pois minulta tämä kalkki; ei kuitenkaan niin-
luin minä tahdon, maan niinkuin sinä." Ia hän tuli
opetuslastensa tykö, ja löysi heidät makaamasta, ja sa-
noi Pietarille: „niiu ette moineet malwoa minun kans-
sani. Walmokaa ja rukoilkaa, ettette kiusaukseen lan-
keisi. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko."
Taas meni hän toisen kerran ja rukoili: „Isäni ellei
tämä kalkki taida mennä pois minulta, muutoin jos en
minä sitä juo, niin tapahtukoon sinun tahtos." Mutta
palatessansa opetuslastensa tykö, löysi hän heidät ma-
kaamasta, sillä heidän silmänsä oliwat raskaat. Ia hän
jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran; ja
koska hän oli sangen suuressa ahdistuksessa, rukoili hän
hartaammin, ja hänen hikensä oli niinkuin werenpisarat,
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jotka maan päälle putosiwat, Sitte tuli hän opetus-
lastensa tykö, ja sanoi heille: „maatkaa wielä, ja lewät-
kää! Katso, hetki on lähestynyt, ja Ihmisen Poika an-
netaan ylön syntisten käsiin."

4. Wielä hänen puhuissansa, katso ludas, yksi
kllhdestatoistakymmenestä, tuli, ja hänen kanssansa paljo
mäkeä miekoilla ja seipäillä, lyhdyillä ja tulisoitoilla,
pappein päämiehiltä ja kansan Vanhimmilta. Mutta
joka hänen petti, oli antanut heille merkin, sanoen: „ke-
nenkä minä suuta annan, se on: kiinni ottakaa häntä."
Ia hän astui kohta lesuksen tykö, ja sanoi; „terwe
Rabbi! ja suuta antoi hänen." Niin lesus sanoi hä-
nelle: „ystäwäni, mitä marten sinä tulit. luda, suun
antamisellako sinä Ihmisen Pojan petät?" Silloin ne
astuiwat edes, ja ottiwat hänen kiinni; nman kaikki ope-
tuslapset pakeniwat.

les. 43: 24. Sinä sait minun työtä tekemään sinun synneis-
siis, ja olet tehnyt minulle waiwoa sinun pahoissa tcoisslls.

Wirsi 141- 1,3, 4. Tutkimaan, O lesus, auta, Piinaas ko-
nia», katkeraa, Kuolematas lauhiaa, Että sieluni sen kautta Lewon
waiwoissansa snis, Sinun uskosi' omistaisi

Awaa silmän, että woisin Rakkautes palawan Nähdä mua koh-
tahan, Mieleeni sen johdattaisin, Kuinkas niinkuin karitsa Kuolit synti-
uhrina.

Synnin kauheuden taidan Siitöki jo hawaita, Kun sun werta
hikoilla Piti synneistäni aiwa», Niiden tähden kauhean Kuolla ristin
kuoleman.

24. lesus ylimmäisen papin edessä. Pietarin
kieltäminen. lesus raadin edessä. Indaan

Iskarilltiu loppu.
1. Ia joukko, joka lesuksen oli kiinni ottanut, niei

hänen sidottuna ylimmäisen papin tykö, jonka luo kirjan
oppineet ja wanhimmat olimat kokoon tulleet. Niin
ylimmäinen pappi kysyi lesukfelta hänen opetuslapsis-
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Wnsa ja opetuksestansa. lesns wastais: „mina olen
mailman edessä julkisesti puhunut. Mitäs minulta
kysyt? Kysy niiltä, jotka kuulimat, mitä heille olen pu-
hunut." Mutta hänen näitä pulmissansa, antoi yksi
niistä palm eliöistä, jotka läsnä seisomat, lesukselle kor-
wapuustin, ja sanoi: „niinkö mustaat ylimmäistä pap-
pia?" lesns wastais sanoen: „los pahasti puhuin,
todista se pahaksi; mutta jos oikein puhuin, miksis mi-
nua lyöt?

2. Mutta Simon Pietari ja toinen opetuslapsi
oliwat taampana seuranneet lesusta ylimmäisen papin
kartanoon. Niin se toinen opetuslapsi, joka oli ylim-
mäisen papin tuttawll, meni lesuksen kanssa ylimmäi-sen papin saliin, ja tuli ulos ja puhui omenwartialle,
ja toi Pietarin sisälle. Niin owenwartia-piika näki Pie-
tarin ja sanoi hänelle: „etkös sinäkin ole tämän miehen
opetuslapsia"? Hän sanoi: „en ole."
meni palweliain tykö, jotka olimat hiilistä tehneet tu-
len kartanolla (sillä kylmä oli), ja lämmitteli heidän kans-sansa. Ia knkko lauloi. Ia taas näki toinen piika hä-
nen ja rupeis sanomaan niille, jotka siinä seisoiwat:
„tämll on yksi heistä." Mutta hän kielsi jälleen. Ia
mahan hetken perästä sanomat ne, jotka läsnä seisoi-
wat, Pietarille: „totisesti olet sinä yksi heistä, sillä sinä
olet Galilealainen, ja sinun puhees on senkalttainen."
Niin hiin rupesi itsiansä sadattelemaan ja wannomaan:
„en tunne minä sitä ihmistä, jota te sanotte." Ia
kohta kukko lauloi. Ia Herra käänsi itsensä ja katsoi
Pietaria. Niin Pietari muisti sen sanan, jonka lesus
oli sanonut hänelle: „ennen kun kukko kahdesti laulaa,
sinä kolmasti minun kiellät." Ia hän läksi kiiruusti
ulos, ja itki katkerasti."

3. Mutta pappein päämiehet ja wanhimmat ja
kaikki raati etsemät määrää todistusta lesusta ivas-
taan, flllldaksensa häntä tappaa, eikä löytäneet, Wii-
mein tuli kaksi määrää todistajaa, jotka sanomat: „tä-
mä on sanonut: „minä moin maahan ja'ottaaJumalan
temvlin, ja kolmena päiwänä sen rakentaa ylös." Waan
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ei niinkään heidän todistuksensa sopinut. Niin ylim-
mäinen pappi astui edes, ja kysyi lesukselta ja sanoi:
„oletlos Kristus, sen siunatun poika?" Niin lesus
sanoi: „minci olen. Ia teidän pitää näkemä» Ihmi-sen pojan istuman woimll» oikealla puolella ja tu-
leman tlliwallll pilwissä. Silloin repäsi ylimmäinen
pappi wlllltteensa, sanoen: „hän on pilkannut Jumalaa,
mitä enää todistuksia tarwitsemme. Katso, nyt kuulitte
Jumalan pilkan. Mitä te luulette?" Niin he kaikki
tuomitsiwat hänen ja sanoiwat: „hän on mikapää kuo-
lemaan." Ia päättimät antaa hänen ylön Romalai-
.selle Maaherralle Poutius Pilatukselle. Sillä luda-
laiset oliwat Romalaisten mallan alla, eikä ollut heillä
maltaa ottaa ketään päiwiltä pois. Ia muutamat ru-
pesimat sylkemään hänen päällensä ja peittämään hä-
nen kaswojllnsa ja sanomaan hänelle: „arwcm meille,
Kristus, kuka se on, joka sinua löi. Ia palweliat piek-
siwät häntä saumoillansa.

4. Koska ludas, joka hänen petti, näki hänen
kuolemaan tuomituksi, katui hän, ja toi jälleen ne kol-
mekymmentä hopeapenninkiä pappein päämiehille jawan-
hemmille, sanoen: „minä pahasti tein, että petin wiat-
toman meren." Mutta he sanoiwat: „mitä meidän sii-
hen tulee? katso itsiäs." Ia hän heitti ne hopiapen-
ningit templiin, läksi sieltä, meni pois ja hirtti itsensä.

Matth. 26- 24. Ihmisen poika tosin menee niinkuin hänestä
on kirjoitettu; mutta woi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen poika
petetään! Parempi olis sen ihmisen ollut, jos ei hän olis syntynyt.

Wirsi 25,0: O! lesns, piinas kautta Ia «iättömän kuoleman
Ann' cmtceks' syntini, j» auta Tass' eloss' ja tuunelass'.

25. lesus tuomitaan Pilatukselta.
-1. Koska päiwä tuli, weiwät he lesuksen raastu-

paan. Ia Pilatus tuli ulos heidän tykönsä j« kysyi:
„mitä lannetta te tuotta tätä miestä wastaan?" Hewastasiwat: „ellei hän pahantekiä olisi, emme olisi häntä
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sinun haltuus antaneet." Pilatus sanoi: „ottakaa te
ja tuomitkaa häntä teidän lakinne jälkeen." He was-
tasiwat: „meidän ei sowi ketään tappaa." Ia he ru-
pesiwat kantamaan hänen päällensä, sanoen: „tämän
me löysimme kansaa wiettelemän ja kieltämän keisarille
weroa antamasta, ja sanoman itsensä oleman kuninkaan
Kristuksen."

2. Niin Pilatus meni raastupaan, kutsui lesuk-sen ja sanoi hänelle: „oletkos Juvalaisten kuningas?"
lesus mustasi: „sinä sen sanoit; mutta ei minun Val-
takuntani ole tästä mailmasta. Jos minun Val-
takuntani olisi tästä mailmasta, niin tosin minun Pal-
mellani olisiwat sotineet, etten olis tullut annetuksi ylön
Juvalaisille. Sitä marten olen minä syntynyt
ja sitä marten mailinaan tullut, että totuuden
tunnustaisin. Jokainen joka on totuudesta,
se kuulee minun ääneni." Pilatus sanoi: „mikä on
totuus?" la sen sanottua, meni hän taas ulos Ju-
valaisten tykö ja sanoi heille: „en minä löydä yhtään
syytä hänessä." Ia koska hän tahtoi wiattoman le-
suksen päästää, sanoi hän heille: „teillä on tapa, että
minun pitää teille päästämän yhden pääsiäisenä: tah-
dotteko minun siis päästämään teille Juvalaisten kunin-
kaan? Niin he huusiwat kaikki, sauoen: ei tätä, maan
Barrabllsta." Mutta Barrabas oli ryöwäri ja mur-
hamies.

3. Niin Pilatus otti lesuksen ja antoi hänen so-
tamiehille ruoskittawaksi. Ia he ruoskitsiwat hänen,
ja wäänsiwät kruunun orjantappuroista hänen päähän-
sä, pllniwat ruowon hänen käteensä, ja puettimat hänen
purppura-kaapuun. Ia sanomat: „terwe Juvalaisten
kuningas;" ja annoimat hänelle korwapuustia. Sitten
otti Pilatus lesuksen ja asetti hänen kansan «ahtamaksi.
Niin lesus seisoi kantani orjantappurasta kruunua ja
purppuraista maatettu; ja Pilatus sanoi heille: „katso
ihmistä." Mutta ludalaiset huusiwat: „ristiinnaulitse,
ristiinnaulitse häntä."

4. Ia Pilatus pyysi lesusta päästää, mutta lu-
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dlllaiset huusiwat, sanoen: „los sinä hänen päästät,
niin et sinä ole Keisarin ystämä." Koska Pilatus tä-
män puheen kuuli ja näki ettei mikään auttanut, wei
hän lesuksen ulos ja istui tuomioistuimelle ja sanoi
Juvalaisille: „katso teidän kuninkaanne!" Mutta he
huusiwat: „ota pois, ota pois, ristiinnaulitse hänen!"
Pilatus sanoi heille: „pitääkö minun ristiinnaulitseman
teidän kuninkaanne?" Alimmaiset papit mastasimat:
„ei meillä ole kuningas, waan keisari!" Niin silloin
hän antoi hänen ristiin naulittaa.

Hebr. 12: 3. Muistako» häntä, jok» senkaltaisen wastahakoi-
suuden «n syntisiltä itse wastaansa kärsinyt, ettette wäsysi teidän
mielessänne ja lakkaisi.

1 Piet. 2: 22.23. Joka ei yhtään syntiä tehnyt, eikä yhtään
petosta ole hänen suustansa löydetty; joka ei kironnut koska häntäkirottiin, ei uhannut kosta hän lärsei; mutta antoi hänelle koston,
joka oikein tuomitsee.

Wirsi 141: Mailma ei kärsi niitä, Jotka Herraa peilaamat,
Hurslahasti elämät; Nähdä laitaan se jo siitä, Kuin se laittein hurs-
kahin Tuomitahan ristihin. Wäliaik. 33.

26. lesus naulitaan ristin hirsipuuhun,
karsii ja kuolee.

1. Ia sotamiehet riisuimat lesukselta purppura-
kaapun ja puettiwat hänen omiin waatteisiinsa, ja mei-
mät hänen pois ristiinnaulittawaksi. Ia hän kantoi
ristiänsä. Mutta koska he meniwät ulos (kaupungista)
löysiwät he yhden miehen, joka ohitse kämi ja tuli pel-
lolta, Simonin Kyreeniläisen; sen he waatiwat hänenristiänsä kantamaan hänen jäljessänsä. Mutta häntä
seuraisi suuri joukko kansaa ja waimoja, jotka itkiwät
ja parkuimat. Niin lesus käänsi itsensä heidän puo-
leensa ja sanoi: tyttäret, älkää minua
itkekö, waan itkekää itsiänne ja lapsianne. Sillä jos
he niimät tekemät tuoreessa puussa, mitä sitte tuimassa
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tapahtuu?" Niin wietiin myös hänen kanssansa kaksi
muuta pahantekiätä surmattawaksi.

2. Ia tultuansa siihen paikkaan, joka pääkallonpaikaksi
kutsutaan, mutta hebreaksi: Golgata, siinähe ristiinnau-
litsiwat hauen ja ne taksi pahantekiää, toisen oikialle ja toi-sen wasemmalle puolelle. Niin sanoi lesus: „Isä anna,

heille anteeksi, sillä ei he tiedä, mitä tekewät." Ia
sotamiehet, koska he oliwat lesuksen ristiinnaulinneet,
ottiwat hänen «aatteensa ja tekiwät neljä osaa, kul-
lenki sotamiehelle osan, ja hameen. Mutta hame ei ol-
lut ommeltu, maan kokonansa ylhäältä kudottu. Niin
he sanoiwat: „älkäämme rikkoko tätä, waan heittä-käämme tästä arpaa, kenen sen pitää oleman." Ia
niin raamattu täytettiin, joka sanoo: „he omat Vaat-
teeni itsellensä jakaneet ja omat heittäneet hameestani
arpaa."

3. lesuksen ristin tykönä seisoi hänen äitinsä ja
opetuslapsi, jota lesus rakasti. Ia lesus sanoi tutil-
lensa: „waimo, katso sinun poikas!" ja opetuslapselle
„kotso sinun äitis!"
lapsi hänen tykönsä.

4. Mutta kansa seisoi ja katseli, ja ohitsekaymät
pilkkasiwat häntä, wäänteliwät päätänsä ja sanoiwat:
„woi sinuas! joka maahan jaotat Jumalan templin,
ja kolmena päiwänä sen rakennat, auta itsiäs; jos olet
Jumalan poika, niin astu alas rististä!" Niin myös
pilkkasiwat häntä pappein päämiehet, kirjanoppineet ja
wllnhimmat, sanoen: „muita hän on auttanut, itsiänsä
ei hän woi auttaa. Jos hän on Kristus, Israelin ku-
ningas, astukoon nyt alas, niin uskomme häntä." Pilk-
kasiwat myös häntä sotamiehet.

5. Niin toinen pahantekiöistä, jotka hänen lans»sansa ripustetut oliwat, pilkkasi häntä ja sanoi: „los
sinä olet Kristus, uiin auta itsiäs ja meitä." Mutta
toinen wastasi ja nuhteli häntä, sanoen: „etkö sinäkään
Jumalaa pelkää, ettäs olet yhdessä kadotuksessa? Ia
tosin me olemme syystä siinä, sillä me saamme toit-
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temme ansion jälkeen; mutta ei tämä mitään pahaa
tehnyt." Sitte sanoi hän lesukselle: „Herra, muista
minua, koskas tulet waltllkuntaas." lesus sanoi hänelle:
„totisesti minä sanon sinulle; tänä päimänä olet sinä
minun kanssani paratiisissa."

6. Mutta koska kuudes hetki oli (se on kello 12
päiwälla) tuli pimeys kaiken maan päälle hamaan yh-
deksänteen hetkeen (kello 3 j. p. p.), ja aurinko pimeni.
Ia yhdeksännellä hetkellä huusi lesus suurella äänellä:
„Eli, Eli, lama sahattani? (Minun Jumalani, mi-
nun Jumalani, mitsis minun annoit ylön?) Mutta
muutamat niistä, jotka siinä seisoiwat, sanoiwat: „E-
-liasta hän huutaa." Sitte koska lesus tiesi jo kaikki
täytetyksi, sanoi hän: „minä janoon." Ia kohta juoksi
yksi heistä ja täytti sienen etikalla, pani sen ruowon
päähän ja piti hänen suunsa edessä. Mutta muut sa-
noiwat: „pidäs, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pääs-
tämään" Koska lesus oli etikkaa ottanut, sauoi hän„se on täytetty." Ia hän huusi taas korkialla ää-
nellä: „Isii, sinun tllsiis minä annan henkeni!" ja
kallisti päänsä ja antoi henkensä.

?. Ia katso, templin esimaate rep eis kahtia, yl-
häältä alas; ja maa järisi ja kalliot halkesiwat, ja hau-
dat aukesimat. Mutta koska sadanpäämies ja ne, jotka
hänen kanssansa oliwat, nakimät maan jännän, ja mitä
muuta nyt tapahtui, peWsimät he suuresti, ja sadan-
päämies sanoi: „totisesti oli tämä Jumalan poika."
Ia kaikki kansa, koska he nakimät, mitä tapahtui, loi-
niät he rintoihinsa ja palasiwat kotiansa.

les. 53: 5. Hän on haawoitettu meidän Pahain teloimme
tähden, ja meidän synteimme tähden on hän hosuttu; rangaistus
oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haawainsll
lautta olemme me paratut.

Piet. 2: 24. Kristus uhrasi meidän syntimme omassa inu»
miissausa Puun päällä, että me synnistä poisluolleet eläisimme wan«
hurskaudelle- jonla haawaiu lautta te olette termeiksi tulleet.
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2 Kor. 5- 19. Jumala oli Kristuksessa ja sowitti mailman
itse kanssansa, ja ei lukenut heille heidän synteänsii.

Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle, Hänen ai-
noan Poikansa, meidän Herramme, joka pii-
nattiin Pontius Pilatuksen alla, ristiinnaulittiin ja
kuoletettiin.

Wirsi 351.- 3, 5. Sun weres, lesus puhdistaa Mun lllikist'
synnin wioista, Ain' walwoissan' ja nukkuissan' Sä olet turman,
auttajan!

Suo sinuss' elän, kuolen kanss' Ia olen aina omanas, Sitt'
»iimein kurja sieluisen' Sun lykös korjaa taiwaasen!

27. lesulsen hautaaminen.
1. Koska ehtoo tuli, tuli yksi rikas mies Arima-

-tinsta, jonka nimi oli Josef, joka myös oli lesuk-sen opetuslapsi, waan salaa. Tämä rohkeni mennä
Pilatuksen tykö, ja rukoili että hän saisi ottaa lesuk-sen ruumiin. Tuli myös Nikodemus, se joka yöllä oli
ensin tullut lesuksen tykö, ja toi hywänhajullisia yrttejä.

2. Ia he ottiwat lesuksen ruumiin alas ris-
tistä ja kääriwät sen liinaiseen, hywän hajullisten
yrttein kanssa, niinkuin Juvalaisten tapa on haudata.
Ia paniwat sen Josefin uuteen hautaan, jonka hän oli
hakannut kalliohon, johon ei wielä kenkään ollut pantu.
Siihen he paniwat lesuksen, ja wierittiwät suuren ki-
wen haudan owelle, ja meniwät pois.

les. 53: 9. Hänen hautansa aimottiin jumalattomain sekaan;
rikkaan tykö tuli hän kuitenki kuoltuansa.

Ps. 16- IN. Et siuä hyljäa minun sieluani helwetissä, etkä
salli pyhäs näkemän turmelusta.

1 Piet. 3: 18, 19. Kristus kärsei synteimme tähden, hurskas
määräin edestä, ett» hän meitä Jumalalle uhraisi: lihassa tosin
kuoletettu, mutta hengessä elämäksi tehtu; jossa hän myös meni
pois ja saarnais hengille wankeudess».

Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle, Hänen ai-
noan Poikansa meidän Herramme, joka hau-
dattiin; astui alas helwettiin.
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28. lesus nonsee kuolleista.
1. Ensimäisenä päiwänä jälkeenSabbatin (se on Sun-

nuntaina) sangen warhain aamullariensi Maria Magda-
lena ja muutamat muut waimot hänen kanssansa hau-
dalle, kantain hywänhajullisia yrttejä, woidellaksensa le-
suksen ruumista. Ia he puhuimat keskenänsä: „kuka
meille wierittää kimen haudan owelta?" Sillä se oli
sangen suuri. Ia kun he katseliwat, näkimät he kimen
Vieritetyksi. Ia hautaan mentyänsä näkimät he yhden
nuorukaisen istuman oikialla puolella, joka oli waate-
tettu pitkällä walkilllla waatteella; ja he hämmästyiwät.

2. Mutta hän sanoi heille: älkää hämmästykö! Te
etsitte lesusta Natsarealaista, joka oli ristiinnaulittu.
Hän nousi ylös. Ei hän ole täällä. Katso siaa, tu-
hunka he hänen paniwat! Mutta menkää ja sanokaa
hänen opetuslapsillensa ja Pietarille, että hän käy edel-
länne Galileaan, niinkuin hän sanoi teille sanoen: „IH-
misen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten kä-
siin, ja ristiinnaulittaman, ja kolmantena päiwänä nou-
seman ylös."

3. Ia he menimät nopiasti ulos japakeniwat hau-
dalta; silla wapistus ja suuri hämmästys oli tullut
heidän päällensä.

Rom. 14: 9. 4- 25. Kristus on kuollut j» nousnut ylös, j»
jälleen elämäksi tullut, että hän olis kuolleitten ja elämäin Herra,

Hän on meidän synteimme tähden annettu ulos, ja meidän w»n«
hurskauttamisemme tähden herätetty.

Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle, Hänen ai-
noan Poikansa, meidän Herramme, joka kol-
mantena päiwänä nousi ylös kuolleista.

Wirsi 156: I. Kristus kun kuoletettiin Kaikkein syntisten täh-
den, Hän jnllens' ylös nostettiin, I» saatti elämään meidän. Siis
me nyt laitti iloittaamm', Jumal»» myös »in» kunnioittakaan»',
I» weisatkallm Halleluja, Hallelujn!
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29. lesus ilmestyy Mana Magdalenalle hau-
dalla, selä niille muille Mainioille pa-

latessll haudalta.
1. Mutta Maria seisoi haudan edessä, ja itki.

Ia niin itkiessänsä kumarsi' hän itsensä hautaan ja näki
kaksi enkeliä Walkeissa maatteissa istuman, toisen pään
puolessa ja toisen jaltain puolessa, siinä johon lesnk-sen ruumis oli pantu. Ne sanoiwat hänelle: „Waimo
mitäs itket?" Hän sanoi heille: „he omat minun her-
rani ottaneet pois, enkä tiedä, kuhun omat hänen pan-
neet." Ia kun hän nämät sanonut oli, käänsi hän it-
sensä taaksepäin, ja näki lesuksen seisoman, eikä tietä-
nyt, että se oli lesus. Sanoi lesus hänelle: „waimo,
mitäs itket? ketä etsit?" Mutta hän luuli sen yrtti-
tarhan haltiaksi, ja sanoi hänelle: „Herra, jos sinä hä-
nen kannoit pois, niin sano minulle, kuhun hänen pa-
nit, ja minä tahdon hänen ottaa." lesus sanoi hä-
nelle: „Mana!" Niin hän käänsi itsensä ja sanoi hä-
nelle: „Rllbl>oni!" (se on. Mestari). Sanoi lesus hä-
nelle: „äla minuun rupee; sillä en minä mielä mennyt
ylös Isäni tykö. Waan mene meljeini tykö ja sano
heille: minä menen ylös minun Isäni tykö, ja
teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö,
ja teidän Jumalanne tykö."

2. Kun ne muut mainiot, jotka Marian kanssa vii-
mat tulleet haudalle, palasiwat Jerusalemiin, tuli lesus
heitäkin wastlllln, ja sanoi: „terwe teille!" Niin hekumarien rukoilimat häntä. Ia lesus sanoi heille: „äl-
kää peljätkö; menkää ja ilmoittakaa minun meljilleni,
että he menisiwät Galileaan; siellä he saamat mi-
nun nähdä.

3. Ia Maria ja ne muut mainiot ilmoittimat
kaikki yhdclletoistakymmenelle ja kaikille niille. Mutta
heidän puheensa näkyi heille houraukseksi, eimätta heuskoneet heitä.
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Hesek. 34- 23. Niin sanoo Herra: min» tahdon yhden aino-
laisen paimenen herättää, joka heitti °n rawitsewa. Hiin on
heitti rawitsewa ja on heidän paimenensa olema.

loh. 14: 18, 20. lesus itse sanoi opetuslapsillensa: „en minä
jätti teitä orwoiksi, waan tulen teidän tykönne. Sinä pöiwäuö Pi-
tää teidän ymmärtämän, että minti ole» Isässä, ja te minussa, j»
minä teissä.

Wirsi 164: 9. Ah korjaa, lesus Herrani, Kuin kuolemasta
nousit, Heikkoa täällä laumaasi, lonk' omaksesi ostit, Ett yksimieli-
sesti me Taiwaasen samoaisimme Ia riemun perisimme!

(Wäliaik. Wirsik.)

30. lesus, ilmestyy opetuslapsillensa.
1. Wielä samana päiwänä ilmestyi Herra Si-

mon Pietarille, ja myös kahdelle opetuslapselle,jotka
meniwat Jerusalemista yhteen kylään, nimeltä Omaus.

2. Ia koska ehtoo tuli ja omet oliwat suljetut,
jossa, opetuslapset koossa oliwat. Juvalaisten pelwon
tähden, tuli lesus ja seisoi heidän keskellänsä, ja sanoi
heille: „rauha olkoon teille!" Niin he hämmästyiwät
ja pelkäsiwät ja luulimat hengen näkemänsä. Mutta
hän osotti heille Mensa ja jalkansa ja kylkensä. Niin
opetuslapset ihastuiwat, että he näkiwät Herran. Ia
lesus taas sanoi heille: „rauha olkoon teille! Niin-
kuin Isä minun lähetti, niin minä myös lähetän tei-
dän." Ia kun hän nämät sanonut oli, puhalsi hän
heidän päällensä, ja sanoi heille: „ottakaa Pyhä Henki!
joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi an-
netaan; ja joille te ne pidätte, niille ne omat pidetyt,"

3. Mutta Tuomas, yksi kahdestatoistakymme-
nestä, ei ollut heidän kanssansa, koska lesus tuli. Niin
muut opetuslapset sanoiwat hänelle: „me näimme Her-
ran." Mutta hän sanoi: „ellen minä näe hänen kä-
sissänsä naulan reikää, ja pistä sormeani' naulain
siaan, ja pistä kättäni hänen kylkeensä; en minä usko."

Ia kahdeksan päiwän perästä oliwat opetuslapset
taas sisällä, ja Tuomas heidän kanssansa. Niin lesus
tuli, kun owet oliwat suljetut, ja seisoi heidän keskel-
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länsä, ja sanoi: „rauha olkoon teille!" Sitte sanoi hän
Tuomaalle: „pistä sormes tänne, jakatso minun käsiäni,
ja ojenna tänne kätes ja pistä minun kylkeeni; äläkä
ole epäuskoinen, maan uskowainen," Tuomas wnstnsi
ja sanoi: „minun Herrani ja Jumalani!" lesus sanoi
hänelle: „ettäs näjit minun Tuomas, niin sinä uskoit:
„a»tuaat owat ne, jotka eiwät näe, ja kuitenkin
ugkowat"

4, Sitte ilmoitti lesus taas itsensä opetuslapsille
Tiberian meren tykönä. Ia lesus sanoi Simon Pie-
tarille: „Simon, lonaan poika, rakastatkos minua
enemmin tuin nämät?" Hän wastasi: „Herra, sinä
tiedät, että minä sinua rakastan." Sanoi lesus hä-
nelle: „ruoki minun karitsojani!" Taas sanoi lesus
hänelle: „Simon, Jonnan poika, rakastatkos minua?"
Pietari mustasi: „laa, Herra, sinä tiedät, että minä
sinua rakastan," Sanoi lesus hänelle: „taitse minun
lampaitani!" Ia hän sanoi kolmannen kerran hänelle:
„Simon, Jonnan poika, rakastatkos minua?" Niin
Pietari tuli murheelliseksi, ja sanoi lesukselle: ,Herra,
sinä tiedät kaikki; 'sinä tiedät, että minä rakastan sinua,"
lesus sanoi hänelle: „ruoki minun lampaitani. To-
tisesti sanon minä sinulle: „koska sinä olit nuori, niin
sinä myötit itses, ja menit kuhunkn tahdoit; muttn kos-
kas wanhenet, niin sinä ojennat kätes, ja toinen wyöt-
tää sinun, ja mie sinun, kuhun et sinä tahdo." Muttasen hän sanoi, antain tietää, millä kuolemalla hänen
piti kunnioittaman Jumalan.

loh. 16: 22. Minä tahdon teit» jälleen nähdä, j» teidän sy»
dämmennc on iloitsen,», eikä kenenkään Pidä iloanne teiltä ottaman
pois.

Wirsi 165: 1,3: 4. lesus Kristus sielun tuiwa, Kuoleman
myös surma, Häu ylösnousi, Synnin niin alas sorsi. Kyrie elee°
son! Synnin ja pirun hlln woitti, Armou edes tuotti. HUn woi
meit' auttaa Piinans' ja woittons' kautta. Kyrie eleeson.

Herra», kuin kuolemasi' nousi, Rukoilkanm' ett soisi Tylöniins'
oll», Ia taiwaan iloon tull». Kyrie eleeson.
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31. lesus asettaa kasteen: astuu ylös
tlliweasen.

1. Mutta ne ykfitoistakymmentä opetuslasta me-
niwät Galileaan, sille mäelle, jonka lesus oli heille
määrännyt. Ia lesus tuli ja puhutteli heitä, sanoen:
„minulle on annettu kaikki woima taimaassa ja maan
päällä! Menkää siis ja opettakaa kaikkea kansaa, ja
kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen; ja opettakaa heitä pitämään kaikki mitä minä olen
teille käskenyt! Ia katso minä olen teidän kanssanne,
joka päiwä, mailman loppuun asti."

2. Näin osotti lesus itsensä elämäksi, kärsimisensä
jälkeen, moninaisilla merkeillä, ja näkyi opetuslapsillensa
neljäkymmentä päiwää ja puhui heille Jumalan Val-
takunnasta, ja llwasi heidän ymmärryksensä kirjoituksia
ymmärtämään. Ia sanoi heille: „niin on kirjoitettu,
ja niin tuli Kristuksen kärsiä, ja nousta kuolleista kol-
mantena päiwänä, ja saarnattua hänen nimeensä pa-
rannusta ja syntein anteeksi antanmsta, kaikissa kan-
soissa ruweten Jerusalemista. Mutta te olette niitten
todistajat. Ia katso, minä lähetän Isäni lupauksen
teidän päällenne. Mutta te, olkaa Jerusalemissa sii-
hen asti, kuin te puetetaan moimalla korkeudesta."

3. Niin hän wei heidän ulos Jerusalemista ha-
maan Betanilllln, ja nosti kätensä, ja siunais heitä.
Ia tapahtui, koska hän heitä oli siunannut, erkani hän
heistä, ja meni ylös taiwaasen. Mutta kun he
häntä oliwat kumartaneet ja rukoilleet, palasiwat he
Jerusalemiin suurella ilolla.

Hebr. g; 14. Ei Kristus mennyt käsillä tehtyyn pyhään, joka
totisen kuwll on, waan hän meni itse taiwaasen, että hän nyt Ju-
malan kllswoin edessä meidän lähdemme ilmestyisi.

R°m. 8: 34. Kristus on kuollut, ja hän on myös herätetty
ylös; on myös Jumalan oikialla kädellä, joka myös rukoilee meidän
edestämme. ,

'

,

Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle,
meidän Herramme, joka astui ylös
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taimaasen, istuu Isän Jumalan kaikkiwal-
tiaan oikialla kädellä

32. Pyhän Hengen wuodattaminen.
1. Kun Viideskymmenes päiwä (Pääsiäisestä) täy-

tettiin, oliwat .opetuslapset kaikki yksimielisesti ko'ossa.
Ia humaus tapahtui äkisti taimaasta, uiinkuin suun
tuulispää olisi tullut, ja täytti koko huoneen, kussa he
oliwat istumassa. Ia heille näwyit wiileskellyt kielet,
niinkuin tuliset, ja istuimat kunkin heidän päällensä.
Ia he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä, ja rupesiwat
puhumaan muilla kielillä, sen jälkeen kuin Henki antoi
heidän puhua.

2. Niin Jerusalemissa asui Juvalaisia, Jumalaa
pelkäämäisiä miehiä, kaikkinaisesta kansasta. Ia koska
tämä ääni tapahtui, kokoontumat he ja hämmästyiwät,
sillä kukin kuuli niiden puhuman heidän omalla kielel-
länsä. Ia he sanoiwllt toinen toisellensa: „mitäs luu-
let tämän oleman?" Mutta muut nauroiwat heitä, ja
sanoimat: „he omat täynnänsä makiaa miinaa."

3. Niin Pietari seisoi opetuslasten kanssa, korotti
äänensä, ja sanoi: „te ludan miehet, ja kaikki jotka
asutte Jerusalemissa! ei nämät suomuksissa ole, niin-
kuin te luulette. Waau lesuksen, jonka te ristiin-
naulitsitte, on Jumala herättänyt, ja tehnyt Herraksija Kristukseksi. Hän on korotettu Jumalan oikialle
kädelle ja on Isältä saanut lupauksen Pyhästä Hen-
gestä, ja on tämän ,wuodattanut, jonka te nyt näette
ja kuulette."

4. Kun he nämät kuulimat käwi se läpi heidän
sydämensä, ja he sanoimat Pietarille ja apostoleille:
„te miehet, rakkaat weljet, mitä meidän pitää tekemän?"
Waan Pietari sanoi heille: „tehkäät parannus, ja an-
takoon jokainen itsensä kastaa lesuksen nimeen, syntein
anteeksi antamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lah-
jan." lo.tka siis mielellänsä ottiwat hänen sanansa
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wastaan, ne kastettiin. Ia sinä päiwänä lisääntyi lä-
hes Kolmetuhatta sielua.

5. Ia he pysyiwät alati apostolein opissa ja osal-
lisuudessa, ja leiwän murtamisessa, ja rukouksissa. Mutta
jokaiselle sielulle tuli pelko, ja tehtiin apostolein kautta
monta ihmettä ja merkkiä. Ia Herra lisäis joka päiwä
autuaiksi tulewaisia seurakunnalle.

Joel. 2- 28. Sitte on tapahtuma, että min» wuodatan Hen-keni kaiten lihan yli.
loh. 14- 26. Lohduttaja, se Phhä Henki, jonka M on lii»

hcttawci minun nimeeni, hän opettaa teille kaikki, ja muistuttaa teille
kaikki, mitä teille olen sanonut.

Minä uskon Pyhän Hengen päälle; yhden
Pyhän kristillisen Seurakunnan, pyhäin ih-
misten yhteyden, syntein anteeksi saamisen.

1 Kor. 12: 3. Ei yksikään tllid» lesusta kutsua Herraksi, muu-
toin kuin Pyhän Hengen kautta.

Wirsi 235: 20, 21. O Phhä Henki, meidän suo Sun sanaas
kuulla ett' se tuo Meill' uskon, toiwonralkaun, Niin muiden awuin
kaswannon.

33. Apostolit templissii, wanleudessa ja
Raadin edessä.

1. Niin Pietari ja Johannes meniwät ynnä
ylös templiin yhdeksännellä rukouksen hetkellä. Ia yksi
mies, saattllmlltoin hamasta äitinsä kohdusta, kannet-
tiin templin owen eteen, joka päimn, anomaan almua
templiin menewiltä. Koska hän näki Pietarin ja Jo-
hanneksen tahtoman mennä templiin, anoi hän heiltä
almua. Niin Pietari sanoi: „hopiaa ja kultaa ei mi-
nulla ole; maan sitä, mitä minulla on, annan minä
sinulle: „lesuksen Kristuksen Natsarealaisen nimeen,
nouse ja käy!" Ia hän tarttui hänen oikiuan käteensä
ja ojensi hänen; ja hän nousi ylös, seisoi ja tawi, ja
meni heidän kanssansa templiin, käyden ja hypäten ja
kiittäin Jumalaa.
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2. Mutta papit ja temvlin esimies ja saddukeuk-
set, koska he näkiwät kaiken kansan hämmästyksissä juok-
seman Pietarin ja Johanneksen tykö ja kuuluvat heidänsaarnaaman parannusta ja syntein anteeksi saamista
lesuksen nimeen, heittiwät kätensä heidän päällensä ja
paniwat heidän huomeneksi kiinni, sillä jo oli ehtoo.

Mutta toisena »äimänä asettiwat he heidän kes-
kellensä, ja kysyimät heiltä: „milla moimalla taikka kenen
nimeen olette tämän tehneet?" Niin Pietari, täyn-
nänsä Pyhää Henkeä sanoi heille: „Kansan ylimmäiset
ja Israelin wanhimmat! Olkoon teille ja kaikelle Is-
raelin kansalle tiettäwä, että lesuksen Kristuksen Nat-
saiealllisen nimessä, jonka te ristiinnaulitsitte, jonka
Jumala kuolleista herätti, hänen nimessänsä seisoo tä-
mä (saattamatoin) teidän edessänne terweenä. Hän
(lesus Kristus) on se kiwi, joka teiltä, rakentajilta
hyljätty on, joka on nnrkkakiweksi tullut. Gikä yh-
dessäkääntoisessa ole autuutta; sillä ei ole muuta
nimeä taiwaan olla ihmisille annettu, jossa mei-
dän pitää autuaiksi tuleman." Koska he tämän
kuuliwat ja näkiwät, mitä tapahtunut oli, käskiwät he
heitä menemään ulos raadista, ia pitiwät neuwoa kes-
kenänsä. Sitte kutsuimat he heidän jälleen, ja kielti-
wät heitä kaiketi puhumasta lesuksen nimeen.

Mutta Pietari ja Johannes mastasiwat heitä ja
fanoiwat: „tnomitkaa itse, jos se on oikein Jumalan
edessä, että teitä enemmän kuulemme, kuin Jumalaa."

3. Sittemmin, kun apostolien kätten kautta teh-tiin monta merkkiä ja ihmettä kansan seassa, ja joukko
paljon enäni miehistä ja mainioista jotka Herran päälle
uskoiwat, niin että he kantoiwat sairaita kaduille ja
vammat niitä muoteille ja paareille, että Pietarin tul-
lessa ainoasti hänen marjonsa jonkun heistä olis war-
jonnut, ja suuri joukko myös tuli kokoon lähimmistä
kaupungeista Jerusalemiin, ja toiwat sairaita ja saas-
taisilta hengiltä waiwlltuita, jolla kaikki parattiin, nousi
ylimmäinen pappi ja kaikki jotka hänen kanssansa oli-
wat, saddukeusten lahko, ja oliwat täynnänsä kiimautta.
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Ia he paiskasiwat kätensä apostolein päälle ja pain-
ivat heidän yhteiseen wankihuoneesen. Mutta Herran
enkeli anmis yöllä tornin omen ja wei heidän ulos ja
kehoitti heitä puhumaan templissä kansalle kaikki tämän
elämän sanat.

Koska ylimmäinen pappi ja lempiin esimies ja
pappein päämiehet nämät kuulimat, epäiliwät he heistä,
miksi se wiimeinki tulis. Ia kun he toiwat heidän,
llsettiwat he heidän raadin eteen, ja ylimmäinen pappi
sanoi heille: „emmekö ole kowasti teitä kieltäneet puhu-
masta kansalle tähän nimeen? Ia katso, te olette Je-
rusalemin täyttäneet opetuksellanne." Mutta Pietari
ja muut apostolit mllstasimat ja sanoiwat: „enemmin
tulee kuulla Jumalaa, kuin ihmisiä. Isäimme
Jumala herätti lesuksen, jonka te tapoitte ja ripustitte
puuhun Sen on Jumala korottanut oikialle
kädellensä päämieheksi ja wavahtajaksi." Kun he
nämät kuuliwat, käwi se heidän sydämensä läpitse, ja
pitiwät neuwoa tappaaksensa heitä. Mutta yksi fariseus,
nimeltä Gamaliel, lainopettaja, josta kaikki kansa paljo
piti, nousi raadista ja sanoi: „lakatkaa näistä miehistä,
ja sallikaa heidän olla. Sillä jos tämä neuwo eli
teko on ihmisistä, raukee se tyhjään; waan jos
se on Jumalasta, ette woi sitä tyhjäksi tehdä."
Ia he mielistyiwät kaikki hänen neumoonja, ja kutsui-
wat apostolit sisälle, hosuimat heitä, ja kielsiwät heitä
puhumasta lesuksen nimeen.

4. Mutta apostolit menimät iloiten pois raadin
edestä, että olimat mahdolliset pilkkaa kärsimään Hänen ni-
mensä tähden, eikä lakanneet saarnaamasta, jolapäima,
templissä ja joka huoneessa emankeliumia lesuksesta
Kristuksesta.

loh. 15: 26, 27. Kosla Lohdnttuja tulee, jonka minä teille
Isältä lähetä», totuuden Henki, jok» Isästä läy ulos, se on mi-
nusta todistama. Ia teidän pitää myös todistaman, sillä te olette
alusta minun kanssani.

loh. 15: 20, 21. Jos he minua wainosit, tott» he teitä!»
wainoowat; jos he minun sanani kätkiwät, totta he teidänki sananne
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lättewät. Mutta kaikkia näitä tekemät lje teille, minun nimeni täh-
den sillä ei he tunne sila, joka minun lähetti.

Math. 10: 19, 20. Slkciä murehtiko, kuinka tuitta mitä tei-
dän pitää puhuman, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän
puhuman pitää. Sillä ette te ole iotk» puhutte, waau Isänne
Henki, jola teissä puhuu.

34. Rakkaus ja kuri ensimciisessii Seura-
kunnassa.

1. Apostolit todistiwat suurella woimalla Herran
lesuksen ylösnousemisesta, ja suuri armo oli kaikkein
uskowaisten päällä. Heidän paljoudessa oli uksi sydän
ja rM sielu; eikä kenkään heistä sanonut mitään

sensa, jota hänellä oli, maan kaikki oliwat heillä yh-
teiset. Eikä myöskään ollut yhtään tarwitsewaa hei-
dän joukossansa; sillä kaikki, joilla pellot taikka huo-
neet oliwat, myimät ne, ja toiwat myytyin hinnan ja
paniwllt apostolein jalkain eteen. Ia jokaiselle jaettiin
niinkuin kuki tarwitsi.

2. Mutta yksi mies, Anonias nimeltä, Sasiran
hänen emäntänsä kanssa, myi tawaransa, ja kätki jotain
hinnasta, emäntänsä tieten; ja toi osan edes, ja pani
apostolein jalkain eteen. Niin Pietari sanoi: „Ananias,
miksi saatana täytti sydämes Pyhän Hengen edessä ma-
lehtelemlllln, ettäs jotakin pellon hinnasta kätkit. Et-
kös olisi saanut pitää, koska se sinulla oli; ja myyty-
näkin oli se sinun hallussas? Et sinä ole ihmisten,
maan Jumalan edessä walehdellut." Koska Ananias
nämät sanat kuuli, lankesi hän maahan ja antoi hen-
kensä. Niin nuoret miehet nousiwat, weiwät pois ja
hautllsiwat hänen.

Mutta tapahtui liki kolmen hetken perästä, että
hänen emäntänsä tuli sisälle, eikä tiennyt, mitä oli ta-
pahtunut. > Niin Pietari sanoi hänelle: „sanos Mnulle,
olletteko sen pellon siihen hintaan myyneet?" Mutta hän
sanoi: „olemme niinki siihen hintaan." Sanoi Pietari
hänelle: „Mitsi olette mielistyneet keskenänne Herran
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Henkeä kiusaamaan? Katso, niitten jalat, jotka miehes
hautasiwat, omat owen edessä, ja miemät sinun pois."
Ia hän kohta lankeis maahan, hänen jalkainsa eteen,
ja antoi henkensä. Ia nuoret miehet tulimat sisälle, ja
löysiwät hänen kuolleena, ja weiwät hänen ulos ja hau-
tasiwat miehensä miereen.

G»l. S: 7, 8. Älkää eksykö: ei Jumal» llnnll itseänsä pilkat».
Sillä mitä ihminen kylmää, sitä hän myös niittää. Jota lihas»
sllnsa kylmä», st lihastansa turmeluksen niittää; mutta joka Hen«
zcssä kylmä», st Hengestä niittää ij»nkaikkistn elämän.

Ram. 12: 9. Rakkaus olkoon wilpitön. Wihatkaa Paha», j»
riippukaa kiinni hywässä!

35. Stefllnus.
1. Koska opetuslasten luku eneni, niin ettei apos-

tolit ennättäneet toimittaa almuin jakamista seurakun-
nan köyhille, kutsuimat he kokoon opetuslasten joukon,
ja sanoiwat: „ei se ole kohtuullinen, että me annamme
ylön Jumalan sanan, ja palwelemme pöytäin edessä.
Sentähden walitkaa joukostanne seitsemän miestä, jotka
owat Pyhää Henkeä ja wiisautta täynnä, joitten hal-
tuun tämän wiran annamme." Niin opetuslapset wll-
litsimat seitsemän toimittajaa, ja apostolit rnkoiliwat ja
paniwat kätensä heidän päällensä.

2. Uksi näistä oli Ttefanns, joka oli uskoa ja
wäkewyyttä täynnä, ja teki ihmeitä ja suuria tunnus-
tähtiä kansan seassa. Mutta muutamat nousiwat ja
riiteliwät Stefanuksen kanssa; ja kun he eiwät woineet
sitä wiisautta wastaan olla, ja sitä Henkeä, jonka kautta
hän puhui, niiu he sääsiwät miehiä, jotka sanoiwat:
„me olemme kuulleet hänen puhuman pilkkasanoja Ju-
malaa ja Mosesta wastaan," Ia he yllyttiwät kansaa;
ja weiwät hänen Raadin eteen. Niin ylimmäinen pappi
kysyi häneltä: „lienewatkö nämät näin?"

3. Silloin wastasi Stefanus ja näytti lannalla
kertomuksella, kuinka ludalaiset aina alusta altain oli-
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wat olleet Jumalalle ja hänen johdatuksellensa tottele-
mattomat ja uppiniskaiset, sekä seisoneet Mosesta j»
kaikkia profetoitu mustaan. Hän ennätti jo näihin
sanoihin: „te niskurit ja ympärileikkaamatto-
mat sydämistä ja korwista, te olette aina
Pyhää Henkeä wastaan, niinkuin isänne, sa-
moin tekin; kuta profetoisin ei isänne wai-
nonneet? Ia he tap oi tn e, jotkasen wan hurs-
kaan tulemisen ennustiwat, jonka pettäjät ja
murhaajat te nyt olette, jotka saitte lain
enkelein asetuksen kautta, jota ette pitäneet."
Mutta koska he nämät sanat kuuliwat, käwi se heidän
sydämensä läpi, ja kiristeliwät hampaitansa häntä mas-
taan. Mutta hän, täynnä Pyhää Henkeä, katsahti ylös
taiwaasen, näki Jumalan kunnian, ja sanoi: „katso,
minä näen taiwaat awoinna, ja lesuksen seiso»
wan Jumalan oikialla kädellä." Niin he huusi-
wat suurella äänellä, ja tukitsiwat korwiansa, M karka-
fiwat kaikki yksimielisesti hänen päällensä.

4. Ia ajoiwat hänen ulos kaupungista, ja kiwit-
timät. Ia todistajat panimat waattensa yhden nuoru-
kaisen jalkain juureen, jonka nimi oli Saulus. Ia he
liwittiwät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: Herra
lesus, ota minun henkeni." Niin hän pani pul-
millensa, ja huusi suurella äänellä: „Herra, älä lue
heille tätä syntiä." Ia kun hän tämän sanonut oli,
nukkui hän.

Math. 10- 28. Älkää peljätkö niitä, jotta ruumiin tappamat,
waom ei woi sielua tappaa; mutta peljätkää enemmin sitä, joka woi
set» sielun että ruumiin helwetislä hukuttaa.

loh. 16: 33. Mailmaös» on teillä tuska; mutta olka» hy°
wiissä turmassa, minä moitin mailman.

36. Sauluksen kääntyminen.
1. Saulus, joka oli mielistynyt Stefanuksen kuo-

lemaan, oli musaan Gamalielin opetuslapsi ja ankara
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farisealllinen. Hän raateli seurakuntaa ja käwi huo-
neesta huoneesen, otti miehet ja waimot ja panetti man-
keuteen. Ia ne hajonneet waelsiwat ympärinsä ja saar-
nafimat Jumalan sanaa,

2. Mutta Saulus puhkui wielä uhkauksia ja mur-
haa Herran opetuslapsia wastaan, ja meni ylimmäi-
sen papin tykö, ja anoi häneltä kirjaa Dam a skuun,
synagogille: että kutka ikänä hän sen „tien" miehistä
tahi waimoista löytäis, ne hän weisi sidottuina Jeru-
salemiin.

3. Mutta kun hän matkusti ja Damaskua lähes-
tyi, leimahti äkisti nmlkeus taiwaasta ympäri häntä.
Ia hän lankeis maahan, ja kuuli äänen hänelle sano-
man: „Saul, Saul, miksis wainoot minua?" Mutta
hän sanoi: „Kukas olet Herra?" Ia Herra sanoi:
„Mittä olen lesus, jotas wainoot; työläs on sinun
potkia tutkainta mustaan." Niin hän mapisi, häm-
mästyi, ja sanoi: „Herra mitäs minun tahdot teke-
mään?" Ia- Herra sanoi: „nouse ja mene kaupunkiin;
siellä sanotaan sinulle, mitä sinun pitää tekemän." Niin
Saulus nousi maasta, eikä nähnyt ketään awoimilla
silmillä; mutta ne miehet jotka hänen seurassansa vii-
mat ja kuuluvat äänen, ehk'eiwät ketään nähneet, ta-
luttiwat häntä kädestä ja weiwät Damaskuun.

4. Niin oli Damaskussll yksi opetuslapsi, nimeltä
Nnanias. Hänelle sanoi Herra näyssä: „nouse ja
mene sille kadulle, jota oikiaksi kutsutaan, ja kysy lu-
daan huoneessa sitä, jota nimitetään Saulus Tarsi-
lainen, sillä katso hän rukoilee." Niin Ananias was-
tasi: „Herra minä olen kuullut monelta tästä miehestä,
kuinka paljon pahaa hän on pyhilles tehnyt.'" Mutta
Herra sanoi: „-mene, sillä hän on minulle walittu ase
kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten,
ja Israelin lasten eteen."

5. Niin Ananias meni sinne, ja tuli huoneesen,
ja pani kätensä hänen päällensä; ja hän sai sillä het-
kellä näkönsä jälleen, nousi ja kastettiin. Ia kuu hän
otti ruokaa, wahwistui hän, ja oli muutaman päiwän
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opetuslasten kanssa, jotka olimat Damaskussa. Ia saar-
nais kohta synagogissa Kristuksesta, että hän on Ju-
malan poika. Mutta Saulus kutsuttiin nimellä Pall-
wllli.

1. Tim. 1: 13, 14. Minulle, jok» ennen olin "pilkkaaja ja
wainoja, on laupeui tapahtunut; sillä minä tejin sitä tietämättä
epäuskossa; mutta Herramme armo oli sitä runsaampi uskon j»
rakkauden kanssa, joka Kristuksessa lesutsessa on.

37. Pietari lähetetään Korneliulsen tykö.
1. Keisarellssll oli yksi mies, nimeltä Kornelius,

Romalllinen sadanpäämies. Hän oli Jumalaa pel-
käiiwäinen kaiken perheensä kanssa, ja jakoi paljon al-
mua kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Mutta saarna
Kristuksesta ei ollut kuulunut hänelle, eikä ollut hän
Pyhästä Hengestä osalliseksi tullut. Sillä apostolit
eiwät wielä menneet pakanain tykö ewankeliumin saar-
nalla.

2. Tämä Kornelius näki julkisesti näyssä, liki
yhdeksättä hetkeä päirvästä, Jumalan enkelin tuleman
tykönsä ja sanoman: „Kornelius!" Hän sanoi: „Herm,
mikä on?" Hän sanoi hänelle: „sinun rukoukses ja
almus omat tulleet muistoon Jumalan edessä. Ia
nyt lähetä miehiä loppeen, ja anna noutaa Simon,
jota Pietariksi kutsutaan, Hän sanoo sinulle, mitä sinun
pitää tekemän." Ia Kornelius teki niin.

,3. Toisena päiwänä, kun lähetetyt matkustais-
sansa lähestyimät kaupunkia, meni Pietari katon päälle
huoneessa, jossa hän majaili, rukoilemaan. Ia koska
hän isoisi, tahtoi hän suurustella. Waan ruokaa hä-
nelle malmistettaissa, joutui hän horroksihin; ja hän
näki tuimaan auki, ja tuleman alas tykönsä suuren lii-
naisen, neljältä kulmalta sidotun, jossa oli kaikkinaisia,
saastaisiakin eläimiä. Ia hänelle huudettiin: „Pietari,nouse, tapa ja syö!" Mutta hän mastais: „ei suin-
kaan. Herra; sillä en ole ikänä syönyt yhteistä eli saas-



51

taista." Niin ääni sanoi: „mitii Jumala on puhdis-
tanut, älli sinä sano sitä sllllstuisetsi." laseiapahtui
kolme kertaa. Ia liinainen otettiin jälleen ylös tai-
maasen.

4. Kun nyt Pietari itseksensä epäili, mikä näky
se olisi, jonka hän näki, niin katso, miehet, jotka olimat
lähetetyt Korneliukseltll, kyselimät, olisiko Pietari siellä.
Niin Henki sanoi hänelle: „kolme miestä etsii sinua;
astu alas, ja mene ilman epäilemättä heidän kanssansa,
sillä minä lähetin heidän." Niin Pietari astui alas
miesten tykö, ja sanoi: „katso, minä se olen, jota te
etsitte; mitä warten olette tulleet?" He sanomat hä-nelle asiansa, ja hän meni heidän kanssansa. Ia muu-
tamat weljet lopesta seurasimat häntä.

5. Toisena päiwänä tuliwat he Keisareaan; ja
Kornelius odotti heitä, ja oli kutsunut lankonsa ja
parhaat ystämänsä. Koska nyt Pietari meni sisälle,
ja löysi monta tulleena kokoon, sanoi hän heille: „te
tiedätte ettei Juvalaisen «le ollut tumallinen mennä
jonkun muukalaisen tykö; muita minulle osotti Jumala,
etten ketään ihmistä yhteisenä eli saastaisena pitäisi.
Niin minä siis teiltä kysyn: mitä warten minun kut-
suitte?" Niin Kornelius kertoi kaikki: kuinka hän oli
enkelin nähnyt ja saanut käskyn enkeliltä lähettää häntä
noutamaan ja häntä kuulla. „Ia nie olemme," sanoi
hän, „siis nyt kaikki Jumalan edessä kuulemassa kaik-
kia, mitä sinulle on Jumalalta käsketty." Niin Pietari
amais suunsa ja sanoi: „nyt minä todeksi löydän, ettei
Jumala kotso ihmisen muotoa; waan kaikissa kansoissa
joka häntä pelkää ja tekee wanhurskcmtta, se on Juma-
lalle otollinen." Ia hän saarnais heille lesuksesw
Kristuksesta, päättäen hänen nimeensä näM sanoilla:„Hiin kiisti meidän kansalle saarnaamaan ja todis-
tamaan, että hän on se, joka Jumalalta on säiitty
eliiwien ja kuolleitten tuomariksi. Hänestä laitti pro-
fetat todistamat, että jokaisen, joka uskoo hänen pääl-
lensä, pitää hänen nimensä tantta sunnit anteeksisaaman."

il
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6. Koska Pietari mielii näitä puhui, lankesi Pyhä
Henki kaikkein niitten päälle, jotkapuheen kuuliwat. Niin
ne uskowaiset ympärileikkauksesta, jotka oliwat Pietarin
kanssa tulleet, hämmästyiwät, että pakanainkin päälle
Pyhän Hengen lahja muodatettiin; sillä he kuuliwat
heidän kielillä puhuman ja Jumalaa ylistämän. Ia
Pietari sanoi: „taitaako joku kieltää näitä, jotka niin
omat Pyhän Hengen saaneet kuin mekin, medellä kas-
tamasta?" Ia hän käski heitä kastaa Herran nimeen.

lak. 10: 16. Minulla on muitaki lampaita, jotta ei ole
tästä lllmmlls-huoneestll. Neli pitää minun tänne saattaman.
I» he saamat tuulla minun ääneni. Ia Pitää oleman yksi l»m>
mashuone ja ylsi paimen.

38. Paawali pakanain apostoli.
1. Mutta Paawali, jonka Jumala itse oli armonsa

tantta kutsunut, että hän Poikansa ilmoittaisi pakanainseassa hänen kauttansa, meni pois Arabiaan, ja palasi taas
jälleenDamaskuun. Sitten, kun hän monissa paikoin Wll-
hiissii Aasiassa, erittäinkin Antiokian kaupungissa, (jossa
opetuslapsia ensin rumettiin kristityiksi kutsumaan),
oli ewankeliumia saarnannut, tuli hän kolmen wuoden
perästä Jerusalemiin, Pietaria oppimaan, ja oli hänen
kanssansa wiisitoistakymmentä päiwää. Sitten riensi
hän Tyrian ja Hilikian maakuntiin, ja oli tuntema-
toin kasmoista ludean seurakunnille, mutta he oliwat
ainoasti kuulleet, että se, joka muinen heitä wainois,
nyt saarnais uskoa, jota hän ennen hamitti; ja kiitti-
wät hänen tähtensä Jumalaa. ,

2. Neljlltttoistakymmenen wuoden perästä meni
hän jälleen, ewankeliumia kuumasti lemitettyä, ylös Je-
rusalemiin, Varnnbaan kanssa, ja ilmoitti apostoleille
ja wanhimmille, kuinka suuria töitä Jumala oli heidän
kauttansa tehnyt. Niin nousiwat muutamat fariseusten
lahkokunnasta, jotka uskoneet oliwat, ja sanoiwat, että
kääntyneitä pakanoita piti ympärileikattaman ja käsket-
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tämän pitämään Moseksen lakia. Mutta Pietan nousi
ja muistutti, kuinka Jumalan johdatuksesta, jo ennen
tätä aikaa, pakanat oliwat kuulleet ewankeliumin sanan
hänen suunsa kautta, ja uskoneet, ja kuinka Jumala,
sydänten tutkia, oli antanut heille Pyhän Hengen, puh'
distain uskolla heidänki sydämensä. Ia hän päätti tä-
män puheensa näillä sanoilla: „miksi te siis kiusaatte
Jumalaa, että tahdotte panna opetuslasten kaulaan
ikeen, jota ei meidän isämme emmekä me woineet kan-
taa? 2vaan me uskomme .Herran lesuksen Kris-
tuksen armon kautta autuaiksi tulemamme, niin»
kuin hekin." Niin kaikki joukko waikeni, ja kuunteli
Barnabasta ja Paawalia, jotka jutteliwat, kuinka suu-
ret merkit ja ihmeet Jumala oli heidän kauttansa pa-
kanoissa tehnyt. Ia kokoontuneille kelpais yksimielisesti
säätää, ettei yhtään senkaltaista raskautta pantaisi pa-
kanoista Mntyneitten päälle. Ia kun he tunsiwat sen
armon joka Paaw alille ali annettu, niin Jakob ja Pie-
tari ja Johannes, jotka patsaina pidettiin, annoiwnt
Paawalille ja Varnabaalle kättä, että he pakanain seassa
saarnllisimllt. Tämä tapahtui wuonna 50 Kristuksen
syntymästä.

3. Niin sllarnasiwllt apostolit ewankeliumia sekä
Juvalaisille että pakanoille, todistain Hengen woimassa
sitä kääntymystä, joka on Jumalan tykö, ja
sitä uskoa, joka on Herramme lesuksen Kris-
tuksen päälle, ja Herra mahwisti sanansa uskowais-
ten sydämissä, niin että kaikissa kaupungeissa ja paik-
kakunnissa syntyi seurakuntia, jotka ahkeroiwat pitämään
hengen yhteyttä rauhan siteen kautta, wieläpä itse Ro-
man pääkaupungissa, KuN sitten wainoomisen ajat jou-
tuiwat, ja pakanallinen esiwalta tahtoi meressä hukut-
taa kristinuskon mailmassa, näkyi wasta oikein sel-
wästi, kuinka „se joka uskowaisissa asuu, on suurempi
luin mailma," ja „se woitto, jolla he mailman woit-
tawat, heidän uskonsa." Usiammat apostoleista sai-
watki armon kuolla martyri-(eli tunnustaja-) kuoleman;se on: he saiwat armo-woiman mahwistssa tunnustuk-
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sensa werisellä kuolemalla Kristuksen nimen tähden. Ro-
man pääkaupungissa mestattiin Paawali miekalla, jaPie-
tari kuoli siellä ristin kuoleman, muonna 6? jälkeenKris-
tuksen syntymän. Maan jota suuremmat wainot mail-
malta kohtaisiwllt, sitä kiimaammasti leweni kristinusko
kaikkiin mailman ääriin. Ia selmästi loisti Herran
seurakunta ainoana, totisena ja pysymäisenä templinä,
kun Jerusalemin templi ynnä kaupungin kanssa, wuonna
70, Herran ilmoituksen jälkeen, Nomalaisilta kauheasti
hämitettiin, eikä jätetty kimeä kiwen päälle. Herra olisen totisen templin ylösnousemisessansa rakentanut; sillä
ei hän asu käsillä tehdyssä majassa, maan seuraknnta
on hänen ruumiinsa, ja hän on ruumiinsa pää ja »va-
pahtaja.

Mal. 1: N, Hamasta auringon koitosta aina sen laskemiseen
asti on minun nimeni suuri pakanain seassa.

39. Kuinka kristityn nimellä mainituille lo-
pullisesti on käypä heidän uskonsa eri

laadun jälteen.
1. Taiwaan waltakunta «n olema kymmenen neit-

seen kaltainen, jotka ottimat lamppunsa ja meniwät ulos
ylkää wostaan. Mutta wiisi heistä oli taitamaa, ja
miisi tyhmää. Tyhmät ottimat lamppunsa, eikä otta-
neet öljyä myötänsä. Mutta taitamat ottimat öljyä
astioihinsa, ynnä lamppuinsa kanssa. Koska ylkä mii-
pyi, tuliwat he kaikki uneliaiksi ja makasiwat.

2. Mutta puoli-yönä tuli huuto: katso ylkä tulee
menkää ulos häntä wastaam Niin nonsiwat kaikki nä-
mät neitseet, ja walmistlwat lamppunsa. Mutta tyhmät
sanoimat taitamille: „antakaa meille öljystänne; sillä
lamppumme sammumat," Niin wastasiwat taitamat, sa-
noen: „ei suinkaan, ettei meiltä ja teiltä puuttuisi; maan
menkää paremmin niitten tykö, jotka myymät, ja osta-
kaa itsellenne,"

3. Mutta heidän mennessänsä ostamaan tuli yl-
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kä; ja jotka malmiit viimat, ne menimät hänen kans-
sansa häihin, ja omi suljettiin. Wiimein tuliwat nekin
toiset neitseet, ja sanoinmt: „Herra, Herra awaa meille,"
Mutta hän wllstais ja sanoi: „totisesti sanon minä
teille: en tunne minä teitä."

2. Tim. 2: 19. Jumalan wahw» perustus pysyy, jota on
tällä kiinnitetty: Herra tuntee omansa; ja lakatkoon jokainen Vää-
ryydestä, joka Kristuksen nimeä mainitsee.

Wirsi 391: 11. Hl' ann' muu wilyistellä Pois siuust' lesu
Krist', Waan wahwist' uskoon wielä, Kiinnit' sinuus liintiäst', Ett'
sotii wcchwast' taidan, Mua kätes tuettoon, Sitt' iloll' weisat' Mah-
dan: „Io nyt taitki tciytett' un!"

Wiimeinen tuomio.
1. Mutta koska Ihmisen Poika tulee kunniassan-sa, ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssansa, silloin hän

istuu kunniansa istuimella. Ia hänen eteensä kootaan
kaikki kansat; ja hän eroittaa toiset toisistansa, niinkuin
paimen eroittaa lampaat wuohista. Ia asettaa lam-
paat tosiu oikealle puolellensa, mntta wuohet wasem-
mallensa.

2. Silloin sanoo kuningas niille, jotka hänen oi-
kialla puolellansa omat: „tulkaa minun Isäni siunatut,
omistakaa se maltakuuta joka teille on Valmistettu mail-
man alusta. Silla minä isosin, ja te ruokitte minun;
minä janosin, ja te juotitte minun; minä olin outo, j«
te otitte minun huoneesen; alasti, ja te opitte minua;
minä olin wankinll, ja te tulitte minun tyköni.

Silloin wanhurskaat häntä wastaawat ja sa-
nomat: „Herra koska me näjimme sinun isoowan, j«
ruokimme sinun? Taikka janooman, ja annoimme sinun
juoda? Mutta koska me näjimme sinun outona, ja otim-
me sinun huoneeseu? Taikka alastoinna, ja waatetimme
sinun? Tahi koska näjimme sinun sairasna tahi man-
kwll, ja tulimme sinun tykös?" Niin kuningas mäs-
illä ja sanoo heille: „totisesti sanon minä teille: sen
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kun te olette tehneet yhdelle näistä wähimmistä minun
weljistäni, sen te tejitte minulle."

4. Silloin hän myös sanoo niille, jotka wasem-
malla owat: „menkää pois minun tyköäni, te kirotut,
siihen ijankaikkiseen tuleen, joka on Valmistettu perke-
leelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minä isosin, ettekä
minua ruokkineet; minä janosin, ettekä minua juotta-
neet; minä olin outo, ettekä minua huoneesen ottaneet;
«lastoin, ettekä minua Vaatettaneet; sairas, ja wankina,
ettekä minua oppineet."— Silloin nekin häntäwastaa-
wat, sanoen: „Herra koska me näjimme sinun isoowan,
taikka janoowan, taikka outona, taikka alastoinna, taikka
sairasna, taikka wankina, emmekä sinua palwelleet."
Silloin hän wastaa heitä, sanoen: „totisesti sanon minä
teille: mitä ette tehneet yhdelle näistä wähimmistä,
sitä ette tehneet minulle."

5, Ia niitten pitää menemän ijankaik-
kiseen waiwaan; muttawanhurskaat ijankaik-
kiseen elämään.

Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle,
hänen ainoan Poikansa, meidän Herramme, —

joka on tulema tuomitsemaan eläwitä ja
kuolleita.

Minä uskon Pyhän Hengen päälle,
ruumiin ylösnousemisen ja ijankaikkisen

elämän. Amen.

Lisäys.
Uuden Testamentin kirjat.

Uuden testamentin kirjat, jotka Jumalan Pyhän
Hengen waikuttamalla owat kirjoitetut Ewankelis-
lailta ja Apostoleilta, jakaumatsisällyksensä suhteen,
samoten kun kuin manhankin testamentin, kolmeen par-
ween: Historialliset kirjat, opetus-kirjat,profetallinen kirja.
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1. Historialliset kirjat owat: Matheuksen eman-
keliumi, Markuksen emankeliumi, Luukkaan e-
mankeliumi, Johanneksen emankeliumi ja Il-
po stol e i n teot. Näistä kertomat neljä edellistä lesuk-sen Kristuksen, Wapahtajamme elämäkertaa täällä maan-
päällä, ja ilmoittamat siis sen meille syntisille ylitse kaikkia
-suloisen sanoman (emankeliumin), että tie taiwaasensen kautta on meille amattu; ja wiides wiimeinen näyt-
tää, kuinka sen taiwaasen ylösnousneen ja isän oikian
kädellä istuman Vapahtajan kautta Pyhä Henki wuo-
datettiin apostolein päälle, niin että heidän saarnansa
kautta seurakunta koottiin täällä, „jota ei helwe-
tin portit pidä moittaman."

Matheus ja Johannes oliwat itse Herran opetus-
lapsia, ja kirjoittiwat siis, mitä heidän silmänsä näkiwät,
Markus ja Luukas, mitä heidän karmansa opetuslapsilta
kunliwat, mutta kaikki kirjoittiwat he Pyhän Hengen
johdattamalla, niin että tässä yhteisesti kuuluu: „nä-
mat owat kirjoitrtut, että uskoisitte, että lesus on Kris-
tus, Jumalan poika, ja että saisitte elämän uskon kautta
hänen nimessänsä;" ja jälleen: „lota olemme nähneet
ja kuulleet, sen me teille ilmoitamme, että teilläkin
olis osallisuus meidän kanssamme; mutta meidän o-
sallisnutemme on Isän ja hänen Poikansa lesuksen
Kristuksen kanssa.

Niin kirjoitettiin myös Apostolein Teot saman
.Pyhän Hengen johdattamalla Luukkaan kädellä, joka
ewankeliuminki kirjoitti, ja joka Apostolin Paawa-
lin seuralainen oli sekä hänen kanssansa osallinen eman-
keliumin w aimoissa.

2. Opetuskirjat owat: Apostoli Paawalin 12
epistolaa eli lähetyskirjaa, (nimittäin: 1 Ro°
malaisille, 2 Korintilaisille, 1 Galatalaisille, 1 Gfesiläi-
sille, 1 Kolossilaisille, 2 Tessalonikalaisille, 2 Timoteuk-
selle, 1 Tilukselle, 1 Filemonille); Epistola Hebrealai-
sille, joka on joko Paawalin taikka jonkunhänen opetus-
lapsensa kirjoittama; apostoli Pietarin kaksi epistoloa;
apostoli Johanneksen kolme epistolaa; apostoli Jakobin
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yksi epistola ja apostoli ludaan yksi epistola. Näistä epis-
toloista eli lähetyskirjoista omat usiammat, näetsen, kir-
joitetut eräille seurakunnille taikka oppilaille, muutamat
taas kiertokirjeen tawoin lähetetyt luettawiksi usiammil-
ta seurakunnilta tahi lukioilta, mutta kaikki sisältämät
ne lukioitten uskon ja elämän tilaan sopimia, hengelli-
sia ohjeita, opetuksia ja neuwoja. Ia siitäpä syystä
löydämmeki näissä epistolaissa kalliimpia opetuksia kris-
tinuskomme ja elämämme tähellisimmissä kohdissa.

3. Profetallisia kirjoja on uuden testamentin raa-
matussa ainoastaan yksi, nimittäin Johanneksen il-
mestys. Tässä sanoo tämä «mankelista ja apostoli,
mitä hänelle täällä ajassa ilmoitettiin taimasten tai-
waasen jo korotetulta, kirkastetulta Herralta, Vapahta-
jaltamme lesukselta Kristukselta, koko hänen seurakun-
tansa tulemaisuudesta, wielcipä sen miimeisistä waiheis-
ta aina hänen tulemiseensa asti. Niinpä päättyyki tä-
mä kirja näillä sanoilla: „Minä tulen pian: amen, niin
tule Herra lesu!"

Smmmtllilouluopettajille.
Ula»Dsaston kirjalla sekä siihen kuulumilla Kysymyksillä olen

jo pyytänyt autella wllst''lllkawllisten opettamista kouluissanne.
Tässä nyt seuraa Pipliahistoria, jolla, jos Jumala armoansa,
lainaa, woitte saatella oppilaitanne aina fywemMu, tarkempaan ja
eläwämpään Jumalan sanan tuntemiseen.

Kertomukset tässä Pipliahistoriassa uwat ko'otut Raamatusta
sekä kerrotut sen sanoilla, ja myöskin jaetut numeroilla merkitty!»
hin kappaleihin, että opettaminen sitä Paremmin menestyisi. Sillä
se wanha totuus Pysyy: „joka hywusti joka», se hywästi
«pettua."

Muistakaa maan, mitä kaikki taitamat opettajat neuwowat, ja
mitä minäkin Kuukauslehdessä (nro K j» 7) tahellifesti waroitte.
lin: alkakaa Pipliahistoriallisen opettamisenne niin, ett'ette suin»
loan rupea luettamaan lapsi» kirjalla ja kirjasta, joten oppimat YM»
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miirtämättä läksyjä höpisemään; maan tehkää, niinkuin rakas is» eli
äiti aina tekisi rakkaitten pienten lasten kanssa, opettakaa ensi-alulsi
oppilaitanne selwimpiä ja lybwimpiä kertomuksia ymmärtämään ja
muistamaan suusanallisella opetuksella, kirjaa näyttämättä.

1. Kertokaa koko kertomus sclwällä, painamalla äänellä, pari
kertaa läpi.

2. Kertokaa sitten 1 kappale, j, kyselkää sen sisällys lapsilta,
sitten 2 j. n. e.

3. Kertokaa wielä koko kertomus, ja näyttäkää nyt kertomukseen
kuuluma kulua, j» asettakaa se lapsille tarkoin latseltamaksi sek»
tutkittawaksi. Wlllitettllwasti ei ole meillä kaikissa
luissamme tämmöisiä Pipli»historiallisia kertomuskuwastoj», mutta
kun niitä wielä Jumalan awulla kerran saadaan hankituiksi meidänlr
köyhille kouluillemme, miu saatte nähdä, mitä hyöty niistä on, kuin-
ka pian kertomuksen sisällys kumauksen kautta astuu lasten mieleen.

Helposti kerrotutta, sek» lapsilta helposti ymmärretyttä ja muis-
teluita kertomuksia löytyy tässä Pipliahistoriass» seuiaamaisi», jois»
ta muutamista joskus joku kappale joutaa jäämään pois täss» al>
kuperäisessä opettamisessa, sekä muutama kertomus tull»
kahtena tahi kulmenaki sunnuntaina opetettawaksi:

Uudessa Testamentissa:
2) lesuksen syntyminen (Imen ja 2:en kappale yhtenä sunnun-

taina, 3-mas kappale toisena). 3) Tietäjät itäiseltä maalta tule-
mat lesusta kumartamaan. 5) lesus 12 wuotiseu» templissä. 14)
lesus asettaa tuulen ja meren. 15) Nainin lesken paita. 16) le-
sus hywä paimen. 17) lesus kirkastetaan (4 kp. ainoastansa). 19).

lesuksen wiime matkustus (1, 2. >j 3.4.) 20) lesus ratsastaa Je-
rusalemiin li. 2). 21) Hankkeet lesusta mustaan. 24) lesus Get-
semanessa (l. 2» 3.4.) 25) lesus tuomitaan (1., 3.) 26) lesus
ristiinnaulitaan, kärsii ja kuolee (1. 2 !, 3.4. 5» 6.7.) 27). le-
suksen hautaaminen. 28) lesus nousee kuolleista. 31. lesus as-
tuu ylös taimaaasen. 32) Pyhän Hengen muooattamiuen.

Wanhassa Testamentissa:
1) Mailman luominen. 2) Adam j» Ewa. 3) Syntiin l»n°

lceniinen. 4) Kain ja Abel. 5) Vedenpaisumus (1.2. 3>! 4.5.)
7) Abrahamin kutsumus. 8) Abrahamin koetus (I—4). 9) Ia-
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lobin waellus. 12) Josef myydään weljiltänsä. 13) Josefin or-
juus y. m. (1. 2ss 3.4. 5.) 14) Josefin meljet tulemat Egyptiin.
15) Josefin weljet tulewat toisen terran. 16) Jakob muuttaa E-
gyptiin. 17) Moses (1.2. 3.) 18) Israelin lasten pelastus (1.
2 3.4.) 19) Waellus punaisen meren läpitse. 20) Israelin las»
len matka Sinaille. -21) Jumal» julistaa pyhän lakinsa.

Tahallani olen ensin luetellut Uuden Testamentin kertomukset
ja sitten Wllnhan, että muistaisitte, katsoen siihen että kaikki ope-
tus sunnuutllikouluissll on järjestettäwä kirtkowuotemme juoksun
mukaan, kertoilla edellä mainitut juhlapuolisella kirtkowuotemme
ajalla, Adwentistii Helluntaihin, mutta Wanhan Testamentin juh-
lattomalla, se on- Kolminaisuuden-sunnuntaista Tuomiosunnun»
töihin..

Mielimurheell» lisään wielä tähän sen, että jolla teistä lomin
paljo puuttuu muisti» j» kertomisen lahja», se lukekoon kertomuk-
sen liljasta lasten kuultawllksi, j» koteloon sitten »makin kerto» selii
kysellä kappaleen lappllleest».

Näinwwoin lllluturssin eli alku-oppimäärän läpikäytyä, saatte
wasm alkaa omituisen, »lust» loppuun pitkittämän opetusj»k»misen
kirj»n awull», kannesta kanteen. Mutt» llltsolaa siinäkin, ett»
lapsille luettawitsi »nnettawi» kertomuksia, edeltäkäsin wrlllsti w»l»
mistelette: luettnmalla, kysymällä, selittämällä y. m. Immärtälää
j» huomllilk»» myös lopullisesti, että ojan-juoksun sekä maatieteen
tllilla käsitys on teroitettawa lasten mieleen, ennenkuin kerto-
mukset woiwat heille joutua täydelliseksi vipliahistorialliselst tie-
teeksi. Mutt» ennen tätä kokonaista, piplillhistorian kokoomista,
Pysykää tarkasti kiini kertomusten opettamisessa, kertomus kertomuk-
selta, j» kokel»» pann» lunkin päätarkoitus lasten sydämihin niillä
Raamatun sanoilla, jotka »ina lopuss» löytywät ja sanomat sen tar-
loitutlen muutamassa sanass». Nostakaa myös wiimein opetettamain-
ne sielun silmät korkioit» Uskomme Pääkappaleita t»tselem»»n, jota
Marten samain päälappalten lauseet owatti saaneet siansa tässä Mä»
häisessä Pipliahistoriassa. Wirrcn wärsyjä woitte jo ensikertaisessa!!,
suusanallisessa opetuksessa joskus lapsukaisille teroitell». Kuopiossa
Elokuulla 1875.

»F. V. «»»V.
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