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Osipuhe.
Kun maamme kansakouluilla ei ole ollut olemassa mitään piplian

historiaa, joka olisi ollut järjestettynä jolu aika sitten kouluille määrät»
tyjen mallikurssieu mutaan, olen, käyttämällä parhaita tähän suuntaan
järjestettyjä ruotsalaisia oppikirjoja, esim. Celander'in, Steinmctz'iu y.
m. walmistllnut tämän kirjasen, toiwoen siitä jotakin hyötyä niille,
joilla on useampia wuosi«osa«tojll opetettawana. Ensimäille» kurssi
li) on aiottu pikkukouluille, toinen (II) kansakoulun I luokalle (wähempi
lansatoulukurssi) j» kolmas (lII> on lisäkkeenä edelliselle luettawana
kansakoulun II luokan I osastolla. Missä on sopinut, on, etenkin Uu-
dessa testamentissa, wiitattu Raamatun omaan esitykseen.

Pikkukouluille aiottu kurssi on mahdollisuuden mukaan saatetta»»
hawaannolliseksi ja »n sitä warten käytettäwä luwastoja pipliasta. Kir»
jasessa mainittujen paikkojen löytämistä Marten on tarpeellista käyttää
Plllcstinan karttaa, jota walitettawasti ei ole ehditty saada tähän painoiseen.

O. S.



W«ha NeMmwM.

l. ZKmisKunnan munkin lnstorw.
l. Luominen. (1 Mof. I: —2: ?.)

1. Attuciineitten luominen. 2—7. Kuusi luomispäiwäii. 8. Seit»
semäs päiwä.

(I). I. Alussa loi Jumala taiwaan ja maan. Ia
maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli sywyydellä ja lu-
malan Henki liikkui Metten päällä.

2. Ia Jumala sanoi: „tulkoon walkeuS!"
Ia walkeus tuli. Niin Jumala eroitti »valkeuden pimey-
destä, ja kutsui walkeuden paiwäksi ja pimeyden yöksi. Ia
tuli ehtoosta ja aamusta ensimmäinen päiwä.

3. Ia Jumala sanoi: »tulkoon wahwuuS
wetten w alille eroittamaan mesiä mesistä!"
Ia tapahtui niin. Ia Jumala kutsui wahwuuden taiwaatsi
Ia tuli ehtoosta ja aamusta toinen päiwä.

4. Ia Jumala sanoi: „kokoontukootH>edet
taiwaan alla erinäiseen paikkaan, niin että
kuiwa näkyy!" Ia tapahtui niin. Ia Jumala kut-
sui kuiwan maaksi ja wetten kokoukset mereksi.

Ia Jumala sanoi: „wiheriöitköön maa ja
kaswllkoon ruohon, jossa siemen on, ja he-
delmälliset pu u t!" Ia tapahtui niin. Ia tuli eh-
toosta ja aamusta kolmas päiwä.

5. Ia Jumala sanoi: „tulk oo n walleuS tai«
wa an wa hwuute e n!" Ia tapahtui niin. Ia Iu»
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mala teli suuren walkeuden päiwäii hallitsemaan ja wähäi»
sen walkeuden yötä hallitsemaan, ja tähdet. Ia tuli eh«
teosta ja aamusta neljäs päiwä.

6. 3a Jumala sanoi: »tuottakoot medet yl<
tälyllin liillumaisia eläimiä, ja linnut
lentäkööt maan päällä tuimaan uwuruu»
des s a!" Ia Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinai-
set liitluwuisct ja matelevaiset eläimet. Ia tuli ehtoosta
ja aamusta wiideS päimä.

7. Ia Jumala sanoi: »tuottakoon maa elin»
m et!" Ia Jumala teli pedot maalle ja karjan ja mate-
lewuiset eläimet.

Ia Jumala sanoi: »tehkäämme ihmiset m ei»
dän tumaksemme, meidän muotomme jäl-
leen, ja he wnllitkoot kalat meressä ja taimaan linnut ja
turjan ja tolo muun ju kaikki, jotka maalla matelemat!"
Ia Jumala teki muun tomusta ihmisen ju puhalsi hänen
sierumiinsu elämän hengen, ju niin tuli ihminen elämäksi
sieluksi. Ju herra Jumala sanoi: „ei ole hymä ihmisen olla
yksinään; minä teen hänelle amun, joka hänen tykönänsä
oleman pitää". Ia Herra Jumala nukutti ihmisen sikeään
uneen ja hänen nukkuessansa otti hän yhden hänen kylki»
luistansa ja rakensi siitä maimon, ja toi hänet miehen eteen.
Ia Jumala antoi miehelle nimen Adam, ja Adam nimitti
emäntänsä Emuksi.

Ia lumula latsoi laillia, luin hän luonut oli, ja
latso, ne oliwat sangen hywiit. Ju tuli ehtoosta ju au»
mustu luude S päiwä.

8. Seitsemäntenä päiwänä lepäsi lumula
kallistu teoistansa, jotka hän tehnyt oli. Ia lumalu siu-
nasi seitsemännen päimiin ja pyhitti sen, sentiihden että hän
silloin lepäsi kallista teoistansa.
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.Minii uslon Isän Jumalan päälle,
la i lti w alti a^an, tai w non ja maan luoja n".

Meidän Jumalamme on taiwaissa;
mitä ilänä hän tahtoo, sen hän telee. Ps. 115.3.

»Muista lepopäiwiiä, ettäs sen py<
h it taisit".

2. Syntiin-lankeemus. <i M°s 2- 3i
!. Paratiisi. 2. Kiusau» j» lanleemu».

(I). I. Ia Herra Jumala istutti paratiisin eli
puiston Edenissä ja laöwatti maaSta laillinaisia puita,
ihania nähdä ja hedelmiltään hywiä syödä, ja elämän puun
leskelle pnratiisia, niin myös hywiin ja pahan tiedon puun.
Ia Herra Jumala pani ihmisen paratiisiin wiljelemään ja
warjelemaan sitä. Ia hän läsli häntä ja sanoi: »syö wa«
paasti llliltinaisista puista paratiisissa, mutta hywän ja
pahan tiedon puusta älä syö, sillä jona päiwänä sinä siitä
syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman!"

2. Mutta käärme oli kamalin kaikista eläimistä
maan päällä ja sanoi waimolle: »sanoiko Jumala: älläätte
syökö kaikkinaisista puista paratiisissa?" Niin sanoi waimo
käärmeelle: »me syömme paratiisin puiden hedelmiä; mutta
sen puun hedelmästä, joka on leskellä paratiisia, on lu-
mala sanonut: älläätte syökö siitä, älkääkä ruwetlo siihen,
ett'ette kuolisi". Silloin sanoi käärme waimolle: »ei suin-
kaan teidän pidä kuoleman; maan Jumala tietää, että minä
päiwänä te siitä syötte, aukenewat teidän silmänne ja te
tulette niinkuin Jumala tietämään hywän ja pahan". Ia
waimo näki siitä puusta olewan hywän syödä ja että se
oli ihana nähdä ja suloinen puu, loska se antoi ymmär-
ryksen. Ia hän otti hedelmistä ja söi ja antoi myös miehellensä,
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j« hän söi. Silloin auleniwat heidän silmänsä ja he huo<
masiwat olewanja alastomat.

Warjele sydämesi lailella ahkeruu-
della; sillä siitä elämä lähtee. Sanani. 4: 23.

„Älil johdata meitä kiusaukseen!"

3. Syntiinlankeemuksen seuraukset. <iM°s,3.)
Heir» ltiy tuomitsemacin lnngenncita. Ensimäiuen ewankeliumi.

(I). Kun nyt päiwä tuli wiileäksi, tuuliwat ihmiset
Jumalan äänen paratiisissa. In Adam lymyi emäntiuensä
Jumalan taswojen edestä puiden sekaan paratiisissa. Ia
Herra Jumala kutsui Adamia ja sanoi hänelle: „kussas
olet?" Adam sanoi: „minä kuulin sinun äänesi paratii-
sissa ja pelkäsin, sillä minä olen alaston; sentähden minä
lymyin". Mutta Jumala sanoi: »kuka sinulle ilmoitti,
ettäs olet alaston? Etkös ole syönyt siitä puusta, josta
minä sinua kielsin syömästä?" Niin »vastasi Adam: „wnimo,
jonka sinä annoit minulle, antoi minulle siitä puusta, ja
minä söin". Silloin sanoi Herra Jumala »vaimolle: ~imksi
sen teit?" Waimo wastasi: „käärme petti minut, niin
että söin".

Ia Herra Jumala sanoi käärmeelle: „ettäs liiman
teit, niin kirottu ole sinä! Ia minä panen wainon
sinun ja waimon walille, sinun siemenesi
ja hänen siemenensä »välille. Sen pitää
rikki polleina n sinun pääsi, ja sinä olet
pistämä häntä kantapällhä n".

Ia waimolle sanoi hän: „minä saatan sinulle paljon
tuskaa; sinun tahtosi pitää miehellesi alamainen oleman, ja
hän on »vallitsema sinua".

Ia Adamille sanoi hän: „kirottu olkoon maa sinun
tähtesi! Orjantappuroita ja ohdakkeita pitää sen tnswq-
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man. Otsasi hiessä pitää sinun syömän leipääsi siihen asti,
tuin maaksi Meen tulet; sillä sinä olet maasta, ja maalsi
pitää sinun jälleen tuleman".

Ia Herra Jumala ajoi Adamin ja Ewan pois pa»
ratiisista.

Sitä warten Jumalan Poil »ilmestyi,
että hän perkeleen työt särkisi. 1 loh. 3.8.

4. Kain ja Abel. (i M°s 4)
I. Wclje?ten uhrit. 2. Weljenmurha j» sen rongoiitu».

(I). I. Adamilla ja Ewalla oli kaksi poikaa: Kain
ja Abel. Abel tuli lampuriksi, mutta Kain peltomiehelsi.
Ia tapahtui, että Kain uhrasi Herralle lahjan maan hedel-
mistä. Ia Abel myös uhrasi laumansa esikoisista. Ia
Herra katsoi leppyisesti Abelin ja hänen uhrinsa puoleen;
mutta Kainiin ja hänen uhriinsa hän ei katsonut leppyisesti.
Silloin Kain wihastui sangen kowin ja hänen hahmonsa
muuttui. Mutta Herra waroitli häntä, sanoen: „Hlä suostu
synnin tahtoon, «aan hallitse sitä!"

2. Sitten puhui Kain weljensä Abelin kanssa. I»
tapahtui heidän kedolla ollessaan, että Kain karkasi weljensä
Abelin päälle ja tappoi hänet. Silloin Herra sanoi Kai»
nille: „missä on »veljesi Abel?" Kain wastasi: „en minä
tiedä; olenko minä wcljeni »vartija?" Ia Jumala sanoi
hänelle: „mitä olet tehnyt? Weljesi weren ääni huutaa
maasta minun tyköni. Ia nyt, kirottu ole sinä maan päällä!
Kun sinä sitä »viljelet, niin ei sen pidä sinulle »voimaansa
antaman. Kulkijan ja pakenewaisen pitää sinun oleman
inaan päällä". Silloin sanoi Kain: »minun rikokseni on
suurempi, kuin että sen anteeksi saisin". Ia niin Kain
lähti pois Herran laswojcn edestä,
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Jokainen, jola weljeänsä wih a a, «n
murhaaja; ja te tiedätte, ett'ei yhdessä-
kään murhaajassa ole ijanlaiklinen elämä
pysywä. 1. loh. 3, 15.

„Ei sinun pidä tappama n".

5. Vedenpaisumus.
I. Ihmi«lunnan turmelus ja Jumala» tuomio, 2. No». 3, We>

dentulwa tul». 4. Wedet wclhenewät. 5. Noan uhri ja Jumalan
liitto.

(I). I. Kun ihmiset allviwat lisääntyä maan päällä,
läwi heidän pahuutensakin suureksi. Ia Jumala sanoi:
„minnn henkeni ei enää wallitse ihmisissä. Minä annan
heille wielä satakalsikymmentä wuotta parannuksen aikaa".
Mutta koSka ciwät tahtoneet kääntyä, sanoi Herra: „ih<
miset, jotta loin, tabdon hukuttaa maan päältä".

2. Mutta No a löysi armon Herran edessä, sillä
hän oli hurskas ja makaa mies ajallansa ja eli jumalisesti.
Ia Jumala sanoi Noalle: „tce itsellesi arkki honkapuusta,
ja tee sisälle kammiot, ja terwaa se sisältä ja ulkoa. Ia
tee se kolmesataa kyynärää pitkä ja »viisikymmentä kyynärää
leweä ja kolmekymmentä kyynärää korkea. Alhaalle pitää
sinun tehdä ikkuna, kyynärää suuri. Owi pitää sinun tehdä
sen siwuun. Katso, minä annan tulla »vedenpaisumuksen
maan päälle. Mutta sinun kanssasi ininä teen liiton: sinun
pitää arkkiin sisälle menemän, sinun ja sinun poikasi: S em,
Ham ja Jas et, ja sinun emäntäsi ja poikiesi emäntien
sinun kanssasi. Ia sinun pitää saattaman arkkiin kaikki-
naisia eläimiä, koiras ja naaras, että ne jääwiit elämään
sinun tykönäsi!" Ia Noa teki lailli, mitä Jumala hä-
nen täsli.

3. Ia Noa meni arkkiin emäntänsä, voikainsa ja poi-
kain emäntien setä eläinten kanssa. Sitte tuohuiwat laitti
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sywyydm lähteet ja taiwaan akkunat auleniwat; ja maan
päälle satoi wettci neljäkymmentä päiwää ja neljäkymmentä
yötä. Ia wedet paistumat ja nostiwat arkin ylös ja wei'
wät korkealle maasta; ja kaikki korkeat wuoret peittyiwät
weden alle. Silloin hukkui kaikki liha; ainoastaan Non
jäi ja ne, jotka hänen kanssansa oliwat arkissa.

4. Silloin Jumala muisti Nona ja kaikkia elä-
miä, jotka hänen kanssansa oliwat arkissa; ja sateet tai»
maasta asettuiwat. Ia wedet juotsiwat enemmän ja enem-
män pois maan päältä ja wäheniwät 150 päiwän perästä.
Ia arkki seisahtui wiimein Araratin wuorelle. Jonkun
ajan kuluttua awasi Noo, arkin ikkunan ja antoi kaarneen
(korpin) lentää ulos; ja se lensi edes ja takaisin, kunnes
wedet maan päältä kuimuiwat. Sitte päästi hän kyyh>
kysen lentämään. Mutta kun ei kyyhkynen löytänyt, missä
saisi jalkaansa lewähyttää,' palasi se arkille. Ia Noa ojensi
kätensä ja otti sen luoksensa arkkiin. Seitsemän päiwän
perästä antoi hän taas kyyhkysen lentää ulos arkista. Ia
kyyhkynen tuli hänen tykönsä iltapuolella, ja katso, se toi
suussansa wihannan öljypuun-lehdcn. Tästä Noa ymmärsi,
että wedet oliwat juosneet pois maan päältä. Multa hän
odotti wielä seitsemän päiwää, ja antoi sitte kyyhkysen len»
tää ulos, joka ci enää takaisin tullut.

5. Silloin puhui Jumala Noallc ja sanoi: „lähde
arkista, sinä ja sinun emäntäsi, poikasi ja poikaisi emännät
ja kaikki eläimet, jotka tykönäsi owat". Niin meni Noa
ulos omaisinensa ja kaiken kanssa, mitä hänen luonansa oli»
Ia Noa rakensi Herralle alttarin ja uhrasi polttouhria alt-
tarilla. Ia Herra sanoi sydämessänsä: „en minä enää
täSt'edes kiroo maata ihmisen tähden". Ia Jumala siunasi
Noan ja hänen poikansa ja sanoi: „ka<so minä teen teidän
kanssanne liiton, ett'ei enää täst'edes »vedenpaisumusta tule
maata turmelemaan. Minun kaareni minä olen pannut
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pilwiin. Sen pitää oleman liiton merkkinä minun ja maan
wälillä".

Älläiit eksykö; ei Jumala anna itseänsä pil»
kata, sillä mitä ihminen kylmää, sitä hän myös
niittää. Gal, 6: 7.

Laupias on Jumala eikä wihastu ijan-
laillisesti. Ps. 103: 8, 9.

O. Vabelin torni. (iM°s.n.)
1, Ihmisten ilsewllltcnset aikcet. 2. Jumalan tuomio.

(II). 1. Ia kaikki ihmiset puhuiwat yhtä kieltä. Kun
he nyt lisaäntyiwät, matkustiwat he itään päin Mesopota-
miaan ja asuiwat siellä. Ia he sanoiwat keskenänsä: ra-
kentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka taiwaasen
ulottuu, etcä tekisimme itsellemme nimen; hajnumme ehkä
pian kaikkiin maihin". Ia sittc alkoiwat he rakentaa.

Mutta tämä lyö ei kelmanuut Herralle. Hän sekoitti
heidän kielensä, niin ettei yksikään ymmärtänyt toisen pu-
hetta, ja hajoitti heidät kaikkiin maihin. Niin he lallasiwat
kaupunkia rakentamasta. Ia kaupunki nimitettiin Bali el,
se on „setoitus".

Jos ei Herra huonetta ra ken n a, niin
he turhaan työtä tekemät, jotka sitä raken-
tamat. Ps. 127: 1.
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ll PatrwrKKain Kistoria.
(W, 2,200-1.900 e. Kr, waiheilla,)

Jumala kaswattaci itsellensä erinäisen
kansan säilyttämään hänen tun-

temis e n s a.

7. Abraham, (i M°s. 12-18.)
1. Abrahamin kutsuminen, 2. Abraham muuttaa Kanaa» maalle'

3. Abraham ja Lot. 4. Jumalan liitto Abrahamin kanssa ja lii»
ton merM,

(I). 1. HaraniSsa Mesopotamian maalla asui Se-
min jälkeläisistä mies nimeltä Abram. Hänelle Herra sa-
noi: „lähde maaltasi ja sumustasi ja isäsi huo-
neesta sille maalle, jonka minä sinulle osoitan-
Minä teen sinut suureksi kansaksi ja siunaan si-
nun; ja sinussa pitää kaikkein sukukuntain maau
päällä siunatuiksi tuleman".

2. Silloin otti Abram emäntänsä Saran ja wel-
jcnsä pojan L otin, kaikkine heidän tamaroinensn, ja lähti mat»
klistllmnan Kanaan maalle. Abram oli silloin 75 wuodcn
wcmha. Ia kun he oliwat tulleet Moren lakeuteen, näkyi
Herra Abramille ja sanoi: „sinun siemenellesi annan
minä tämän maan". Ia Abram rakcnsiMnä alttarin
Herralle ja saarnasi Herran nimestä.

(II). 3. Ia Abramillll'oli^scma,en 'paljo karjaa, ho»
pinta ja kultaa. Mutta Lotilln oli myös lampaita ja kar-
jaa. Ia maa ei ollut sowelinslieidcin yhdessä asuttamaksi,
ja ruta oli yhä Abramin paimenten ja Lotin paimenten
wälillä. Niin sanoi Abram Lolille:'„älköön"olko riita mi-
nun ja sinun Malillasi. Eroa minusta! Jos sinä menet
mascmmnllc, menen minä oikialle; tahi jos sinä menet oi-
tialle, menen minä wascmmalle". Silloin walitsi Lot itsel-
lensä koko Iyrdanin lakeuden ja pani majansa Sodoman
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puoleen. Niin sukulaiset erosiwat toisistansa. Mutta
lun Lot oli eronnut Abramista, sanoi Jumala Abramille:
»nosta silmäsi, ja katso pohjoiseen, etelään,
itään ja länteen! Kolo tämän maan annan
minä sinulle ja sinun siemenellesi ijankailkiselsi
ajaksi".

Jos mahdollinen on, niin paljon luin teistä
rippuu, niin pitiiläät rauha kaikkein ihmisten
kanssa. Rom. 12: 18.

(II). 5. Kosta Abraw oli yhdeksänkymmenen ja yh-
delsän ajastajan wanha, näkyi Herra Abramille ja sanoi
hänelle: „minä olen Jumala kaitkiwaltias, waella minun
edessäni ja ole wakaa". Ia Abram lankesi kaswoillcnsa;
ja Jumala puhui hänen kanssansa, sanoen: »katso, minä
se olen, ja minun liittoni on sinun kanssasi, ja
sinä tulet suuren kansan isäksi. Sentähden ei sinua
enää pidä kutsuman Abram, maan Abraham on nimesi
olcwa. Ia minä siunaan emäntäsi Saran, ja hän on syn<
nyttäwä sinulle pojan. Tämä on olewa liiton merkkinä,
»kaikki miespuoli teidän joukossanne on ympä-
rileikattawa". Ia Abraham uskoi Herran sanan.

Herran sana on totinen, ja minkä hän lupaa,
sen hän wahwana pitää. Ps, 33: 4.

8. Sodom ja Gsmorra. <i M°s is, ,9)
l, Nbllll'»min csirulous. 2. Lotiu pelastus. 3, Kaupimlicn häwi!y«.

(III). 1. Lue 1 Mos. 18: 16—33.
»Silloin nousiwat miehet... palasi kotiansa".
Rutoilkaatte, niin te saatte, loh. 16: 24.
(II), 2. Sillä ajalla oli ne kaksi enkeliä tullut kaupunkiin Lot'«

in tytö. Ia he snnoiwat Lotille: »kuta tahansa sinulla on,
olkoon sittt wmuyjti tai poikia tai tyttäriä tahi joku muu
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omiasi tässä kaupungissa, wie ne pois tästä paikasta, sillä
me hukutamme tämän seudun, koska huuto sen asukkaista
on tullut suureksi Herran edessä". Niin Lot meni ulos ja
puhutteli wäwyjänsä ja sanoi: „nouskaa ja lähtekää tältä
seudulta, sillä Herra hukuttaa tämän kaupungin". Mutta
heistä tuntui tämä leikkipuheelta. Kun nyt aamurusko
koitti, jouduttiwat enkelit Lotia, mutta kun hän mielii wii<
wyskeli, tarttuiwat he hänen käteensä ja weiwät hänen ja
hänen emäntänsä ia hänen kaksi tytärtänsä ulos kaupun-
gista. Ia Herra sanoi: „pelasta sinun sielusi, äläkä
lätsähdä taaksesi, äläkä myös seisahdu 1010 tälle
lakeudelle, maan turmaa wuoreen, ctt'et hukkuisi".

3. Aurinko oli nousnut, koska Lot tuli kau-
punkiin niineltä Zoar. Ia Herra antoi sataa Sodoman
ja Gomorran päälle tulikiweä ja tulta taiwacista ja kukisti
ne kaupungit ja koko sen lakeuden ja kaupunkien taitki asuk-
kaat ja maan kaswit. Mutta Lotin emäntä katsoi taak»
sensa ja muuttui suolapalsaaksi. Ia Abraham nousi war»
hain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli seiso»
nut Herran edessä; ja hän katsahti Sodomaan ja Gomo»
raan päin ja näki, että sawu nousi maasta, niinkuin sawu
pätsistä.

Warjele sydämesi kaikella ahkeruudella, sillä
siitä elämä tulee. Sal. sananl. 4: 23.

Ei Jumala anna itseänsä pilkata; sillä mitä
ihminen tylwää, sitä hän myös niittää. Gal. 6: 7.

9. Abrahamin koetus, (i M°>. 22)
l. Luwattu poila syntyy. 2. Abrahamin tottelewaifuus.
(I). 1. Sadan wuoden wanha oli Abraham, kun

hänen emäntänsä synnytti hänelle pojan, jonka hän kutsui
9sal.
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(I). 2. Sitten, useiden wuosien perästä, koetteli Ju-
mala Abrahamia ja sanoi: „ota'lsak, ainoa poikasi, jota
rakastat, ja mene M orian maalle, ja uhraa hänet siellä
polttouhriksi eräällä »vuorella, jonka mirä sinulle sanoma
olen!" Niin Abraham nousi warhain namulla, ja wal-
jasti aasinsa, ja otti kaksi palwelijata kanssansa, ja poi-

kansa Isakin, ja halkoili puita polttouhriin; ja lähti sille
paikalle, jonka Jumala hänelle oli osoittanut. Kolmantena
päiwänä näki hän sen paikan kaukana. Ia hän sanoi pal-
welijoillensa: „olkaa te tässä aasin tykönä; minä ja poika
käymme tuonne, ja kun olemme rukoilleet, palajamme teidän
tykönne".

Ia Abraham otti polttouhrin halot ja sälytti ne poi°
kansa Isakin selkään; mutta itse otti hän tulen ja weitsen
käteensä; ja niin he käwiwät yhdessä. Niin sanoi Isak:
„katso, tässä on tuli ja halot; mutta missä on lammas
polttouhriksi?" Abraham »vastasi: „lumala on katsoma
itsellensä lampaan polttouhriksi, poikani". Ia he käwiwät
molemmat yhdessä.

3. Ia kun he .tuliwal Jumalan määräämään paik-
kaan, rakensi Abraham siihen alttarin ja pani halot sen
päälle; sitoi sitte poikansa Isakin ja pani hänet alttarille
halkoje» päälle. Ia Abraham ojensi kätensä ja siwalsi
»veitsen teurastaaksccn poikaansa. Silloin huusi Herran
enkeli taiwaasta, sanoen: „Abraham, älä satuta kättäsi poi-
kaan, äläkä hänelle mitään tee; sillä nyt ininä tiedän, että
sinä pelkäät Jumalaa, etkä ole säästänyt ainokaista poi-

kaasi minun tähteni!" Niin Abraham nosti silmänsä ja
näki oinaan farmista pensaasen. Ia
Abraham meni ja otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi
poikansa sijaan. Mutta Herran enkeli sanoi toistamiseen
hänelle: „min sanoo Herra: minä siunaan sinua, ja
sinun siemenessäsi pitää kaikkien kansain maan
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päällä siunatuiksi tuleman, ettäs olit minun äänelleni
kuuliainen". Sitten palasi Abraham poikansa Isakin ja
palwelijainsa kanssa kotiin.

Jos joku kilwoittelee, niin ei häntä kruu-
nata, ellei hän toimellisesti kilwoittele. 2Tim.2:s.

»Tapahtukoon sinun tahtosi niin maassa
kuin taiwaissa!"

10. Isakin naiminen, (i M°s 24.)

1. Abrahamin käsky. 2. Palwelijan rukous ja seu täyttamys.
3. Ilalin cmäntä.

(II). 1. Ia Abraham tahtoi saada Isukille emännän
omasta sumustansa ja sanoi manhimmalle pnlmclijallmsa:
„mene minun isäini maalle (Mesopotamiaan) ja minun
sukuni tykö. Herra lähettää enkelinsä sinun edelläsi, ettäs
sieltä otat minun pojalleni emännän".

2. Silloin otti palwelija 10 kamcelia ja kaikkinaista
herransa tuwaraa, ja matkusti Harcmin kaupunkiin. Siellä
antoi hän kameelinsa pysähtyä kaupuuuin ulkopuolelle erään
kaiwon tykönä. In hän rukoili sanoen: „Hcrra, tee lau-
peus minun herrani Abrahamin kanssa! Katso, heidän
tyttärensä, jotka asumat tässä kaupungissa, tulemat tänne
wettä ammentamaan. Suo nyt, että se piika, jolle minä
tässä sanon: kallista tänne wesiastiasi juovakseni, ja joka
siihen mustaa: juo, minä juotan sinun kamcclisikin, on se
sama, jonka olet määrännyt palmelijullesi Isukille". Ia en»
nenkuin hän oli lakannut puhumasta, lähestyi Rebekka,
Bcthuelin tytär, kantaen wesiastiua olullansa. Niin pal-
welija juoksi häntä wastaan ja sanoi: „anna minun juoda
mähän mettä astialtasi!" Ia Rebekka mastusi: „juo, mi-
nun herrani!" Ia kun hän oli antanut palmelijnn juoda,
sanoi hän: „mina ammennan wettä lameeleillesikin". Koska
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nyt laitti kameelit oliwat juoneet, otti palwelija kultaisen
otsalehden ja talsi rannerengasta ja antoi ne Rebelalle, sa»
noen: »kenenkä tytär olet? Onko isäsi huoneessa sijaa
meidänkin yötä ollaksemme?" Hän wastasi: „minä olen
Vethuelin tytär; löytyy myöskin olkia ja larjanruokaa kyllin
meillä, ja sijaa yötä olla". Silloin rukoili palwelija Her-
raa ?a sanoi: ..liitetty olkoon Herra, sillä hän on johdatta-
nut minut herrani weljen huoneesen!" Ia Rebekka juoksi
kotiinsa ja ilmoitti kaiken tämän.

3. Ia Rcbekan weli Lab an juoksi miehen luo kal-
molle ja sanoi: „tule sisälle, sinä Herran siunattu, miksi
ulkona seisot!" Ia hän wei miehen huoneesen ja pani ruo-
kaa hänen eteensä. Mutta Abrahamin palwelija sanoi: „en
minä syö, ennenkuin olen puhunut asiani".
hän kaikki, mitä Abraham oli käskenyt ja sanoi: „jos te
nyt olette ne, jotta osotatte minun herralleni laupeuden,
niin sanoklllltte se minulle!" Niin mastasiwat Vethucl ja
Laban: „tcimä asia on tullut Herralta. Tässä on Rebekka;
ota hänet olemaan Isakin emäntä, niinkuin Herra on sa-
nonut". Niin palwelija söi ja joi ja oli siinä yötä. Mutta
aamulla »varhain nousi hän, otti Rebekan mukaansa ja
matkusti kotiin.

Meidän silmämme katsowat Herraa, mei-
dan Jumalalamme, kunnes hän meitä armahtaa.
Ps. 123: 2.

11. Isat ja hänen pottansa, (i zm°s. 25-28)
l. Esan j» Jakob. 2. Herra siunaa Isalia. 3. lalob saawut»

ta» ftetolsen lautta isänsä siunauksen. 4. Petos tulee ilmi. 5. Esaun
lostonuikeet ia Jakobin ai»o» pelastuskeino.

(II). 1. Rebella synnytti Isukille kaksoispojat; ja
hän antoi wanhcmmalle nimen Esau, mutta nuoremman
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kutsui hän Jakob. Ia fun pojat kaswoiwat, tuli Esaust»
metsämies, mutta Jakob oli wakaa mies ja asui majoissa.
Ia Isak rakasti Esauta, mutta Rebekka Jakobia. Jakob
keitti eräänä päiwänä hertku-ruo'an. Silloin tuli Esau
wäsyneenä metsästä kotiin ja sanoi Jakobille: „anna minun
syödä tuosta ruskeasta herkusta!" Mutta Jakob sanoi:
„myu minulle tänäpäiwänä sinun esikois-oiteutesi!" Essu
wastasi: „katso, minä kuolen kuitenkin; mitä hyötyä minulla
on esikois-oilcudesta?" Ia hän myi esikois-oikeutensa Ja-

kobille. Niin Jakob antoi hänelle leipää ja sen ruskean
herneherkun; ja Esau söi ja joi ja meni pois. Näin Esau
katsoi esikois-oikeutensa yldn.

2. Ia Herra siunasi Isakia. Ia hän tuli »voimalli-
seksi mieheksi, ja hänellä oli paljon omaisuutta lampaissa ja
karjassa ja monta palwelijaa. Niin Herra ilmestyi hä-
nelle ja sanoi: „minä olen sinun isäsi Abrahamin
Jumala; älä pelkää, silla minä olen sinun kans-
sasi ja siunaan sinun ja lisään sinun siemenesi,
minun palwclijuni Abrahamin tähden". Ia Isak
rakensi alttarin ja saarnasi Herran nimestä.

3. Ia tapahtui, koska Isak tu'i wanhatsi ja hänen
silmänsä pimeiksi, ettei hän nähnyt, että hän kutsui Esaun
ja sanoi hänelle: „kalso, minä olen wanha enkä tiedä kuo-
linpäiwääni. Ota siis nyt sinun metsästyskalusi, wiinesi
ja jousesi, ja mene kedolle ja pyydä minulle metsanotus.
Ia tee minulle himoruoka, senkaltainen kuin minä rakastan,
ja tuo syödäkseni, että minä siunaisin sinua, ennenkuin kuo-
len!" Ia Esau meni. Silloin sanoi Rebekka Jakobille:
„minä kunlin isäsi puhuman wcljesi Esaun kanssa. Niin
mene nyt laumaan ja tno sieltä minulle kaksi hylvää mah-
laa tehdäseni niistä isällesi himoruo'an, että hän siunaisi
sinua". Mutta Jakob sanoi: „katso minun weljcni on lar-
wnincn ja minä olen sileä. Mitäs jos isäni siwelee mi»

-^
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min ja luulee minun pettämän, niin minä saatan päälleni
kirouksen enkä siunausta''. Silloin »vastasi hänen äitmsä
hänelle: „se kirous tulkoon minun päälleni, poikani; ole
sinä minulle kuuliainen!" Niin Jakob meni ja otti »voh-
lat ja toi ne äidillensä. Mutta Rebekka walmisti himo-
ruo'an ja puki Jakobin Esaun »uanlteisin; mutta wohlnin
nahat käärei hän Jakobin käsien ja paljaan kaulan ympäri.
Niin Jakob meni isänsä luo ja sanoi: „minä olen Esau,
sinun esikoisesi; nouse siis ja syö minun saaliistani, ettäs
siunaisit minua!" Ia Jakob astui lähemmäksi isäänsä,
joka siweli häntä ja sanoi: „ääni on Jakobin ääni, multa
kädet owat Esaun kädet". Ia Isak söi ja joi. Ia hän
siunasi Jakobia ja sanoi: „luma!a antakoon sinulle taiwaan
kasteesta ja maan lihawuudesta! Kansat pnlwelkoot sinua
ja sukukunnat kumartakoot sinua! Ole weljiesi herra, ja
sinun äitisi lapset langetkoot sinun jatkaisi juureen!"

4. Juuri kun Jakob oli lähtenyt pois isänsä tyköä,
tuli Esau, hänen weljensä, pyydyksiltänsci ja walmisti han-
tin himoruo'an, jonka hän wei isällensä, ja sanoi: „uouse,
isäni, ja syö poikasi saaliista, ettäs siunaisit minua!" Niin
Isak komin hämmästyi ja sanoi: „sinun weljcsi on tullut
kamaluudella ja mienyt pois siunauksen sinulta; ja hänen
pitää myös siunatun oleman".

5. Ia Esau »vihastui Jakobille siunauksen täh-
den ja sanoi sydämessänsä: „mimm isäni murhepNimät lä-
hestywät, sillä minä tapan »veljeni Jakobin". Kun Rc»
bckka sai tämän kuulla, sanoi hän Jakobille: »»valmista it-
sesi nyt kohta pakenemaan »veljeni Labanin tykö Haraniin
ja ole hänen tykönänsä, kunnes »veljesi kiukku asettuu'. Ia
Isak kutsui poikansa Jakobin ja siunasi häntä ja sanoi:
„älä ota emäntää Kanaan tyttäristä, »vaan mene Mesopo-
tamiaan ja ota itsellesi sieltä emäntä enosi Labanin tyttä-
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ristä. Mutta Jumala laikkiwaltias siunatkoon sinua ja
antakoon sinulle Abrahamin siunauksen!"

Älä anna pahan woittaa sinua! Rom. 12: 21.
„Ei sinun pidä pyytämän sinun lähimäistsi

huonetta".

12. Jakobin pato. (i M°s. 26.29.)
I. Jakobin »»emiäkö. 2. Jakobin tunnustus. 3. Jakob tulee La»

banin luo.

(I). 1. Niin Jakob lähti matkaan ja joutui crääftn pait»
laan, jossa hän oli yötä, sillä aurinko oli laskenut. Ia
hän otti tiwcn ja pani sen päänsä alaiseksi ja makasi siinä
paikassa. Ia hän näti unta, ja katso, maan päällä seisoi
tikapuut, joitten Pää ulottui taiwaasen; ja katso, Jumalan
enkelit läwiwät ylös ja alas niitä myöten. Ia Herra sei-
soi ylinnä niiden päällä ja sanoi: „tämiin maan, jonka
päällä sinä makaat, annan minä sinulle ja sinun siemenel-
lesi; ja sinussa ja sinun siemenessäsi pitää kaik-
kein sukukuntain maan päällä siunatuiksi tule-
man. Minä olen kanssasi ja warjelen sinua, luhunta itä-
näsi jouditt, ja saatan sinun jälleen tälle maalle".

2. Kosta Jakob heräsi unestansa, pelkäsi hän ja
sanoi: »totisesti on Herra tässä paikassa, cilä tässä muu
ole kuin Jumalan huone ja taiwaan owi". Ia hän nousi
ja otti kiwen, jonka, hän oli pannut päiin-alaiseksensa, ja
pystytti sen muistopatsaaksi, ja nimitti sen paikan Betcl.

(II). 3. Ia Jakob pitkitti matkaansa ja tuli Meso-
potamiaan. Siellä Pysähtyi hän erään taiwon luona,
jonne hänen enonsa Labanin tytär Rakel tuli lampaita
juottamaan. Koska Rakel tuuli, että Jakob oli IsaNn ja
Rebetan poika, juoksi hän kotiinsa ja ilmoitti sen isällensä.



Kun nyt Laban tuuli sllnottmn Jakobista, sisarensa pojasta,
juoksi hän häntä »vastaan ja wei hänen huoneesensa.

Joko minä käyn tahi makaan, niin sinä olet
minun ympärilläni ja näet kaikki minun tieni,
Ps. 139: 3.

13. Jakob Lavani»; luona, i M°s 59,80)
1. Jakobin palwelus ja rikkaus. 2. lalub lähtee Inmalau

laMM'kolimntkalle.
(II). 1. Laban otti ystäwällisesti Jakobin wastaan,

mutta petti häntä myöskin monella taivalla. Ensin antoi
hän Jakobin Palmella seitsemän wuotta nuoremman tyttä-
rensä Rakelin tähden, mutta antoi hänelle sen sijaan »vai-
moksi wcmhemmlln tyttärensä, jonka nimi oli Lea. Rakelin
tähden täytyi Jakobin palwclla lvielä seitsemän wuotta.
Sitten »vähensi Laban Jakobin pnimenpaltan ja muutteli
tätä palkkaa kynnnenen kertaa. Mutta Jumala ei sallinut
Labanin »vahingoittaa Jakobia, »vaan siunasi Jakobia, niin
että hän tuli sangen rikkaaksi ja hänellä oli paljon lam-
paita, kameclcja, aaseja, piikoja ja palwclijoila sekä poikaa.

2. Koska nyt Laban ja hänen poikansa näkiwät
kaiken tämän, alkoiwat he »vihata Jakobia. Mutta Herra
sanoi Jakobille: „nouse ja lähde tältä maalta ja palaja
syntymämaallesi". Silloin walmistihe Jakob matkaan ja
otti mukaansa emäntänsä ja lapsensa ja kaiken tawaransa,
jonka oli koonnut Mesopotamiassa, ja pakeni Gilendin
»vuorelle.

Odota Herraa ja pidä hänen tiensä, niin
hän sinun korottaa, ettäs perit maan. Ps. 37: 34.
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14. Jakobin kotimatka. -(i M°si 31-35.)'
1, Laban ja Jakob sopimat keskenänsä. 2, Jakob pelkää Esänta

ja rukoilee. 3, Jakob saa nimen Israel. 4. Jakob sopii Eloun kanssa,
saa Herralta ilmoituklen ja soopun isänsä luo.

(II). 1. Koska Laban sai kuulla, että Jakob pakeni,
ajoi hän häntä takaa ja saawutti hänen Gileadin »vuorella.
Mutta Jumala ilmestyi Labanillc unessa ja sanoi: pa-
mahda puhumasta Jakobille muuta kuin htiwää!" Ia La-
dan lähestyi Jakobia ja sanoi: „mitäs olet tehnyt, ettäs
olet »vienyt pois tyttäreni ja salaa paennut? Minulla
olisi kyllä woimaa tehdä teille pahaa; mutta teidän Juma-
lanne on käskenyt minua puhumaan ainoastaan hywää".
Niin Jakob »vastasi ja sanoi: „minä pelkäsin sinun »väki-
wallalla ottaman vois minulta tyttäresi". Ia he tekiwät
liiton toinen toisensa kanssa. Ia Laban siunasi lapsiansa
ja meni matkaansa.

2, Mutta Jakob pitkitti matkaansa ja lähetti sanan-
saattajat »veljensä Esnun tykö ja käski heidän sanoinaan
hänelle: „cmna »uinun löytää armo sinun edessäsi!" Mutta
snuansaattajat palnsiwat ja sanoiwat: „simm »veljesi tulee
sinua »vastaan 400 miehellä". Silloin peljästyi Jakob ko-
ivin ja rukoili Jumalaa sanoen: „Herra, ininä olen mah-
doton kaikkeen siihen armoon ja kaikkeen siihen totuuteen,
lonka sinä teet palwelijcillesi; mutta pelasta nyt minua mi-
nun »veljeni Esaun käsistä!"

3. Ia hän otti niistä, kuin hänellä oli, lähettääk-
sensä »veljellensä Esnulle ja nousi yöllä ja otti emäntänsä
ja lapsensa ja meni labbokin luotuspaikkaan, jossa hän
»vei heidät ja kaikki, mitä hänellä oli, ylitse; »uutta jäi itse
yksinänsä toiselle rannalle. Siinä paineli yksi mies hänen
kanssansa, siksi kuin aamurusko nousi. Ia kun hän näki,
ettei hän »voinut Jakobia »voittaa, rupesi hän hänen rei-
teensä, niin että Jakobin reisiluu horjahtui, ja sanoi: „MstH
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minua!" Mutta Jakob »vastasi: „en minä päästä sinua,
jollet siunaa minua". Mies sanoi: „ei sinua ennä pidä
kutsuttaman Jakob, waan Israel, sillä sinä olet taistel-
lut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet »voittanut". Ia
hän siunasi häntä. Mutta Jakob sanoi: „minä olen näh-
nyt Jumalan laswoista kaswöihin ja minun sieluni on »va-
pahdettu".

4. Ia Jakob nosti silmänsä ja näki Esaun tuleman
400 miehen kanssa. Ia hän meni Esauta wastaan ja ku-
marsi seitsemän kertaa maahan »veljensä edessä. Mutta
Esau juoksi häntä wastaan, halasi häntä kaulasta ja antoi
suuta hänelle; ja he itkiwät. Sitten sai Jakob »veljensä
ottamaan lahjat, jotka hän oli walinnut. Ia »veljekset ero-
siwat sowinnossa, ja Jakob matkusti kaupunkiin nimeltä
Sitem. Sitten tuli hän Veteliin ja rakensi siihen altta-
rin Herralle. Siellä ilmestyi Jumala Jakobille ja siunasi
häntä ja sanoi: »kansain ja kuninkaitten pitää si-
nusta tuleman, ja sen maan, jonka minä olen an»
tanut Abrahamille ja Isukille, annan minä si-
nulle ja sinun siemenellesi sinun jälkeesi". Sitten
saapui Jakob isänsä Isakin luo. Monien »vuosien kuluttua
tuoli Isat 180 wuoden »vanhana. Jakob ja Esan hautasi-
wot hänen.

Herra on läsnä kaikkia, jotka häntä awuk-
sensa huutamat. Ps. 145: 18.

15. Josef myydään weljiltänsä (i M°s. Z?)
I. Jakobin pojot. 2. Josef niyydllä». 3. Weljic» walhe ja la>

lobin murhe.

(I), 1. Jakobilla oli 12 poikaa. Mmät oliwat
Ruben, Simeon, Lewi, luda, Isaskar, Sebulon
Dan, Naftali, Gad, Asser, Josef ja Benjamin
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Kalsi »uiimcmninittua olilvat Rakelin synnyttämät. Mutta
Jakob rakasti Josefia enemmän kuin kaikkia muita lapsiansa
ja teki hänelle kirjawcm hameen. Kun hänen »veljensä sen
näkiwät, rupcsiwat he 'vihaamaan häntä ciwätkä »voineet
puhutella häntä ystäwällisesti. Sen lisäksi näki Josef kaksi
kertaa unta ja kertoi unet weljillensä. Näiettä heidän mie-
lensä wielä enemmän »vihastui ja he kadehtimat häntä, sillä
he luuliwat hänen tulewcm kuninkaaksi ja pääsemän heitä
hallitsemaan.

2. Kun Josefin »veljet kerran olimat menneet kaitse-
maan isänsä kurjan, sanoi Jakob Josefille: „mcne katfomaan
oivatko »veljesi ja karja rauhassa!" Kun nyt »veljet kaukaa
näkiwät hänen, snnoiwat he toinen toisellensa: „latso, tuossa
uueunäkijä tulee! Tappakaamme hänet ja sanokaamme, että
paha peto on hänen syönyt; niin saadaan nähdä, mihinkä
hänen unensa joutumat!" Koska Ruben, »vanhin »veljistä,
tämän kuuli, sanoi hän: »älkäämme »vuodattako merta,
»vaan heittäkäämme hänet tuohon kuoppaan, joka on koi»
»vessa!" Tämän sanoi hän, koska hän tahtoi pelastaa Jo-
sefin heidän käsistänsä ja »viedä jälleen isänsä luo. Kun
nyt Josef tuli, riisuiwat he häneltä hänen kirjawan ha-
meensa ja heittiwät hänen kuoppaan, jossa ei yhtään »vettä
ollut. Sitten istuiwat he syömään. Samassa näkiwät he
jonlon Ismaelilaisia tulewcm knmeelinensa. He kuljet»
tiwat ryytejä, balsamia ja mirhamia alas Egyptiin. Niin
sanoi Juva weljillensä: „tulkaatte, myykäämme Josef Is-
maelilaisille!" I.< he luuliwat häntä. Kun nyt Ismaeli-
laisct kauppamiehet meniwät siitä ohitse, wetiwät he Josefin
kuopasta ja myiwät hänen 20 hopiapenninkiin. Ia kauppa-
miehet weiwät Josefin Egyptiin.

3. Salatuksensa pahan tekonsa ottiwnt »veljekset Jo-
sefin hameen, tappoiwat kauriin ja tahrasiwat hameen fen
wer"en, ja lähettiivät sitten hameen isällensä sanomalla!
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«tämän me löysimme. Tunnustele, onko se poikasi hame
tahi ei!" Jakob tunsi sen ja sanoi: „tämä on minun poi-
kani hame. Paha peto on hänet syönyt; Josef on raadel-
len rewitly". Ia Jakob murehti poikaansa pitkän ajan eikä
tahtonut antaa lohduttaa itseänsä, waan sanoi: „minä
murhehticn menen alas poikani tykö hautaan".

Vanhurskaan täytyy paljon kärsiä, mutta
Herra auttaa häntä siitä kaikesta. Ps. 34: 20.

l«. Josefin elämänwaiheet Egyptissä.
(1 Mol. 39—41.)

1. Josefin kärsimykset. 2, Josef koroittwc»!.

(I). 1. Ismaelilaiset kauppamiehet weiwät Josefin
Egyptiin, ja kuninkaan howinhaltija Potifar osti hauet.
Ia Herra oli Josefin kanssa, niin että kaikki menestyi hä-
nelle. Ia Potifar asetti hänen loko huoneensa ylitse, sn
Herra siunasi Egyptiläisen huoneen Josefin tähden. Ia ta-
pahtui, että Potifarin emäntä tahtoi mielellä loscfw siwcct-
lömyyleen, mutta Josef sanoi: „kuinka minä niin paljun
pahaa tekisin ja rikkoisin Jumalala ivastaan?" Silloin
waNictteli Potifarin emäntä Josefin päälle, ja Potifar pa-
netti Josefin wankeutecn. Mutta Jumala oli mantendessa
hänen kanssansa, koska hän oli wiaton. Täällä selitti Jo-
sef Faraon ylimmäisen juomanlaskijan ja ylimmäisen leipo-
jan näkemät unet. Heille kumikin niin, kuin Josef oli unien
johdolla ennustanut.

2. Kaksi wuotta tämän jälkeen näki Farao, Egyptin
kuningas, kaksi unta, joita ci yksikään Egyptin »viisaista
tainnut selittää. Niin kutsutti Farao, ylimmäisen juomaw
laskijan kehoituksesta, Josefin »vankeudesta ja sanoi hänelle:
„minä olen nähnyt unta eikä ole sen selittäjiltä; mutta
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minä olen kuullut sinusta sanottaman, että koskas unen
kuudet, sinä taidat sen selittää". Josef wastasi: „ci ole se
minun woimassani; mutta Jumala nnwistaa kuitenkin Fa-
raolle hymää". Niin Farao sanoi Josefille: „uncssani
olin minä seisominani wirran reunalla ja näin mirrnsta
ylös tuleman seitsemän lihawala ja kaunista lehmää, jotka
käwiwät laitumella ruohostossa. Niiden jälkeen näin minä
tulewnn seitsemän juuri rumaa ja laihaa lehmää. Ia ne
seitsemän laihaa ja rumaa lehmää söiwät ne seitsemän li-
hawaa lehmää eikä niiden päällä tuntunut, että olimat syö-
neet, waan oliwat yhtä rumia nähdä kuin ennenkin. Ia
minä heräsin. Ia minä nukuin uudestaan ja näin unes-
sani seitsemän täysinäistä ja kaunista tähkää knswnwan yh»
dcssä oljessa. Sitte näin minä täywän ylös seitsemän lui«
waa ja surkastunutta tähkää. Ia ne seitsemän tuimaa täh-
kää uicliwät ne seitsemän täysinäistä tähkää". Josef sa-
noi: „molcmmat unennäöt omat yhtä. Jumala ilmoittaa
Faraolle, mitä hän tekemä on. Ne seitsemän kaunista leh-
mää ja seitsemän täysinäistä tähtää omat seitsemän »vil-
jaista wuotta, ja ne seitsemän laihaa lehmää ja seitsemän
surkastumitta tähkää omat seitsemän nälkäwuotta. Katso,
seitsemän miljnista wuotta tulee koto Egyptin maalle, ja
niiden jälteen tulee seitscmäu nältä-wuotta, Tämän on
Juu ala pian tekemä. Nyt siis Farao etsiköön Miisasta ja
toimcllista miestä asettaaksensa Egyptin maalle, että hän
hyminä muosina kokoo Miljaa Faraon aittoihin, jotta maa
seitsemänä lomana muotcna saisi raminton eitä hämiäisi
uälän tähden". Ia se puhe kelpasi Faraolle ja hän sanoi
Josefille: „koska lumnln on kaiten tämän ilmoittanut
sinulle, uiin ci ole yhtään niin Miisasta ja toimellistn tuin
sinä. Katso, minä olen asettanut sinun koko Egyptin maan
ylitse". Ia Farao otti sormntscn kädestänsä ja pani sen
Josefin käteen, ja puetti hänen kalliisin liinamaatteisin ja
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ripusti kultawitjctt hänen kaulaansa.
wiljaa niinä seitsemänä hywnnä »vuotena; mutta knn kallis
aika tuli, awasi hän jywäaitat sola paikassa ja myi. Ia
kaikki maakunnat tuliwat Egyptiin ostamaan Josefilla, sillä
snuri nälkä oli kaikissa maakunnissa. Kanaankin maalla
oli kallis aika, ja Jakobin pojat matknstiwat kaksi kertaa
Egyptiin wiljaa ostamaan. Toisella kerralla ilmoitti Josef
itsensä ycille.

Herra tekee köyhäksi jarikkaaksi; hän alentaa
ja ylentää. I Sam. 2: 7.

(II). Lue 1 Mos. 40:—.

17 Josefin weljet Egyptissä, d M«s. 42-45.)
I. Ensimmäinen relli, 2, Toinen relki. 3, Josef Umaisec itsensä.

(II). 1. Kun Kanaan maassa oli kallis aika, ja Ja-
kob sai tietää, että wiljaa oli inyytäwäna Egyptissä, lä-
hetti hän poikansa sinne. Niin »neniwät lO Josefin »vel-
jistä Egyptiin, mutta Benjaminia, heidän nuorinta »vel-
jeänsä, ei Jakob päästänyt lähtemään. Kun nyt Josefin
»veljet tutuvat lofefin luo, kumarsiwcit he maahan kaswoil-
lcnsa hänen eteensä. Ia Josef tunsi »veljensä, »uutta he ci°
wät häntä tunteneet. Ia hän tccstcli itsensä oudoksi heitä
»vastaan ja puhui kownsti heidän kanssansa ja sanoi heille:
„te olette wakojat ja olette tulleet katsomaan, mistä maa
nivoin olisi". He wasiasiwctt: „ei herra, mc olemine Va-
kaita miehiä, emmekä koskaan ole olleet »vakosia. Meitä
oli kaksitoista »veljestä, yhden miehen pojat Kanna» maalla;
nuorin on isämme tykönä, mntta yksi ei ole ennä elossa".
Mutta loscf sanoi: „jos te olette rehelliset, »»'in jääköön
yksi teistä tänne »vankina, mutta te toiset mcnkäättc pois ja
luotaatte nuorin »veljenne minun tyköni". Mutta he pu-
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huiwal keskenänsä, sanoen: „mc olemme totisesti wian<
alaiset meidän weljemmc tähden, sillä me näimme
hänen sielunsa ahdistuksen, koska hän meiltä ar-
moa rukoili, emmekä kuulleet häntä". Ia Josef
otti heidän wcljensä Simeonin ja sitoi hänen heidän näh-
den. Sitten käski Josef palwelijansa täyttämään »vel-
jesten säkit wiljalla ja panemaan heidän rahansa takaisin
itsetunkin omaan säkkiin. Ia he läksiwät pois. Ia kun he
tuliwat totiinsa isänsä luo, kertoiwat he hänelle kaikki. Ia
zun he tyhjcnsiwät säkkinsä, löysi jokainen rahakäävonsä sä<
kistänsä. Kun he tämän näkiwät, hämmästyiwät he isänsäkanssa.

2. Mutta kallis aika yhä ahdisti maata. Ia koska
jywät, jotka he oliwat tuoneet Egyptistä, loppumat, sanoi
Jakob pojillensa: „menkää taas sinne ja ostakaa elatusta
meille!" Silloin wastasi luda ja sanoi hänelle: „se mies
puhutteli meitä sangen kowasti ja sanoi: ci teidän pidä tu-
leman minun kaswojeni eteen, jollei teidän weljenne ole
kanssanne. Jos nyt siis päästät hänen lähtemään meidän
kanssamme, niin menemme; muuten emme". Mutta Jakob
ei tähän suostunut. Wasta sitten, kun luda meni takauk-
seen nuorukaisen edestä, myöntyi Jakob ja sanoi: „jos nyt
niin täytyy olla, niin tehkäätte se, ja ottaknatte maan par-
haista hedelmistä ja wiekäätte lahjoja sille miehelle! Otta-
taattc myös rahat, jotka saitte takaisin säkeissänne, ja wie-
käät ne mukananne; ehkä siinä on erehdys tapahtunut!
Mutta Jumala kaikkiwaltins antakoon teidän löytää lau-
piuden sen miehen edessä, että hän päästäisi teille toisen
weljenne ja Benjaminin!"

Niin Jakobin pojat mattustiwat taas Egyptiin ja
tuliwat Josefin eteen. Jo kun Josef näki Benjaminin hei-
dän kanssansa, sanoi hän huoneensa haltijalle: „wic nämät
miehet huonecseni, sillä hcidän pitää syödä päiwällistä mi»
nun kanssani". Ia mies teki, niinkuin Josef oli käskenyt,
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ja wei miehet Josefin huoncescu. Ia hän toi Simeonin
heidän tykönsä. Nyt tnrjosiwat he takaisin rahat, jotka
oliwnt löytäneet säkkinsä suissa, mutta Josef antoi wastata

heille: „tcidän Jumalanne on nnlanut teille tamaran sät-
kcihinne; teidän rahanne olen minä saanut". Kun sitte
Josef tuli huoneesen, knntoiwat he lahjoja hänelle. Ia hän
terwehti heitä rakkaudella, sanoen: „onko teidän wnnha
isänne rauhassa? Vieläkö hän elää?" Ia kun hän näki
wcljcnsä Benjaminin, sanoi hän: „lumala olkoon sinulle
armollinen!" Ia Josef kiiruhti pois; sillä hänen sydä-
mensä paloi wcljcänsci kohtaan, ja hän meni kamariinsa ja
itki siellä. Kun Josef oli aterioinnut wcljicnsä kanssa, sanoi
hän huoneensa haltijalle: „täytä miesten säkit jywillä ja
pnnc itsckuntin rahat hänen säkkinsä suuhun ja minun ho-
piamaljani nuorimman säkkiin!" Hän teki niinkuin Josef
oli käskenyt, ja aamulla warhain päästettiin miehet lähte-
mään. Koska he oliwat kaupungista lähteneet ciwätkä
wielä olleet kauwas joutuneet, sanoi Josef huoneensa halti-
jalle: „nonse ja aja takaa miehiä ja sano heille: miksi te
olette hywän pahalla maksaneet? Ettekö ole ottaneet sitä,
josta minun herrani juo? Te olette pahoin tehneet". Ia
kun hän heidät sacnuutti, puhui hän nämät sanat heille.
He mnstasiwat: „jonka tykönä se löydetään, hän kuolkoon;
ja mc tahdomme olla sinun herrasi orjat". Ia bän ctsei,
rumeten »vanhimmasta ainn nuorimpaan asti. Ia hopia-
malja löydettiin Benjaminin säkistä. Niin he rcwäisimät
waattcensa ja pnlnsiwat kaupunkiin. Tultuansa Josefin huo-
neesen, lankcsiwnt he maahan hänen eteensä. Josef sanoi
heille: „mitä te olette tehneet?" Niin ludn wastasi:
„mitä me puhumme tahi millä mc taidamme its mmc puh-
distaa? Jumala on paljastanut pnlwelijaisi wääryyden.
Katso, sekä me että se, jonka lnona malja löydettiin, olemme
meidän herramme orjat". Mutta Josef fanoi: „scn, jonka
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luona malja löydettiin, pitää oleman minun orjani; mutta
te menette rauhassa isänne NM". Silloin sanoi luda:
„jos minä nyt tulisin isäni tykö eikä nuorukainen olisi
kanssamme, niin tapahtuisi, että isämme kuolisi, ja niin me

saattaisimme hänen harmaat karmansa murheella hautaan.
Salli sentähdcn minun, sinun palwelijasi, jäädä tänne mi«
nun herrani orjaksi nuorukaisen sijaan, mutta nuorukainen
menköön wcljiensä kanssa!"

3. Silloin ei Josef enää woinut itseänsä pidättää,
waan itki korkialln äänellä ja sanoi: „minä olen Josef;
«icläkö minun isäni elää?" Multa hänen »veljensä eimät
taitaneet häntä mustata; niin komin he hämmästyiwät.
Niin loscf sanoi: „minä olen Josef, teidän weljenne, jonka
te myitte Egyptiin. Mutta älkäätte ajatelko, että minä
sentähden wihacm teitä, että myitte minut. Sillä Jumala
on minut lähettänyt tänne teidän edellänne pclastukseksenne.
Nicntäkäätte nyt ja menkäätte kotiinne ja lullaatte tänne
isäni kanssa!" Ia hän halasi weljeänsä Benjaminia kau-
lasta ja antoi suuta kaikille weljillensä, Sitte puhuiwat he
hänen kanssansa. Ia Josef lahjoitti mcljillensä paljon ta-
Maraa ja lähetti heidät sitte kotimatkalle.

Jos meljesi rikkoo sinua mustaan, niin
nuhtele häntä; ja jos hän itsensä parantaa, niin
anna hänelle anteeksi! Luk. l7: 3.

18. latsl» eli Israel muuttaa Egyptiin.
(1 M°>, 45—50,)

1. Jakob tulce Egyptiin. 2. Hein saa eri maaosan awtwwal»
sens», 3, luda saa lnpantsen.

(I). 1. Kun Josefin weljct Egyptistä tulimat kotiin
isänsä luo, sanoiwllt he: „losef elää miclä ja on toko
Egyptin maan herra". Mutta hän ci uskonut heitä. Niin
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he sanoiwat hänelle kaikki Josefin sanat. Ia kun hän näki
»vaunut, jotka Josef oli lähettänyt häntä tuomaan, sanoi

minulla kyllä on, että minun poikani Josef elää;
minä menen häntä katsomaan ennenkuin minä kuolen". I«
Jakob lähti Egyptiin kaiken sen kanssa, joka hänellä oli.
Bersab arassa ilmestyi Jumala hänelle ja sanoi: „älä
pelkää mennä Egyptiin; sillä minä teen sinun siellä
suureksi kansaksi. Minä menen sinne sinun kans-
sasi ja johdatan sinun sieltä jälleen". Ia Jakob
lähetti edellänsä sanoman Josefille. Niin »valmisti Josef
»vaununsa ja meni isäänsä »vastaan. Ia koska hän sai
nähdä hänen, h»l«si hän häntä kaulasta ja itki hetken ai»
taa hänen kaulassansa. Ia Jakob sanoi Josefille: „nyt
minä mielelläni kuolen, kun olen nähnyt sinun kaswosi ja
ettäs »vielä elät".

2. Josef ilmoitti kaikki Faraolle. Ia hän toi isänsä
Jakobin sisälle ja asetti hänen Faraon eteen. Ia Jakob
siunasi Faraota. Ia Josef toimitti isänsä ja weljensä asu-
inaan parhaassa paikassa maata, nimittäin GoseniOsa,
niinkuin Farao oli käskenyt. Ia Josef elätti isänsä ja »vel-
jensä ja koto isänsä huoneen, setä »vanhat että nuoret.

(II). 3. Koska Jakobin kuolinpäiwä lähestyi, kutsui
hän poikansa ja siunasi heitä. ludalle sanoi hän: „W al-
tikkaa ei oteta pois ludalta eikä ruhtinas-sau-
»van hänen jaloistansa, siihen asti tuin sankari
tulee; ja hänessä kansat riippuivat kiinni".
Jakob tuoli 147 »vuoden »vanhana. Hän haudattiin Ka-
naan maahan, niinkuin hän eläissänsä oli määrännyt.

»Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ettäs menes-
tyisit ja tauwan eläisit maan päällä".
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l!l. lasten Ktstoria.
W, IWO-1500 e. Kr,

a). Israelin lapset Moseksen johtamina.

19. Moses.
I, Israelin orjuus. 2. Molcs syulyy. 3, Hän joutuu kumu.

iaau laswatikst. 4, Moses pakenee Midinnin maahan, 5. Jumala kitt-
!uu Moseksen pelastamaa!! Israelin kansan.

(I). 1. Kun Josef ja kaikki hänen »veljensä sekä
kaikti ne, jotka siihen aikaan eliwcit, oliwat kuolleet, tuli
Egyptiä hallitsemaan uusi kuningas (farao), joka ci Jose-
fista mitään tietänyt. Hän ajatteli: „Israelin lasten joukko
on suurempi meitä, ja jos sota nousisi, he ehkä mcnisiwät
»vihollistemme puolelle". Sentähden waiwasi hän heitä
armahtamatta kownlla orjuudella, näin häwittääksensä hei»
dät. Mutta sitä enemmin he lisääntynvät. Silloin antoi
hän kansallensa tämän käskyn- kaikki Israelilaiset poikalap-
set, jotka syntymät, pitää teidän heittämän mirtaan.

2. Niin tapahtui että eräs waimo Lewin sumusta
synnytti pojan, jonka hän salasi kolme kuukautta. Mutta
kun hän ei taitanut Hsnlä kauemmin salata, otti hän kais-
laisen arkun ja siweli sen sawella ja piillä, ja pani lapsen
siihen, ja laski sen knislistoon wirran rannalla. Mutta
lapsen sisar Mirjam seisoi taampana nähdäksensä, mitä
lapselle tapahtuisi.

3. Niin tuli Faraon tytär alas pesemään itseänsä
»virrassa; ja kun hän näki arkun kaislistossci, lähetti hän
yhden piioistansa ottamaan sen ylös. Ia kun hän awasi
sen, näki hän lapsen, ja katso, lapsi itki. Niin hän ar-
mahti sitä ja sanoi: „tämä on Hebrealaistcn lapsia". Sil-
loin lausui lapsen sisar Faraon tyttärelle: »tahdotko, että
minä menen kutsumaan Hcbrealaisen »vaimon, joka sinulle
sen lapsen unettaisi?" Faraon tytär sanoi hänelle: „mcne!"
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Niin tyttö meni ja kutsui lapsen äidin. Ia Faraon tytär
sanoi hänelle: „ota tämä lapsi ja imetä häntä minulle;
Minä annan palkan sinulle". Niin waimo otti lapsen ja
imetti sitä. Mutta loska lapsi oli kaswcmut, wei hän sen
Faraon tyttärelle, ja tämä otti sen pojaksensa ja antoi hä-
nelle nimen Moses, sillä hän sanoi: „wedeötä olen minä
hänen ottanut".

4. Koska Moses oli mieheksi kaswamtt, meni hän
nlos weljiensä tykö ja näki kerran erään Egyptiläisen mie-
hen lyömän erästä Hebrealaistn. Niin Moses tappoi
Egyptiläisen ja lätti hänen ruumiinsa hiekkaan. Tämän
sai Farao kuulla ja etsei Mosesta tappaaksensa hänen.
Mutta Moses pakeni Midianin maalle. Ia pappi Re-
gucl Midianissa otti Moscksen luoksensa ja antoi häne"e
tyttärensä Siporan waimoksi.

(II). 5. Monta wuotta myöhemmin, koska Moses
kaitsi appensa lampaita, ilmestyi Herran enkeli hänelle pa-
lamassa pensaassa. Ia hän näki, että pensas paloi eikä
kulunut. Ia Herra Jumala puhui hänelle pensaasta, sa-
noen: „minä olen nähnyt kansani ahdistuksen
Egyptissä ja olen astunut alas heitä mapahta-
maan ja wiemään heitä hywään maahan. Niin
mene nyt; minä tahdon lähettää sinun Faraon tykö, ja
sinun pitää johdattaman minun kansani, Israelin lapset,
ulos Egyptistä. Minä olen sinun kanssasi". Mutta Mo-
ses sanoi Herralle: „katso, eiwät he usto minua". Silloin
antoi Herra hänelle moiman tehdä ihmetöitä Israelin las-
ten edessä, niin että he uSkoisiwat Herran ilmestyneen hä-
nelle. la Moses sanoi: „ah, Herra, minulla on hidas
puhe ja lankia kieli". Niin Herra sanoi hänelle: „minä
opetan sinulle, mitä sinun puhuman pitää. Ia katso, sinun
weljcsi Aaron on tnlewa sinua wastaan. Sinun
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pitää puhuman hänelle, ja hän puhun sinun puolestasi
kansalle .

Anna tiesi Herran haltuun ja toiwo häneen;
kyllä hän sen tekee. Ps. 37: 5.

2tt. Israelin lasten pelastus Egyptistä.
(2 Mos, 4—14.)

(W. 1,500 ?. Kr, «aiheilla).
1. Moses Israelin la«!en edessä. 2. Moses Faraon edessä.

3. Pääsiäislammas asetetaan. 4. Esikoiset tapetaan. Israel pääsee
lähtemään. 5, Kulku Punaisen meren läwitse.

(I). 1. Kun Israelin lasten orjuus läwi kowin ras-
kaaksi, huusiwat he Jumalan tykö ja Jumala kuuli heidän
huokauksensa. Moses ja Aaron meniwät, niinkuin Herra
oli käskenyt, ja tokosiwat laitti Israelin lasten wanhim-
mat. Ia Aaron puhui heille laitti ne sanat, jotka Herra
Mosetsclle puhunut oli; ja Moses teli ihmeitä kansan
edessä. Ia kansa uskoi. Ia kun he kunliwat, että Herra
oli etsinyt Israelin lapsia ja nähnyt heidän ahdistuksensa,
lankesiwat he maahan ja rnkoiliwat Jumalaa.

2. Sitten meniwät Moses ja Aaron Faraon tykö ja
sanoiwat: „näin sanoo Herra, Israelin Jumala: päästä
minun kansani pitämään minulle juhlaa korweSsa!" Mutta
Farao »vastasi: „kuka on Herra, jonka ääntä minun pitäisi
tuuleman? En ininä siitä Herrasta mitään tiedä enkä
päästä Israelia". Ia Farao sorti Israelin lapsia wielä
lowemmin. Silloin antoi Herra monet raskaat maanwai-
wat tulla Egyptiin. Mutta Farao paadutti sydämensä eitä
tahtonut päästää Israelin kansaa. Silloin sanoi Herra:
„minä annan wielä tulla yhden rangaistuksen Faraolle ja
Egyptin päälle, sitte hän pääStäa teidät täältä, niin, hän
ajaa teidät täältä ulos".

3
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(II). 3. Ia Herra sanoi Moscksellc ja Aaronille:
„kl>mmcnentenä päiwänä kuulaudessa Nisän ottakoon jo-
kainen perheenisäntä »virheettömän oinaan ja tallettako?»
sen neljänteentoistakymmcnenteen päivään, ja teurastakoon
sen silloin chtooksi. Ia teidän pitää ottaman sen wcrcStä
ja siniuman molemmat pihtipielet ja owcnpäällisct niissä
huoneissa, joissa sitä syötte. Ia teidän pitää syömän li-
ha happamattoman lciwän kanssa. Teidän pitää olla »vyö-
tetyt lupeista, kengät jaloissa ja sauwa kädessä, niinkuin
mattaan kiiruhtawaisten. Sillä se un Herran Passcih
(s. o. ohitsetäymincn, säästäminen). Sillä minä lyön sinä
yönä laitti esikoiset Egyptin maalla, mutta menen teidän
ohitsenne, kosta minä näen weren oivipiclissä. Ia tämä
päiwä pitää oleman teille muistoksi, teille ja teidän sukukun-
nallenne". Israelin lapset tctiwät ni nkuin Herra oli
käskenyt.

(I). 4. Puoliyön aitana löi Herra laitti esikoiset
Egyptin maalla, Faraon esikoisesta aina alhaisimman esi-
koiseen asti, ja kaikki eläinten esikoiset; eitä ollut huonetta,
jossa ei kuollutta ollut. Ainoastaan Israelin lapset uclaö-
tuiwat. Silloin kutsutti Farao Mosckscn ja Aaronin yöllä
luoksensa ja sanoi: »nouskaa ja menkää pois mmun kan-
sastani, setä te että Israelin lapset! Menkää mattaanne
jo. palweltaa Herraa!" Niin matkustiwat Israelin lapset
Egyptin muasta, luwultann sOOMO miestä paitsi lapsia.
Ia Herra heidän edellänsä päiwällä pilwenpatsaassa
johdattaaksensa heitä oikealla tiellä, ja yöllä tulenpatsnassa
»valaistuksensa heitä »vaeltamaan öin päiwin.

5. Kun nyt Farao oli päästänyt kansan, waelsiwat
he Punaista merta kohden Mutta tun Faraolle sanot»

että kansa pakeni, mnuttui hänen sydämensä kansaa
waSlacm ja hän »valmisti »vaununsa ja otti »väkensä myö-
tänsä ja 600 sotawannua ja ajo! Israelin lapsia takaa.
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Hän snnwutti heidät meren tuona. Kun Farao lähestyi,
pelkäsiwät Israelin lapset suuresti ja huusiwat Herran tyto.
Mutta Moses sanoi kansalle: „älkää peljätkö; seisokaa ja
katsokaa, minkä autuuden Herra tänäpänä tekee teille!" Ia
Herra sanoi Mosetselle: „nosla saumasi ja ojenna kätesi
meren ylitse ja jaa se tahtiailc, että Israelin, lapset tt>»
wisiwät keskellä merta tuimaa myöten!" Koska nyt Mo-
ses ojensi tälcusä meren yli, antoi Herra wcsieu juosta
pois wahwallll itätuulella, ja medet erkauiwat, niin että
Israelin lapset taisiwat käydä keskellä merta tuimaa myö-
ten. Ia Egyptiläiset scurasiwat heitä ju mcniwät, taitki
Faraon hemoset ja Maunut ja ratsumiehet, leskelle merta.
Kun Israelin lapset oliwat päässeet toiselle rannalle, sanoi
Herra Mosetselle: »ojenna kätesi meren ylitse, että mesi
juoksisi Egyptiläisten päälle, heidän waunujensa ja ratsu-
miesten päälle". Niin ojensi Moses kätensä meren yli, ja
meri palasi taas woimaansa; ja Egyptiläiset huktuiioat niin
ett'ei yksikään heistä jäänyt. Mutta Moses ja Israelin
lapset wcisasimat Herralle kiitosmirren.

Jos Jumala on meidän kanssamme, tuta
moi meitä mustaan olla. Roni 8: 31.

21. Waellus torwessa. 2 Mo, iu. i?)

I. Lnpiiä torwessa. 2. Wettä talliosl».
(II), 1. Jonkun ajan perästä tuliwat Israelin lap-

set Sinin korpeen. Ia he nnpisiwat Mosesta ja Aaronin
ivastaan ja sanoiwat heille: »Jumala antakoon, että oli»
simme kuolleet Egyptissä, jossa istuimme lihapatain ääressä
ja oli leipää yltäkyllä syödä; sillä te olette johdattaneet
Meidät tähän korpeen tuolettaaksenne nälällä taittaa tätä
joukkoa.
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Silloin sanoi Herra Mosekscllc: „katso, minä annan
salaa lcille leipää taimaasta, koctcllakseni, tahdotteko mncl-
taa minun käskyssäni wni ci". Seuraamana aninnna

ja sitlcinmin joka aamu laskeusi kasteessa ympyrjäisiu, pie-
niä ja hywänmnkuisia siemeniä, jotka niinkuin härmä pcit-
tiwät maan. Ia Moses sanoi kansalle: „tämä on se leipä,
jonka Herra on teille antanut". Ia Israelin huone kutsui
sen nimen man (manna).

2. Kun Israelin lapset sitten malkustiwat eteenpäin
ja tuliwat Nefidimiin, ci kansalla ollut mettä juoda. Ia
he riitelimät Moseksen kanssa ja sanoiwat: »antakaa
meille «että!" Moses sanoi heille: „miksi te kiusaatte
Herraa?" Mutta kansa napisi.

Niin Moses huusi Herran tykö, sanoen: „mitä minä
teen tälle kansalle?" Herra sanoi hänelle: „ota käteesi sau-
masi, jolla löit wirtaa, ja mene! Katso, minä olen seisoma
edelläsi kalliolla Horcbissa, Siellä sinun pitää lyömän kal-
liota, ja siitä pitää mettä juokseman". Moses teki niin, ja
Israelin lapset saimat mettä.

Katsokaa taiwaan lintuja: eiwät he kylmä
eimälkä niitä eiwätlä myös koloo riiheen, ja tei-
dän taiwaallinen isänne ruokkii heidät; ettekö te
paljoa enemmän ole kuin he? Matth. 6: 26

22. Lain ulosantaminen. (2 M»s. ,9.20.24,)
l. Walmistulset. 2. LM julistetaan. 3. Kansa sitonu sen

»äytlamiseen. 4, Julistettu lali kirjoitetaan tiwitauluiliin.
>,. (I). I. Kolmantena kuukautena lähdöstänsä Egyptin
maalta tuliwat Israelin lapset Sjnain korpeen. Ia Herra
sanoi Moseksellc: „mene kansan tytö ja pyhitä heitä tänä-
pänä ja huomenna, että he pesisiwät «aatteensa ja olisiwat
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kolmantena päimänä »valmiit, sillä silloin Herra on astulva
alas Sinain »vuorelle knikcn kansan eteen!"

Kuu kolmas päiwä oli, tuli vitkaisen jylinä ja tulen
leimaus ja paksu pilwi nuoren piialle, ja kuului sangen
wäkcwä pasuunan ääni; ja kansa, joka leivissä oli, »vapisi
pelosta. In Moses johdatti kansan leiristä, ja he scisah-
tuimat »vuoren alapuolelle.

2, Ia Herra astui alas wuorcllc ja puhui nämät
sanat:

„Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka
sinun Egyptin maalta orjuuden huoneesta ulos
wieuyt olen:

Ei sinun pidä muita jumalia pitämän mi»
nun edessäni.

Ei sinun pidä turhaan lausuman Herran
sinun Jumalasi nimeä, sillä ei Herra pidä sitä
rankaisematta, joka hänen nimensä turhaan
lausuu. ~.,.,

Muista lcpopäiwää, ettäs sen pyhittäisit!
Kunnioita isääsi ja äitiäsi ,ettäs menestyisit

ja lauman eläisit maan päällä!
Ei sinun pidä tappaman.
Ei sinun pidä huorin tekemän.
Ei sinun pidä «varastaman.
Ei sinun pidä määrää todistusta sanoman

lähimmäistäsi was taan.
Ei sinun pidä pyytämän lähimmäisesi huo-

li että.
Ei sinun pidä himoitseman lähimmäiscsi

emäntää, eitä hänen palwclijatnnsa, eikä pii-
kaansa, eikä hänen karjaansa, eikä juhtaansa, eitä
muuta mikä hunen omansa on".
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In kaikki kansa näki tulen leimaukset ja kimli pitkäi-
sen jylinän ja pasuunan helinän, ja he pcljästyiwät ja sa-
voimat Moseksellc: »puhu sinä meidän kanssamme, ja älköön
Jumala meidän kanssamme puhuko, ett'emme tuolisi!"
Mutta Moses sanoi: ..ällaätte peljätkö! Jumala on tul-
lut, että hänen pelkonsa olisi edessänne, ett'ettc syntiä
telisi".

(II). 3. Lain julistettua Moses rakensi »vuoren ali-
puolelle alttarin kahdellatoista patsaalla, kahdentoista Is-
raelin sukukunnan jälkeen. Ia hän lähetti nuoria miehiä
Israelin lapsista teurastamaan mulleja kiitosuhriksi Her-
ralle. Ia Moses otti »verestä ja priiskotti sitä alttarille.
Sitten otti hän liitonkirjan (lain) ja luki sen kansan kuul-
len. Ia kun he sanoiwat: kaikki, mitä Herra puhu-
nut on, tahdomme mc tehdä, otti Moses osan merestä
ja priiskotti sen kansan päälle ja sanoi: „katso, tämä
on' liiton weri, jonka Herra tekee teidän kans<
sllnnc kaikkein näiden sanain päälle".

4. Ia Herra sanoi Moseksellc: „astu minun
tyköni »vuorelle; minä annan sinulle kiwiset taulut ja lain
ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut ja jotka sinun pitää
opettaman kansalle". Moses astui ylös Jomalan »vuorelle,
ja Jumala antoi hänelle lakinsa, kirjoitettuna kahteen tiwi-
tauluun.

Rakkaus on lain täyttämys. Roni. 13: 10.

33. Kultainen wasitta. 2 Mm 32. 34)
1. Kniilan lliiikscmiini!. 2. W«!cs wälillnjänii.

(II). !. KoSta fnnsa uäti, että MoseS »viipyi tule'
mnMa alns wnorelta, kokoontuiwatlhc jn sanoiivnl Aaronille:
„uo»>sc, tee meille jumalin, jotta meidän edellämme käwiii-
wät; sillä emine tiedä, mitä on tapahtunut Moseksellc, jota
meidät Egyptin maalta johdatti!' Niiu walmisti Aaron
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waimojcn kultaisista loiwarcnkaista walctun wasilan. Ha
kansa sanoi: „nämät owat sinun jumalasi, Israel, jotka si-
nun Egyptin maalta johdattiwat ulo?." Ia he uhrasiwat
polttouhria ja kautoiwnt edes kiitosuhria..

2, Kun Moses astui alas »vuorelta ne talsi tddis-
tntscntaulua kädessään ja näki, mitä leirissä tapahtui, suut»
tui häu ja löi lain taulut rikki. Kultaisen wasikan hän hä«
witti ja raukaisi pahimmat rikkojat hengeltä. Kansalle sa-
noi hän: „te olette tehneet suuren synnin. Mutta minä as-
tun ylös Herran tykö, ehkä minä taidan sowittan rikoksenne."
Kun nyt Moses tuli Herran eteen, sanoi hän: „tämä kansa
on tehnyt suuren synnin, mutta anna heidän rikoksensa an<
teeksi!" Ha Herra antoi itsensä lepyttää ja täSki Moseisen
malmista» kaksi uutta taulua, ja niihin kirjoitti hän uudes-
taan kymmenet käskyt.

„Ei sinuu pidä muita jumalia pitämän minun
edessäni."

24. Todistuksen tabevnatli. (2 Moi. 25-38)
I, Tobeniaklm rnt>'mm«. 2. Pyhnt cfinerl tllbevliallisla.

. (III) l.hcrrankäskynmukaanrakcnsiMoses tabcrnak-
lin, 30 kyynärää piltän, 10kyynärää lewcäu ja 10kyynärääkor>
kcan, teltantnpaisen majan, jonkaseinät oliwat kullalla silatuista
laudoista ja yläpuoli petetty nahka» ja karwapcitteillä.
Tabernakli sisälsi kaksi huonetta: etumainen nimitettiin py-
häksi; sisimmäincli oli kaikkein pyhin. Huoneet croitti
toinen toisistansa paksn esirippu silkistä. Tabcrnaklin ym-
pärillä oli aidattu piha. Joka päiwä mcniwät papit py-
hään toimittamaan jumalanpalwelusta; inntta kaikkein py-
himpään meni ainoastaan ylimmäinen pappi kerran wuo-
dcssa uhraamaan sowintouhria omien ja kansan syntien
edestä.
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2., Kaikkein pyhimpään asetettiin kullalla silattu lii'
to n arkki, jossa lain taulut säilytettiin Arkin länsi
oli puhtaasta kullasta ja nimitettiin armo-istuimeksi.
Armoistuimella seisoi kaksi ternuimikuwaa kullasta, kaswot
armoistuimeen päin ja siiwet peittäen sen. Pyhässä si-
jaili puinen, kullalla silattu suitsutusalttari, jonka päällä
suitsutusta sytytettiin joka aamu ja ilta. Sitä paitsi s-isoi
siellä n älyleiw änpoytä, jolla oli l 2 leirää, selä seit-
senhaaraincn kynttilänjalka puhtaasta lullasta. Ta-
bernaklill ympäiöiwälle pihalle rakennettiin polttouhrin-
alttari. Polttouhrin-alttarin wicrcssä oli maskinen pe-
so asti a, jossa papit pesttvät käsiänsä ja jalkojansa juma-
lqnpalwelustll toimittaessa Koko tabernaklin rakennus
oli niin yhdistetty, että kansa »vaeltaessaan taisi sen hel-
posti muuttaa paikasta toiseen.

23. Israelin lasten uhrit ja juhlat.
,3 M°s. I—7. 4 M°s. 6, 8. 5 Mol. 16.)

I, Uhril, 2, Sabbati jc> juhlat, 3, Tempprlipalwclus,

(III) 1. Ia Herra antoi Moscksclle täslyn, kuinka
Israelin lasten tuli uhrata Herralle ja suwittaa syntinsä.
„Lihan sielu ou meressä," sanoi Herra, „ja miuä ole» an-
tanut sen teille alttarilla, että teidän sielunne sillä somilct-
taisiin."

Uhrit oliwat joko Merisiä lähi »verettömiä. Wc°
riset uhrit taas oliwat joko sellaisia, jotka tarkoiltiwnt ar-
mon uudistusta, niinkuin rikos ja wika-uhrit, tahi sel-
laisia, joila armossa seisomat loimut edes, uiwtuin poltto-
uhri ja kiitosuhri.

Verettömiä uhreja oliwat ruoka-uhri, jossa uhrattiin
jauhoja, öljyä, pyhää sawua ja suolaa, ja juomu-uhri,
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joka tehtiin »viinistä. Nämä »hrit tapahtuitvat tawallisesti
poltto- jn kiitosuhrien yhteydessä jn todistiivat uhrnaivnis'
te» tahtoa »vilpittömästi antauda I:maln!-le.

2. Seitsemäs päiwä wiikossa oli snbbati; ja »vuo-
sittain wictctiiin neljä suurta juhlaa, nimittäin pa ssah-j n li-
laa lpääsiäistä), wiikkojcn-jnhlall (helluntaita') ja lcl>
timajnnjuhlaa; pääsiäistä Egyptistä pelastumisen muis-
toksi, helluntaita lain ulosantnmista muistuttamaan ja leh-
timajanjnhlan muistoksi Israelin lasten waellukscsta kor-
wcssa. Näihin juhliin tuli jokaisen miespuolen saapua.
Niitä paitsi »vietettiin wuosittain syyskuussa su uv ta soiv in-
topa iwää, jona rikosnhreja uhrattiin koko kansan edestä.
Tässä tilaisuudessa mieliin uhri ulkopuolelle leiriä ja pol«
lettiin siellä, mutla wcri priistotcttiin armo-istnimclle.
Nlyohemmin »vietettiin wielä Purimjuhlaa 'a Tcmppc-
linwihiimysjnhlna.

3. Lewin sukuk,!n!a määrättiin Hc.rnn huoneen pnl-
wcluksccu, ja Aaronin suku tätä samaa sukukuntan pnlwcli
pappeina. Aaron itse oli cusiuuuäiucn ylimniäiueu pappi.
Hänen jälkeensä oli »vanhin poika hänen sunnistansa yliin-
maisena pappina. Pappien loimena oli uhraaminen, kan-
san puolesta rukoileminen ja siunauksen lausuminen. Siu-
naus kuului näin: Herra sinnalkoon sinua ja »var-
jelkoon sinnn! Herra wa listakoon k a sw on s a sin n n
päällesi ja olkoon sinulle armollinen! Herra ylön-
täföo nkn swo nsasi n n n puole esija a nla koon si n nlle
rauhan!

38. Wakojat. ri M°>. 13,1.,,)
1, W>>ko>»t lähclllää!!, 2. Hridii» ncu!vo>n>i, 3, Imua ja Ka>

!cb, 4, Hrricui luouuo.

<II). 1. Toisena »vuotena s'itä, kuin Israelin lap-
set oliwnt lähteneet Egyptistä, matkusliwnt he sinailta ja
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sanoen: „Läheiä miehiä wnkomann Kanaan maata!" Ia
Moses lähetti 12 miestä, yhden joka sntnkunnastu, wato-
maan maata ja sen ajnlknila.

2. 40 päiwän kuluttua palasiwat he tuoden mnka'
naan maan hedelmiä. He sanoiwat: „me tulimme siihen
maahan, johonka meidät lähetit ja jossa rieskaa ja huua-
jatn wuotaa. Mutta siinä asuu wäkcwä kansa ja siinä on
wahwllt ja suuret kaupungit. Me emme inida mennä sitä
kansaa mustaan, sillä he owat meitä mätcwämmät." Näin
he saattoiwat maan, jonka olijat nähneet, pahnan huutoon
Israelin lasten edessä.

3. Silloin nnpisiwat Israelin lnpse! Mosesta ja Aa<
ronia wns!aan ja sanoiwat: „oi, että olisimme luollcct E-
gyptissä taikka tässä torwessa wielä suisimmc kuollu!" Muita
losua ja Kalcb, jotka myös oliwnt mantn makoncct, sauoi-
wat: „moa on sangen hywä. Jos Herra suosii meitä, an-
taa hän sen maan meille, Älkäätte peljätkö sen maan kan-
saa; sillä heidän turmansa on eronnut heistä, ja Herra on
meidän kanssamme!" Niin sauci 'oko konsa, että nämät

miehet oliwat kiwitetinwäl.
4. Mutia Herran tunnin näkyi kaikelle kansalle, ja

Jumala snuoi Mosckscllc: „kuinka kauwan tämä kansa pilk-
kaa minna? Katso, ei yhdenkään niisiä miehisiä, jotta
ownl nähneet minun k>:n«iani ja i'mccni Egyptissä ja tor-
wcssn, pidä näkemän sitä mantn, jonka minä isillensä
annoin, paitsi Josuan ja Kalevin, scnlähdcn ctlä toinen henki
asuu heissä. Teidän pitää olla pniimmina torwcssa 40
ajnöiäikna, ja teidän ruumiinne owat kulumat korw.Ssa;
mutta teidän lapsenne johdatan minä siihen maahan, jon!a
te hylkäsitte.

Antakaa Herralle teidän Jumalallenne kun-
nia, cnncnknin hän antaa pimeyden lulla. 1er.13:16.

42
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27. Ntosctscn wiimcincn aita.
<4 M°s, 20, 21, 30, 31. 5 M°s, 34,)

!. MufMn jll Aaroin» »»pina. 2. Waslikäinme. 8. Mosis
»enwoo klinsn», 4. Mo!cs tuolec.

(II). I. Vaelluksensa wuo-
tcna tuliwat Israelin lapset Kades'iin. Cilä heillä ollut
wcttä ja he riitcliwät Mosckscn ja Aaronin kanssa. Sil-
loin puhui Herra Moselselle: „ota sauwa ja koloa kansa,
sinä ja sinun wcljcsi Aaron, ja puhukaattc kalliolle heidän
silmäinsn edessä, niin fe anlaa wcttä!" Ia Moses ja Aa-
ron sanoiwat kansalla: „pitäätö meidän saattaman wcttä
teille, te niskurit?" Ia Moses löi kaksi kertaa saumal-
lansa, ja siitä juoksi paljon wcttä. Ii Herra sanoi Mo-
selselle ja Aaronille: „ett'ctte uskoneet mimm päälleni, py-
hittääkscnne minua Israelin lasien edessä, ei teidän pidä
johdattaman kansaa siihen maahan, jonka minä heille annan".
Pian tämän jälkeen kuoli Aaron.

2 Ia taas napisi kansa Jumalaa ja Mosesta '.vas-
taan, sanoen: »täällä ei ole leipää eikä wettä, ja meidän
sielumme suuttuu tähän huonoon ruokaan". Niin Herra
lähetti kansan joukkoon tuliset käärmeet, jotta kansaa puri-
wal, niin että monta tuoli. Ia kansa tuli Mosetseu tykö
ja sanoi: „»,e teimme syntiä. Rukoile Herraa ottamaan
pois nllinät käärmeet joukostamme!" Niin Moses rukoili
fnnsan edestä. Ia Herra sanoi Moselselle: „tcc maskinen
käärme ja nosta se merkiksi ylös; ja tnpahiuu, eitä se joka
purtu on, koska hnu katsoo ien päille, niin hän elää".

3. Koska Mosclscn luulinhetti >ähcs!i,i, kutsui hän
Israelin lapset eteensä, ncuwoi heitä ja sanoi: „minä olan
täuäpäuä taiw,,an ja maan todistajiksi siilä, että minä pa-
nin teidän eteenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja li-
routscn; niin walilkaa elämä, että te ja teidän siemenenne
eläisitte. Olkaa wahwctt j« hywässa turwassa; sillä Herra
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teidän Jumalanne itse wacltna teidän kanssanne". Ia Mo-
fcs määräsi Josuan johtamaan Israelin lapset Kanaan
maalle ja siunasi häntä.

4. Sitten astui Moses Herran kaskusta ylös Nc-
bon wuorellc, sn Herra osoitti hänelle Kanaan maan, sn-
noen: „täu'ä on se maa, jonka minä Abrahamille, Isnkille
ja Jakobille malalla lupasin Sinä olet sen nyt nähnyt
silmilläsi, muita et sinä sinne tule". Ia ,'iinä Moses kuoli
ja haudattiin In Israelin lapset itkiwät häntä.

28. Israelin lapset saapuivat Kanaan maalle.
<lo'uc»i ln'i<!,>

1, Käynli lordcnun 2 Maa wcilloilelanu ja jactaan.
3, Josuan tywästijäuö ja kiiokma.

(II). I. Mutta losua oli täytetty »viisauden hen-
gellä, ja Israelin lapset oliwat hänelle kuuliaiset. Ia
Herra snuoi hänelle: „uo>isc ja matkusta Jordanin ylitse,
sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, minä olen
antanut teille. Niinkuin minä olin Mosekscn kanssa, niin
olen miuä sinunkin kanssasi; en miuä hylkää siuua enkä
luowu sinusta. Ainoastaan tee kaikki sen mukaan kuin
Moses sinulle käski, äläkä poistu siitä!" Niin johii losua
Israelin lapset Jordanin wirralle. Ia losua sanoi kan-
salle: „pyhittätnätte teitänne, sillä huomeuna lekcc Jumala
ihmeellisen työn teidän kcskclläunc!" Seuraamana aamuua
läksi kansa majoistansa, ja papit kantoimat liiton-arktin
kansan edellä. Ia kosla arkin kantajat tulimat Jordanille
ja heidän jalkansa nstuiwat meteen, wähcui se ja juoksi
pois. I.i papit seisoimat kuiwan päällä keskellä Joroanii,
ja koko Israel käwi kuimin jaloin Jordanin ylitse. Mutta
koska papit, jotka kantoimat herran liitin-orkkia, nstuiwat
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Jordanista ylös, palasi Jordanin wcsi sijallensa ja juoksi
niinkuin cnncnkin.

2. Jeriko oli wahwasti linnoitettu kaupunki. Herra
sanoi Iosualle: „ka!so, minä olen antanut Jerikon ja sen
kuninkaan ja wäkcwät sotajoukot sinun käteesi! Käske sota-
miehet käymään ympäri kaupungin yhden terran, ja tee
niin kuutena päiwänä. 3a seitsemän pappia tuokoon seit-
semän basuunna arkin eteen; jn seitsemäntenä päiwänä käy-
käälte seitsemän kertaa kaupungin ympäri, ja soittakaa ba-
suunill'. Ia koko kansa hnutakoon suurella äänellä; niin
silloin kaupungin muuri hajoo, ja kansa astuu sinne sisälle
itsekukin kohdastansa". losua teki Herran käskyn nnikaan,
ja he walloittiwac kaupungin. Pian joutui sitten koko Ka-
nnan maa Israelin lasten haltuun. losna ja pappi Ele-
asar jakoiwnt nrwalla maan Israelin sukukuntain »välillä.
Multa Lewin sumulle he ciwät antaneet yhtään osaa, maan
ainoastaan 48 kaupunkia asuinsijoiksi ja laidunmaat heidän
karjoillensa. Näin Herra Israelin lapsille kaiken sen
maan, jonka hän wannoi heidän isillensä antaaksensa, ja he
nsuiwat siinä.

3. Pitkän ajan perästä, loska Herra oli antanut
Israelin tulla lepoon kaikilta »vihollisilta, ja losua jo ol

»vanha ja korkeaan ikään joutunut, kutsui losua koko Is-
raelin eteensä ja sanoi: „riippukaatte Herrassa teidän Ju-
malassanne, niinkuin te tähän päiwään asti tehneet olette!
Ottakaatte »visusti »vaari teidän sieluistanne, että rakastatte
Jumalaa! Mutta jos te rikotte Herran teidän Jumalanne
liiton, niin Herra hukuttaa teidät tästä hywästä maasta,
jonka hän teille antanut on". Ia kansa »vastasi: „pois
se, että mc hylkäisimme Herran. Emme suinkaan, »vaan
me tahdomme palwclla Herraa ja olla hänen äänellensä
luyliaiset". Ia losna antoi kansan mennä, itsekurikin pc-
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rintoonsä, Ia losua, Herran palwelija kuoli, ja he hnu-
tasiwat hänen.

Pitäkään, m e horjuin at on toiwon tunnustus,
sillä hän on uskollinen, joka ne lupasi. Ebr. 10:23.

b). Israelin lapset tuomarein aikana.
<W, 1450-1090 c. Ki. wllihkilln.!

29. Muutamat Israelin tuomareista.
(Tiillmoreiu kirjo.)

I. Tuomarein llitolcmsi ylernsci. 2, Gidcon 3. Timso».
(II). 1. Koska losua ja kaikki ne, jolka siihen aikaan

eliwät, oliwat Kiollcet, tuli toinen sukukunta heidän jäl-
keensä, joka ei tuntenut Herraa eitä niitä töitä, jotka hän
Israelille tehnyt oli. He pitiwät tMäwällistii kanssakäy-
mistä pakanain kanssa, jotta heidän olisi pitänyt lMiltää;
he mcniwät naimisiin pakanain kanssa ja antoiwat wictcllä
itseään hylkäämään Herran, heidän isäinsä Jumalan, ja
seuraamaan »vieraita jumalia ja niitä palwclcmaan.

Silloin julmistui Herran wiha Israelin päälle, ja
hän antoi heidät heidän »vihollistensa käsiin, ja tuhunta
itänänsä he kääntyiwät. oli Herran käsi heitä wnstaan on-
nettomuudeksi; ja heitä aiwan komin ahdistettiin. Koska
he nyt hädässänsä huusiwat Jumalan tykö, herätti Herra
heille tuomarit ja auttoi heidät kerta toisensa p.rästä wi»
hollistcn käsistä. Nämä tuomarit oliwat oikeastaan johta-
jia sodassa, mutta heillä cli rauhankin aitoina paljon sa-
nomista, ja tuomarein aikakauden loppupuolella yhdistettiin
ylimmäisenpapin- ja tuomarin wirat. Israelin tnoma-
reitla omat etupäässä maimttawat Atniel. Videon, lestä,
Simson, Cli ja Samuel.

(III), ii. Koska Israelin lapset tetiwät pahaa Her-
ran edessä, antoi hän heidät Midianitain maltaan seisemätsi
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»vuodeksi, Ic> koska Midianitain wolta oti liian ko»va heille,
tckiwät Israelin lapset itsellensä asuntoja Wuoriin ja linnoja.
Ia loSta Israel sotakin tylwi, tnliwnt Midianitat ja tur-
meliwat laihon eiwättä inttäneet mitään elatusta Israelille.
Silloin huusiwa» Israelin lapset Herran tykö. Ia Herran
enkeli ilmestyi Oio e o nille, lonksen pojalle, tammen alla
OfraSsa (ManaSsen sukukunnassa), jossa Gideon tappoi
nisuja, ja sanoi hänelle: „Hcrra olkoon sinuu kanssasi, sinä
wälcwä sankari! Sinä olet wapahtawa Israelin
Midianitain kädestä: katso minä olen sinun lii»
hettänyt. Minä olen sinun kanssasi, niin että
lyöt Midianitat niinkuin yhden miehen".

Niin Herran henki täytti Gideonin, ja hän antoi pu»
haltaa bisuunaan ja lähetti sanan koko Manassellc, Asse-
rille, Sebulonillc, ja Naftalille fchoitukselln seuraamaan
häntä, ja he tuliwat. Näin kokoontui 32,000 miestä.
M"tta Herra sanoi Gideonille: „ylcn paljo on wäkcä sinun
kanssasi. Jos minä antaisin Midianitat Israelia käteen,
terstaisiwat he miuua wastncm, sanoen: minun käteni »va-
pahti minut". Niin otti Gideon ainoastaan 300 mieötä
mukaansa. Ia hän jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon,
ja antoi basuunan jokaisen käteen ja sawiastiat, joissa oli
lamput, ja sanoi miehille: »niinkuin minä teen, tehkäätte
telin". Niin ne kolme joukkoa yhtyiwiit yöllä, ja puhnlsi-
wat basuuniin, ja ritkoiwat sawiastiat; mutta lamput he
tcmpasiwat wasempaan käteensä ja basuunat oikeaan kä-
teensä, ja puhalsiwat niihiu. Silloin rupesiwat kaikki »vi-
holliset leirissä juoksemaan, huutamaan ja pakenemaa». Ia
Herra sowitti niin, että toisen mietta kääntyi toista »vas-
taan, ja toto sotajoukko pakeni. Ia niin Mldicmilaiset
tukistettiin eiwättä enää nostaneet päätänsä ylös. Maa
oli sitte ranhnssa 40 njast'aitaa, niinkmouan tuin Gi-
deon eli.
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3. K»n Israelin lnpset sitten taas tckiwät pahna
Herran cdcSsn, antoi Herra heidät Filiiitcalaistcn käsiin 40
ajastajaksi. Silloin siintyi heidän keskuudessansa mahtawn
sankari, nimeltä Sims o n. Hän oli kowin wäkewä ja
tappoi monta Filistealaista. Mutta wiimein kadotti hän
Herran hänelle antaman wittewyyden ja joutui Filistealais-
tcn käsim. Pian sen jälkeen wiettnrnt Filistcalaistcn pää-
miehet suurta juhlaa epäjumalansa kunniaksi. Tähän juh-
laan tuottiwat he Simsoninkin wankeudcstn soittamaan
heille. Mutia Simson tarttui pylwäisin, jotka kannattiwat
juhlahuonecn kattoa, ja mursi ne, niin että katto räjähti
alas ja tappoi sekä Simsonin että laitti muut, jotka huo-
neessa oliwat. Simson oli ollut tuomarina Israelissa
20 wuotta.

Mi ja Samuel, (i Sam. >—?.)

1, Jumala ilmestyy «:amuclille. 2. Elin >a häne» poikansa luu<
lrma, 3 Samuel !u»»!llli»a.

(II). I. Koska Eli oli ylimmäisenä pappina ja tuo-
marina Israelissa, eli siellä mies nimeltä Ellana, ja hänen
»vaimonsa nimi oli Hanna. Ia Hanna rukoili Herran ja
teki lupauksen, sanoen: »Herra Sebaot! Jos muistat
minua, ja annat piiallesi pojan, niin annan hänen
Herralle kaikiksi hänen Mpäiwiksensä", la Hanna syn«
nvtti pojan ja kutsui hänen nimensä Sam ne l jn wei
hänen kanssansa Herran huoneescn. Ia Samuel kaswoi ja
oli otollinen sekä Herran että ihmisten edessä. Mutln Elin
pojat oliwat jumalattomat. Niin Herra ilmestyi Samuelille
ja sanoi: »katso, minä tuotan Elille kaiken sen, jonka minä
hänen huonettansa wastncm puhunut olen sen pahan lyön
tähden, että hän tiesi poikainsa häpiällisesti käyttäywän eikä
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kertaakaan »vihaisesti katsonut heidän päällensä". Ia Sa-
muel kertoi Elille kaikki. Mutta Samuel kaswoi, ja toko
Israel tunsi hänen uskollisena Herran profeettana.

2. Niin Israel meni sotaan Filistcalaisia ivastaan
ja otti Herran liiton-arkin mukaansa, että Hän pelastaisi
heidät »vihollisten käsistä. Multa Israel lyötiin, ja Ju-
malan arkki otettiin pois, ja Elin kaksi poikaa kaatuiwat.
Silloin juoksi eräs mies Silvon, kertoi Elille kaikki, mitä
tapahtunut oli. Kun Eli kuuli sanoman arkista, lankesi
hän taaksepäin maahan ja mursi niskansa ja kuoli. Hän
oli tuominnut Israelia 40 wuotta. Herra pakoitti sitten
monenlaisten onnettomuuksien kautta Filistealaisct lähettä-
mään arkin takaisin Israelin lavsillc.

3. Elin kuoltua tuli Samuel tuomariksi. Ia Sa-
muel puhui koko Israelin huoneelle, sanoen: „jos te kään-
nytte kaikesta sydämestänne Herran tykö ja palwelette häntä
ainoata, niin hän pelastaa teidät Filistealaisten käsistä".
Niin Israelin lapset hyltäsiwät epäjumalansa ja palwcli-
wat ainoata Herraa. Ia Israelin miehet menimät Filis-
tcalaisia »vastaan ja woiltiwat heidät. Muita kun Samuel
»vanheni, pani hän poikansa Israelin tuomariksi; ja he el-
ivät »vaeltaneet hänen teillänsä. Niin tokoontuiwat kaikki
Israelin »vanhimmat ja sanonvat Samuelille: „katso, sinä
olet »vanhennut, ciwätkä sinun poikasi »vaella sinun teilläsi.
Niin aseta nyt meille kuningas, meitä tuomitsisi, niin-
tuin kaikilla pakanoillakin on!" Samuel otti tämän pa-
haksi, mutta Herra sauoi: „kuule kansan ääntä, sillä ei-
»vät he ole hyljänneet sinua waan minun, ett'en minä heitä
hallitsisi". Ia Samuel teki niinkuin Herra oli käskenyt.

Mitä ihminen tylwää, sitä hän myös niit-
tää. Gal. 6: 7.

4
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c). Israelin lapset kuningasten hallitsemina.
(1090-975 e. Kr,)

3ft. Saul walitaan kuninkaatft ja hyljätään.
(1 Sam. 10—16.)

1, Saul »valitaan. 2. S»»l hyljätään.

(II). 1. Samuel antoi kutsua kansan kokoon kunin-
gasta walitsemaan. Ia koska he niin tekiwät, lankesi arpa
Benjaminin sukuun Saulin, Kisin pojnn, päälle. Ia Sa-
muel sanoi: ..näettekö, kenenkä Herra on »valinnut?" Ia
Saul cli kaunis nuori mies, päätä pitempi kaikkea muuta
kansaa Niin kaikki lansa huusi, sanoen: „onni olkoon ku-
ninkaalle!" Kun Saul oli tullut Israelin kuninkaaksi, soti
hän kaikkia sen »vihollisia wastaan ja moitti heidät.

2. Samuel sanoi Saulille: „nain sanoo
mene ja lyö Amalekitat ja hukuta kaikki, sekä miehet että
waimot, ja kaikki mitä heillä on; sillä Amalekitat oliwat
Israelia wastaan, loska Israel tuli Egyptistä". Ia Saul
michinensä löi Amalekitat, miitta sääSti heidän kuninkaansa
ja mitä parasta oli lampaista ja karjasta; mutta sen, joka
oli kelwotonta, he hukuttiwat. Niin meni Samuel Saulin
luo ja sanoi: »miksi et ole kuullut Herran ääntä, waan olet
antanut itsesi saaliin puoleen ja pahoin tehnyt Herran sil-
mäin edessä? Koska siis olet hyljännyt Herran sanan, on
Hän sinun myös hyljännyt, ett'ei sinun enää pidä kunin,
kanna oleman". Ia Herra», henki läksi Saulista, ja paha
henki waiwnsi häntä. lak. 1.22.

Olkaa myös sanan tekijät, jn ei ainoastaan
kuulijat, pettäin teitänne.

31. Dawid woidellaan tunintaatsi. (i Sam ie.)

(I). 1. Kosla Herra oli hyljännyt Saulin, sanoi
hän Samuelille: „täytä sarwesi öljyllä ja mene! Minä
lähetän sinun Betlehemiläisen Isäin luo, sillä hänen po-
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jistmisll olen niinä katsonut itselleni kuninkaan". Samuel
teki, niinkuin Herra oli käskenyt, ja tuli Betlehemiin jn
kutsui Isnin ja hänen poikansa uhrille. Kosta he nyt tu.
liwat, katseli Samuel wanhinta poikaa ja ajatteli: tosin
tämä on Herran edessä hänen woidcltunsa. Mutta Herra
sanoi Samuelille: „älä katso hänen muotoansa eli suurta
kokoansa, sillä ei se ole, niinkuin, ihminen näkee! Ihminen
näkee sen tuin silmäin edessä on, mutta Herra katsoo sy-
dämeen". Niin sanoi Samuel Isoille: „owatko nyt kaikki
poikasi tässä?" Isai wastasi: „wielä on nuorin jälcllä;
hän kaitsee lampaita". Samuel sanoi: „lähetä noutamaan
hänet tänne!" Niin Isai lähetti noutamaan Damidi n.
Ia kun hän tuli, sanoi Herra Samuelille: „nouse ja woi-
tele tämä; sillä tämä se on!" Silloin otti Samuel öljy»
sarwcnsa ja woiteli hänet hänen weljeinsä keskellä. Ia
Herran henki tuli Dawidiin siitä päiwästä.

Herra katsoo sydämeen. 1 Sam. 16: ?.

32. Hawid ja Goliat. (2 S»m i?)

Golilltin t«peu«. 2. Dcuvid piiiittiiii liihteö lalsintaisteluun.
3. Dllwidin woitto.

(I). 1. Filistealaiset kokosiwat sotawäkensä sotaan
Israelia »vastaan ja Saul wäkinensä asettui waStuStamaan
heitä. Niin tuli Filistealaisten leiristä kookas mies, ni-
meltä Goliat, luutta kyynärää ja kämmenen lemeyttä
pitkä. Hänellä oli waskilatki päässä ja suomuksellinen
pantsari yllä ja maskinen keihäs. Ia hän huusi Israelin
joukolle: ..walitklllltte ylsi teistä, jota tulee tänne minun
tyköni! Jos hän woi sotia minua wastaan ja lyö mlnun,
niin me olemme teidän palwelijanne; mutta jos minä hä-
nen woitan ja lyön hänen, niin pitää teidän oleman nm-
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rohjennut käydä hänen kanssansa sotiman».
" 2. Kolme Isai» »vanhinta poikaa oliwat lähteneet
Saulin kanssa sotaan; mutta Dawid oli kotona ja kaitsi
isänsä lampaita Betlehemissä. Niin Isai lähetti Dawidin
kuulustelemaan, kuinka hänen weljensä woiwat. Ia Dawid
nousi ja meni ja terwehti weljiänsä. Kosta hän parhaal-
laan heitä puhutteli, astui Goliat taas esiin ja puhui niin<
kuin ennenkin. Dawid kuuli sen ja sanoi: „minä tahdon
mennä sotimaan tuota Filistealaista »vastaan, sillä hän
on häwaissyt elämän Jumalan sotajoukkoa".
Koska Saul tämän kuuli, koki hän saada Dawidin luopu-
maan niin »vaarallisesta yrityksestä. Mutta Dawid sanoi
Saulille: „tun minä kerran kaitsin isäni lampaita, tuli ja<
lopeura ja tnrhn ja weiwät lampaan laumasta; niin minä
juoksin perään ja tapoin pedot ja pelastin lampaan. Herra,
jota minun pelasti jalopeuran ja karhun käsistä, pelastaa
minun tämän Filistealaisenkin käsistä". Niin Saul sunoi
Dawidille: „menc, Herra olkoon sinun kanssasi!"

3. N.in Dawid otti sauwansa käteensä ja »valitsi
ojasta »viisi sileätä kiweä, jotka hän pani pllimenlukkaroonsa,
otti lingon käteensä ja kälvi Filistealaista »vastaan. Koska
nyt Filistealainen näki Dawidin, katsoi hän hänen ylön ja
sanoi: »olenko minä koirn, että tulet sauwoilla minua »vas-
taan?" Dawid »vastasi: „sinä tulet minun tyköni »niekalla,
keihäällä ja kilwcllä, muttll minä tulen sinun tykösi Her-
ran Sebaotin niineen, jonka sinä pilkannut olet". Ia
Dawid piSti kätensä kukkaroon ja otti sieltä kilven, ja lin-
kosi, ja osasi Filistealaista otsaan; ja tämä lankesi kaswoil-
lensa. Ia koska Dawidilla ei ollut miekkaa, juoksi hän Fi-
listealaisen luo, »veti hänen miekkansa tupesta ja hakkasi

52
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pois hänen päänsä. Kun Filistcalnijct h<i- >

dä» »väkelvimpänsä oli kuollut, pnkcniwat he.
Jumala on ylpeitä ivastaan, mutta nöyrille

hän antaa armon. 1 Piet. 5- 5.

33. Saul wainoo Dawidia. Baulin kuolema.
(1 Sam, 18- 31. 2, Sam. 1.)

I, Sauli» kateus, wiho ja woiuo, 2. Saul kuolee ja Dawio walillaa.

(II). l. Samana päiwänä, jona Dawio loi Filis-
tenlnism, otti Saul Dawidin luoksensa eikä sallinut häntä
enää palaamaan isänsä huonecsen. Mutta koska he tuli»
wat kotiin sodasta, käwiwät Israelin wnimot heitä ivas-
taan, sanoen, „Saul löi tuhannen, mutta Dawio kymmc»
nen tuhatta". Tästä närkästyi Saul sangen kowm ja
»vihasi Dawidin aina siitä päiwästä. Ia koska Saul li-,
satsi näki, että Herra oli Dawidin kanssa, pelkäsi hän
häntä wielä enemmän ja puhui pojallensa Jonatanille ja
kaikille palwelijoillensn, että he tappaisiwat Dawidin. Mutta
Jonatan waroitti Dawidin. Kerran Saul itsekin heitti kei-
häänsä hänen peräänsä. Mutta Herra warjeli Dawidin. Ia
tnusn rakasti Dawidin, sillä hän - oli toimellinen kaikissa
töissänsä jn Herra oli hänen kanssansa. Wiimein täytyi
Dawidin kuitenkin paeta pelastaaksensa henkensä, eikä hän
enää palannut niin kauwnn kuin Saul eli.

2. Filistenlaiset soteiwat taas Israelia ivastaan ja
ahdistuvat Saulia ja hänen miehiänsä. Tappelussa haa- -
woittui Saul ja Jonatan kahden »veljensä keralla kaatui.
Niin sanoi Saul aseensa kantajalle: ~»vedä uloS miekkasi jn
pistä sillä minun läwitseni." Mutta aseentnntnjn ci tah-
tonut, sillä hän pelkäsi koskettaa Herran woidcltua. Niin
otti Saul miekkansa ja lankesi sen päälle. Ia niin kuoli '
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Saul. Kosta Dawid kuuli tämän, itki hän ja walitti:
sankarit owat langenneet! Minä suren

suuresti sinun tähtesi, weljeni Jonatan; sinä olit
minulle sangen rakas. Saul ja Jonatan, rakkaat
ja sulöisstt cläissansä, eiwät ole kuolemassakaan
troitetut."

Minun on kosto, minä tahdon kosta a, sanoo
Hfrra. N°m, 12: 19.

34. Dawid kuninkaana. (2 S°m 5-i8)
I. Dawid tul« luninkaalst. 2. heiran arkli tuodaan Icrufalcm»

im, 3. Dawid ja» lupauksen. 4, Ennustuksia Kristuksesta,

(II). I. Saulin kuoltua tuli Dawid kuninkaaksi.
Ia meni miehinensä Jerusalemiin ja woitti linnan Sionin
ja kutsui sen Dawidin kaupungiksi.

Kössi» Mistealaiset kuuliwat, että Dawid oli woideltu
Israelin kuninkaaksi, nousiwat he kaikki etsimään Dawidia;
mutta Dawid löi heidät. Ia Dawidin nimi oli kuuluisa
kaikissa maissa ja Herra oli hänen kanssansa; ja hänen
waltatuntansa ulottui Egyptin rajoilta aina E»frat«wirtaan.
Ia Israelissa oli 800,000 sotaan kelwollista miestä, ja Ja-
dassa 500,000.

2. Ia Dawid tuotti Herran arkin Jerusalemiin ja
asetti sen keskelle majaa, jonka hän oli sille rakentanut Da<
widin kaupungissa. Ia Dawid uhrasi Herralle poltto-uhria
ja kiitosuhria. Ia hän asetti Herran arkin luo lewiitoita
ylistämään, liittämään ja kunnioittamaan Herraa.

3. KoSka Herra oli antanut Dawidille lcwon kaikilta
hänen »vihollisiltansa, sanoi Dawid profeetta Natanille:
„fatso, minä asun setripuisesja huoneessa ja Jumalan artki
csm» waatetten keskellä " Natan waStasi: „näin sanoo Hena:
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ei sinun pidä rakentaman minnllc huonetta asuakseni, sillä
sinä olet sotamies, mutta sinun poikasi Salomo on raken-
tama minulle huoneen, ja minä wnhwistan hänen waltakuntansa
istuimen ijankaiktiscSti. Ia sinun huoneesi ja sinun wal-
takuntasi owat pysywät sinun edessäsi ijankaitti-
se sti, ja sinun iStnim esi pitää wahwa ole in a n ija n»
taikkisesti." Niin Dawid rukoili Herraa, sanoen: »Niin
siunaa nyt palwclijasi huone ijankaikkisesti, sillä mitä sinä
siunaat, on siunattu ijankaikkisesti!"

4. Dawid kirjoitti monta n. s. psalmia, jotta owat
säilytetyt Raamatun Psaltarissa. Näissä ennustaa hän
Kristuksesta sanoen: Minä tahdon saarnata senkaltaisesta
säädystä, josta Herra minulle sanoi: sinä olet minun
poikani, tänäpänii minä sinun synnytin. Ano
minulta, niin minä annan pakanat sinun perin-
nöksesi ja maailman ääret omaksesi. Antakaatte
suuta Pojalle, ettei hän wihaötuisi, ja te hukkui-
sitte tiellä. Ps. 2:7, 8, 12.

Herra sanoi minun Herralleni: iStu minun
oitialle kädelleni, kunnes minä panen sinun »vihol-
lisesi sinun julkaisi astinlaudaksi. Ps. 110: 1.

Herra Sebaot! Autuas on se ihminen, joka
sinuun luottaa. Ps. 84: 13.

35. Dawidin lankeemus ja katumus
(2 Sam. 10-12.)

1. Dawidli, synti. 2, Dawidin katumus.

(II). I. Dawid lähetti sotapäällikkönsä loabin ja
toko Israelin kukistamaan Ammonitat; mutta Dawid jäi
Jerusalemiin. Ia tapahtui, että hän mielistyi t> aan,
Urian emäntään; mutta Uria itse oli sodassa. Ia Dawid
lähetti sanan Jonoille kirjeellä, jossa hän kasti loabin pa»
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«emään Urian towimman sodan eteen, että hän lyötäisiin
ja kuolisi. loab teti Dawidin käskyn mukaan, ja Uria
kuoli. Ia Dawid antoi tuoda Batseban ja otti hänen
emännäksensä.

2. Tämä työ ei kelwannut Herralle. Ia Herra lä-
hetti profeetta Natanin Dawidin tykö. Ia koska Natan
tuli kuninkaan eteen, sanoi hän: „kaksi miestä oli yhdessä
kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä. Rikkaalla oli
paljon lompaita, mutta köyhällä ci ollut muuta kuin yksi
ainoa pieni karitsa. Ia se söi hänen leipäpalastansa ja joi hä-
nen juoma-astiastansa ja makasi hänen sylissänsä, ja se oli
hänelle niinkuin tytär. Mutta koska rikkaalle miehelle tuli
wieras, ei hän raskinnut ottaa omista lampaistansa, waan
otti köyhän miehen karitsan ja walmisti sen wieraalle."

Koska Dawid tämän kuuli, wihastui hän kowin ja sanoi:
„niin totta luin Herra elää, se mies, joka sen teki on kuo-
leman lapsi, ja hänen pitää maksaman karitsan hinnan
neljänkertaisesti." Silloin sanoi Natan: „sinä olet se mies.
Urian olet sinä lyönyt miekalla, ja hänen «vaimonsa olet
sinä ottanut emännäksesi. Niin sanoo Herra: „Katso,
minä herätän pahuuden sinna wastaan sinun
omasta huoneestasi". Silloin nöyryytti Dawid it-
sensä ja sanoi: „minä olen syntiä tehnyt Herraa wastaan".
Ia Natan sanoi: „niin on myös Herra sinun syntisi otta-
nut pois, ei sinun pidä kuoleman."

Lue Ps. 51.
Joka pahan tekonsa tunnustaa ja hylkää,

hänelle tapahtuu laupeus. Sananl. 28: 13.

36. Absalom. (2 Sam. 14^18.)
1. Absalomin kopina, 2. Absaloinin luolemo.

(III), 1, Dawidilla oli monta lasta, mutta kaunein
niistä oli Absalom. Ia Absalom antoi walmistaa itsel'
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lcusn wnunut ja hewosel, ia hanlti itsellensä wiisikymmcntn
miestä, jotka oliwnt hänen edclläjuoksijansn. In hän hywit-
teli kansan ja »varasti isältänsä kansan sydämet. Jonkun
ajan kuluttua pyysi hän isältänsä lupaa mennä Hebroniin
uhraamaan. Ia Dawid sanoi: „mene rauhassa!" Multa
koska Absalom tuli Hebroniin, antoi hän huutaa itsensä
kuninkaaksi, ja paljo kansaa kääntyi Absalomin puolelle. Ia
Absalom matkusti Jerusalemia mustaan. Kosla Dawid
tämän kuuli, pakeni hän Jordanin toiselle puolelle. Mutta
Absalom ja laitti Israelin miehet hänen kanssansa meni»
wät hekin Jordanin yli. Ia Dawid silmäili kansaa, joka
hänen tykönänsä oli ja lähetti heidät Absalomin wastnnn,
sanoen: „menctclkää warowasli nuorukaisen Absalomin
kanssa!" Sitte alkoi ankara tappelu, jossa Dnwidin miehet
pääsiwnt woitolle.

2. In Absalom pakeni ratsastaen muulin (nnsin)
selässä, Muttn kun aasi tuli paksun tammen alle, tarttui
Absalom hiuksistansa tammeen jn jäi riippumaan taitoaan
ja mnnn wnlille. Silloin otti lonb kolme keihästä käteensä
ja pisti ne Absalomin sydämeen. Ia Absalom tuoli»
Kosla Dawid sai tämän kuulla, itki hän katkerasti ja sa-
noi: „minun poikani, Absalom! O, jos Jumala olisi suo°
nut minun kuolla sinun edestäsi!" Sitten wietiin Dawid
ilolla takaisin Jerusalemiin.

„Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäi-
sesi emäntää".

„Ei sinun pidä huorin tekemän". „Ei si-
nuu pidä tappaman". „Ei sinun pidä turhaan
lausumau Herran sinun Jumalasi nimeä".

Hullu poika on isänsä suru. Sananl. 17: 25.
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37. Valomo. (i «>!>,, 2-11. 2 Aim. 2-7,)
1. Dowid nruwoo Salomo» jn luol«. 2, Salomo» rukous,

3. Trmppeli lalennetaim ja wihitäöii. 4, Salomo lontrc rpöjumallli»
palwrlutsccu.

(II). 1. Kosla Duwid wanhcni, asetti hän Salo-
mon kuninkaaksi ja ncuwoi häntä, sanoen: „pidä, mitä
Herra, sinun Jumalasi, on käskenyt, niin että waellat hä-
nen teissänsä ja pidät hänen käskynsä, ettäs toimellisesti
tekisit kaiten, jonka teet! Tunne isäsi Jumala ja palwcle
häntä kaikesta sydämestä ja hywällä mielellä!" —la Da-
wid nukkui kuolemaan, ja haudattiin Dnwidin kaupunkiin.
Hän oli ollut kuninkaana 40 wuotta (1061—1021 e. Kr,)

2, Ia Salomo istui isänsä Dawidin istuimella, ja
hänen »valtakuntansa wahwistcttiin suuresti. Ia Herra il-
mauntui Salomolle unessa ja' sanoi hänelle: „ano, mitä
minä annan sinulle!" Salomo sanoi: „anna palwelijallcsi
ymmärtäwäinen sydän tuomitsemaan sinun kansaasi ja croit-
tumaan paha hywästä!" Tämä Salomon puhe oli Her-
ralle otollinen. Ia Jumala antoi hänelle »viisautta ja ym-
märrystä, niin ett'ei hänen »vertaistansa ole löytynyt. Li-
säksi antoi Jumala Salomolle siläkin, jola hän ei anonut,
nimittäin rikkautta ja kunniaa.

3. 480:nellä »vuodella jälkeen Israelin lasten lähte-
misen Egyptin maalta ja hallituksensa neljäntenä »vuotena
alkoi Salomo rakentaa Herran temppeliä M oria n wuo-
rclle. Ia kun sitten seitsemäntenä »vuotena taitki oli »val-
mistunut, kokosi Salomo Israelin »vanhimmat »viemään
Herran liiton arkkia ja kaikki Pyhät kalut temppeliin. Ia
Salomo pyhitti Herran temppelin rukouksella ja uhrilla ja
siunasi koko kansan ja sauoi: „Hcrra, taiwant ja taiwaslcn
taiwaat ciwät »voi sinua käsittää; kuinka sittcn tämä huoue,
jonka ininä rakentanut olen, sen tekisi. Niin käännä nyt
sinuas palwelijusi rukoukseen, että sini», silmäsi ol siwat



tämän huoneen päällä yöt ja päiwät ja luulisit kansasi Is-
raelin hartaat rukoukset, jotta he tässä paikassa rukoilewat".

Ia Salomo oli mahtnwampi rikkaudessa ja »viisaudessa,
kuin kaikki muut kuninkaat maan päällä. Ia kuninkaat halusiwat
nähdä Salomon tnswoja jakuulla hänen »viisauttansa. Ia he »vci-
wät hänelle tutin wuosillnin lahjoja: hopea- ja kulta-astioita,
»vaatteita, sotaascita, yrttejä, hewosia ja muuleja. Ia hä«
rcn nimensä oli tuuluisa ympäri kaikissa pakanakansoissa-
kin. Ia hän puhui 3,000 sananlaskua, ja hänen »virtensä
oliwat 1,005.

4. Mutta kosta Salomo wcmheui, käänsiwät hänen
emäntänsä hänen sydämensä »vieraisiin jumaliin, ja hän teti
pahaa Henan edessä ja »ihrasi epäjumalille. Niin sanoi
Herra Salomolle: „ett'es pitänyt minun liittoani ja käsky-
jäni, jotta minä sinulle käskin, niin ininä totisesti repäisen
»valtakunnan sinulta. Kuitenkaan en ininä sitä tee sinun
ajllllllsi, sinun isäsi Dawidin tähden; multa sinun poikasi
kädestä minä sen repäisen. Ahden sukukunnan minä tui»
tentin annan pojallesi Dawidin tähden ja Jerusalemin tähden,
jonka minä olen walinnut". Salomon »viimeiset halli-
tustvuodet oliwat täynnä lewottomuutta. Kansa napisi ras»
kaita »verojansa. Ia lerobeain, Saloinon palwelija,
nosti kapinan Salomoa »vastaan, mutta oli paloiteltu pa-

kenemaan Egyptiin ja »viipyi siellä Saloinon kuolemaan
saakka. Salomo kuoli (981 e. Kr.), oltuaan kuninkaana
40 »vuotta. Hän haudattiin Dawidin kaupunkiin.

Jos joltakin teistä »viisautta puuttuu, hän ano»>
koon sitä Jumalalta, ja se hänelle annetaan
lal. 1: 5.
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38. Valtakunnan jakaminen, (i Km, 121
(II) I. Salomon kuoltua meni hänen poikansa Re-

h a b e a m Sitemiin, sillä koko Israel oli tullut sinne teke-
mään häntä kuninkaaksi. Mutta muutamat lähcttiwät kut-
sumaan lerobeamin Egyptistä. Ia Icrobeain ja toto Is-
raelin joukko tnliwat ja sanoiwat Rehabeamille: „sinun
isäsi on meidän ikecmme raskauttanut, niin huojenna nyt
sinä raskas ijes, niin mc palwelemme sinua". Mutta ku-
ningas antoi kowon »vastauksen ja sanoi lerobeamille ja
koko kansalle: „mimin isäni on teidän ikeenne raskauttanut,
mutta minä lisään teidän ikcesenne »vielä". Koska nyt koko
Israel näki, ett'ei kuningas kuullut heitä, erkani Israel
Dawidin huoneesta ja »valitsi lerobcnmiu kuninkaaksensa.
Mutra kuningas Rehabcam astui nopeasti wnuuuihin j«
pakeni Jerusalemiin, eikä yksikään seurannut häntä ja Da-
widin huonetta, paiisi ludan sut» ja ne Israelin lapset,
jolla ludan kaupungissa asuiwat. Näin jakautuiwat Is-
raelin lapset kahteen kuningaskuntaan: Israel ja In da.

Älä ole ylpeä, maan pelkää. Nom. 11: 20.

d). Israelin »valtakunta jakautumisen jälkeen.
(981-722 e. Kr.)

39. Kuninkaita Israelin »valtakunnassa
(1, Kun, 12 jn !cur,)

!, Ikrobeam. 2 Akab ja Elia, 3, Nabo!m wiinttavha.
(II). 1. Knn lerobeau, oli tullut kuuinlnaksi, ajatteli

hän jydämcssllnsä: „nyt »valtakunta tulee Dawidin huo-
neelle jälleen, jos tämä kansa menee uhraamaan ler.isalem»
iin". Ia kuningas teki talsi kultaista »vasikkaa ja pani
toisen Veteliin ja toisen Daniin ja sanoi kansalle:
„teidän on työläs mennä Jerusalemiin; katso, Israel, tässä
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ownt simln jumalns!, jotka sinun omat johdattaneet Egyptin
maalta". Ia kansa meni knmnrtamaan niitä. Mutta
koska knniugas teki pahaa Herran cdesjä, rankaisi Jumala
hänet ja häwitti hänen sukunsa.

2. Ne kuninkaat, jotka Icrcbeamin jälkeen tuimat,
oliwat jumalattomat ja waelsioat lerobenmin teillä. Mutta
jumalattomin kaikista oli kuitenkin A k ali, joka yhteydessä
kuningattarensa Iseb elin kanssa teki pahan Herran
edessä ja palweli Vaalia ja kumarsi sitä. Niin profeetta
Elia meni Jumalan käskystä Akabin luo ja sanoi: „niin
totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka
edessä minä seison, ei pidä näillä muorilla kas-
tetta eikä sadetta tuleman, muutoin kuin minun
sanani kautta". Ia Elia meni Herran käskystä Kentin
ojan luo, ja kaarneet (korpit) weiwät hänelle leipää ja lihaa
joka aamu ja ehtoo, ja hän joi wettci ojasta. Mutta kol-
men wuodcn kuluttua käski Herra Elian taas menemään
Akabin luo. Kun Akab näki Elian, sl.noi hän: „etkö sinä
ole se, joka Israelin williiset?" Elia sanoi: „eu minä
Israelia willitse, wann sinä ja isäsi huone, koska olette
hyljänneet herran käskyt ja »vaellatte Vaalin jälkeen.
Lähetä siis nyt kokoomaan minun tyköni Karmelin »vuorelle
koko Israel ja ne 450 Vaalin profeettaa". Ia Akab kokosi
Israelin lapset ja profeetat Karmelin wuorelle. Niin astui
Elia esiin ja sanoi: „minä yksinään olen Herran profeetta,
mutta Vaalin profeetoita on 450. Niin antakaatte nyt
meille kaksi kalpea (mullia) ja antakaatte heidän wnlita toi-
nen niistä ja panna se puiden päälle, mutta älkööt niihin
panko tulta; niin minä otan toisen ja panen senkin puiden
päälle enkä pane niihin tulta. Huutakaatte te teidän ju-
malanne nimeä, minä huudan Herran nimeä. Se jumala,
jota wnstaa tulm kautta, olkoon Jumala". Ia kaikki kansa
ivastasi: „se on oikein". Niin Vaalin profeetat walmisti»
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wnt uhrinsa ja hmisiwat Baalin nimeä ehtooseu sankka, sa-
noen: »Baal, luule meitä!" Mutta ei kuulunut ääntä eikä
mustausta. Silloin »valmisti Elia uhrinsa ja kaatoi mettä
sen päälle ja sanoi: »Herra, ilmoita tänäpäiwänä, että sinä
olet Israelin Jumala. Kuule minua Herra, että tämä
kansa tietäisi sinun oleman Jumalan ja ettäs kääntäisit
heidän sydämensä tvkösi!" Niin lankesi Herran tuli j»
poltti uhrin. Koska kansa tämän näki, lankesiwat he kas-
inoillensa ja sanoimat: „Hcrra on Jumala". Mutta Elia
sanoi: „ottakaatte kiinni Vaalin profeetat, ettei yksikään
heistä pääse!" Ia he ottiwat heidät kiinni ja tappoiwat
heidät. Kohta senjälkeen tuli taiwas mustaksi piimistä, ja
tuli sangen suuri sade.

(III). 3. Eräällä miehellä, nimeltä Nadot, oli
wiinimäli lähellä Akabin asuntoa. Atab sanoi Nabotille:
„myy minulle miinimätesi tahi waihda se toiseen parempaan".
Mutta Nadot sanoi: »Herra »varjelkoon minua antamasta
sinulle minun isäni perintöä!" Tästä puheesta »ihastui
Akab. Mutta koska hänen emäntänsä Iscbel sai asian
tuulla, sanoi hän miehellensä: »ole hywällä mielellä, minä
saata» sinulle Naliotin miinimäen". Ia hän kirjoitti Akab-
in nimessä kirjeen wauhimmille Nabotin kaupungissa:
»tuokaat kaksi pahanjuonista miestä Nabotin eteen todista-
maan ja sanomaan: sinä olet kironnut Jumalaa ja kuningasta!
Ia wickäätlc hänet ulos ja kimittäkäättc hänet kuoliaaksi!"
Niin »vanhimmat tckimät Isebelin käskyn mukaan. Ia Isc-
bel sanoi Atabille: »omista Nabotin wiinimäki, sillä Nadot
on kuollut". Ia Akab meni omistamaan Nabotin »viini-
mäen. Wiinimäessä kohtasi hänet Elia ja sanoi: »näin
sanoo Herra: »sinä olet tappanut ja »vielä päälliseksi omis-
tanut. Samassa paikassa, jossa koirat nuoleSkeliiuat Na-
botin »verta, pitää koirain sinunkin »vertasi nuoleskeleman
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ja koirain pitää syömän Isebelin". Tämä tapahtuikin Niki-
hän ajan kuluttua.

„Ei sinun pidä pyytämän sinun lähimmäisesi
huonetta".

„Ei sinun pidä wäärää todistusta sanoman
sinun lähimmäistäsi »vastaan".

40. Profeetta Glisa. l 2 Km. 3.5)
1. Elia» seuraaja profectta>wila§sa ,2, Naaman Lyriasta,

(III). 1. Elia woiteli Herran käskystä Eli s a n
profeetaksi. Koska Elia mieliin ylös taiwaasen, otti Elisa
Elian hameen, jonka hän oli pudottanut, ja meni Jordanin
rannalle ja löi meteen, sanoen: »missä on nyt Herra,
Elian Jumala?" Niin wcsi hajosi molemmille puolille, ja
Elisa käwi ylilse. Ia Elisa teki monta ihmetystä, mutta
Israel ei tästä paljon huolinut.

2. Naama n, Syricm kuninkaan sodanpäämics, oli
armossa pidetty ja woimallinen mies, mutta oli spitalinen.
Ia pieni israelitalainen tyttö, joka palwcli Naamanin
emäntää, sanoi emännällensä: „o, jos minun herrani olisi
profeetan (Elisan) tykönä Samariassa. Hän parantaisi
herrani spitnlista". Ia Naaman matkusti sinne ja otti
mukaansa hopeata ja kultaa ja juhlawaatteita. Niin tuli
Naaman hewosilla ja mannuilla ja seisahti Elisan huoneen
owen eteen. Ia Elisa lähetti sanansaattajan hänen tykönsä
sanomaan: „mme ja pese itsesi seitsemän kertaa Jordanissa,
niin sinun lihasi pitää puhtaaksi tuleman". Niin Naaman
wihastui ja meni mattoihinsa, sanoen: „minä luulin hänen
kumminkin tuleman ulos minun tyköni ja huutaman nwut-
sensa Jumalansa nimeä ja niin parantaman spitalin. Ei-
wnttö wirrat Damaskossa ole kaikkia Israelin wesiä pa-
remmat?" Mutta hänen palwelijansa sanoiwat hänelle:



„jos profeetta olisi »vaatinut sinulta jotakin suurta asiata,
etkö sitä olisi tehnyt? Kuinka paljon enemmin, koska hän
sanoo sinulle: pese itsesi, niin sinä tulet puhtaaksi". Niin
hän teki, niinkuin profeetta oli käskenyt, ja tuli puhtaaksi.
Ia hän palasi jälleen profeetan luo ja tarjosi hänelle lah-
joja, mutta hän ei ottanut, n aan sanoi: »mene rauhaan!"
Ia Naaman sanoi: „cn minä tahdo enää muukalaisille ju-
malille uhrata, waan Herralle ainoastaan.

41. Israelin »valtakunta häwitetään.
(2 Kun. 17.)

(II). I. Aknbin jälkeen tuli monta kuningasta, jotka
kaikki tckiwät pahaa Herran edessä, joskin »vähemmin kuin
Akab. Wiimeinen kuningas Israelin waltakunnassa oli
Hos e a. Salmanasser, Assyrian kuningas, soti
häntä wastaan, ja Hosea tuli hänelle alamaiseksi. Mutta
koska Hosea teki liiton Egyptin kuninkaan kanssa, pani
Salmanasser Hosccm »vankeuteen ja »vei Israelin Assy-
riaan (722 e. Kr.) Ia täältä eiwät he enää palanneet.
Sillä kosta Israelin lapset »vaelsiwnt pakanain tapain mu-
taan ja palwcliwat epäjumalia eiwätkä totelleet, mitä Herra
profeetainfa kautta sanoi, heitti Herra heidät pois knswoinsa
edestä.

Ia Assyrian kuningas antoi »nuukalaisten asua Sa-
marian kanpnngcissa, joissa Israelin lapset ennen oliwat
asuneet. Kuningas lähetti heille papin niiden joukosta,
jotka hän oli »vienyt pois Samariasta. Tämä opetti heitä
pelkäämään Herraa. Mutta sen ohessa he tckiwllt itsel-
lensä ominkin jumalia ja palweliwat heitä. Tätä kansaa
nimitettiin sittemmin Samarialaisiksi.

Jos »ne hänen kiellän» »n e, niin hän n» eid an-
tin kieltää. 2 Tim. 2: 12.
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e). ludan »valtakunta jakaumiscn jälkeen.
(981-588 c. Kr.)

42. Kuninkaita ludan waltaknnnassa.
>, Histia, 2, losia.

(II). 1. Rehnbeam, Salomon poika, oli kuninkaana
Jerusalemissa, ja hän ja luda tetiwät pahaa Herran edessä
jn palweliwat epäjumalia. Niin Herra nosti heitä mustaan
»vihollisia, jotka Jerusalemia ryostiwät. Useimmat Rehn»
beamin jälkeläisistäkin teknvät pahaa Herran edessä. Mutta
muutamat pelkäsiwät Imnalaa ja poiStiwat epäjuinalan-
palwcluksen. Etenkin His kia ja losia pitiwät Herran
kunnian kalliina. Hiskia oli kuninkaana ludassa siihen ai-
kaan, koska Salmanasser häwitti Israelin »valtakunnan.
Salmanasscrin poika Sanherib mli suurella sotajou-
kolla Jerusalemia »vastaan »valloittaakscnsa ludan »valta-
kuunan Mutta Hiskia meni Herran huoncesen ja rukoili
Herran edessä. Ia Herra antoi profeetta Jesajan kautta
sanoa hänelle: „minä olen kuullut, mitä minulta rukoillut
olet. Minä »varjelen tämän kaupungin ja pelastan sen
minun tähteni ja Dawidin »uinun palwelijani tähden". In
tapahtui sinä yönä, että Herran enkeli meni ja tappoi As<
syrian leirissä 185,000 miestä. Ia Sanheribin täytyi
mennä matkoihinsa. Hiskia oli onnellinen kaikissa toimis»
sansa, sillä Jumala oli hänen kanssansa.

2. losia etsi jo poikana isänsä Dawidin Juma-
laa ja 20 »vuoden »vanhana alkoi hän kutistan epäjumalan
palweluksen ludasta ja Jerusalemista. Ia hän ja koko
Israel tekiwät liiton Herran edessä, että heidän piii kai-
kesta sydämestä»»sä pitämän Herran käskyt. Hänen »ver-
taisensa ei ollut yksikään kuningas ennen häntä, joka niin
kaikesta sydämestänsii, kaikesta sielustansa ja kaikesta »voi»
mustansa käänsi itsensä Herran tyku.

5
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43. ludan waltatunta hawitetäätt.
(2 Kun. 23—25,)

(II). losian poika lojatim teki pahaa Herran
edessä. Hänen aitanansa nousi Nebukad n e s a r, Aa-
belin kuningas, Jerusalemia »nastaan, teti lojatimin ala-
maiseksi ja wei muutamia kuninkaallisesta sumusta «vankeu-
teen (606 e. Kr.) ludan lriimeiscn kuninkaan nimi oli
Sidekin. Hän nosti kapinan Babclin kuningasta mustaan.
Silloin tuli Nebutadncsar taaö sotajoukkoinmsa, walloitti ja
häwitti Jerusalemin ja wei Sidckian ja kaiken kansan, jonka
mietta oli säästänyt, »vankeuteen Babeliin. Ia kaikki Her-
ran huoneen kalut »vietiin samoin Babeliin. Tämä tapah-
tui »vuonna 588 e. Kr.

Jos sinä hylkäät Herran, niin hän hylkää
sinun. I. Ailat. 28: 3.

44. Prsfeetoita Israelin lasten keskuudessa.
(I). Israelin lasten keskuudessa eli monta profcet»

taa, jotta lohduttiwat, neuwoiwllt ja nuhtcliwat kansaa, sekä
ilmoittiwai Jumalan tahdon. Monta suloista ennustusta Mes«
siaaSta (Kristuksesta) löytyy heidän kirjoittamissa kirjoissa.

(I). I. Jesaja (noin 750 e. Kr.) ennustaa Kris-
tuksesta ja sanoo: „Katso ncitsy siittää ja synnyttää
pojan, jonta niini pitää kutsuttaman Immanuel
(s. o. lumala meidän kanssamme) (luku 7: 14). Meille
on lapsi syntynyt ja poika on meille annettu,
jonka hartioilla herruus on, ju hänen niinensä
kutsutaan: ihmeellinen, neuwonantuju, lväkewä
lumula, ijankaikkincn isä, rauhan päämies" (luku
9: 5.) «Totisesti hän kantoi meidän sairautemme
ja sälytti päällensä meidän kipumme. Hän on
huuwoitettu meidän pahain teloimme tähden, ja



67

Meidän syntimme tähden on hän hosuttu. R<zn>
gaistuS on hänen päällänsä, että meillä rauha
olisi, ja hänen haawainsa lautta olemme me para-
tut. Herra heitti kaikki meidän wääryytemmc
hänen päällensä. Mutta hän on otettu pois ah-
distuksesta ja tuomiosta; kuka taitan sanoa hä-
nen elämänsä pituuden?" (luku 53: 4—8.) »Nouse,
ole kirkas, sillä sinun walkeutesi tulee j« Herran
kunnia koittaa sinun ylitsesi. Ia pakanoiden pi-
tää »vaeltaman sinun »valkeudessasi, ja kuninkait-
ten sinun paisteessasi, joka sinun ylitsesi koittaa"
(luku 60: I. 3.)

(II). 2. Mika, joka eli samaan aikaan kuin Jesaja,
ennustaa ja sanoo: »sinä, Betlehem Efrata, joka
»vähäinen olet ludan tuhanten joukossa, sinusta
on se tulema, joka Israelissa on hallitsija olema
ja jonka uloskäymys on alusta ja ijankaikkisuu-
dcsta" (luku 5: I.)

(II). 3. Joel (noin 850 e. Kr.) enuuötaa ja sanoo:
»minä tohdon »vuodattaa »uinun henkeni kaiken
lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne
pitää ennustaman" (luku2:2B. WertaaAp.T.2:l6—2l).

(II). 4. Amos (noin 800 e. Kr.) ennustaa Damidin
»valtakunnan uudistumista ja sanoo: »siihen aikaan
tahdon minä taaS kaatuneen Damidin majan ra-
kentaa,- ja tahdon sen rakentaa niinkuin se enti-
sellä ajalla ollut on" (lulu 9: 11.)

(III.) 5. Io n n (noin 780 e. Kr.)
Lue Jona 1:—2: Ii 11; 3:—4.
(II). 6. Icremja (noin 630—580 e. Kr.) puhuu Mes-

siaan aikakaudesta ja sanoo: »niinä pii imin ii tahdon
minä antaa Dawidille kaswaa »vanhurskauden
»vesan, ja hän on toimittama oikeuden ja man hurs-
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kauden maan päällä, ja hän kutsutaan: Herra
meidän »vanhurskautemme" (luku 33: 15, 16.)

(III). 7. Muista profeetoista cli Hos e a noin 780
e. Kr. ja ennusti Israelin hylkäämisen ja lopullisen armon-
liiton-uudistumisen: »Israelin lasten pitää monta päiwää
oleman ilman kuningasta, ilman päämiestä, ilman uhreja,
ilman alttareja. Sitten Israelin lapset palnjawat ja etsi-
wät Herraa, heidän Jumalalansa, ja Dawidin, heidän ku-
ningastansa, ja kunnioittamat Herraa ja hänen hywyyt-
tänsä »viimeisillä ajoilla" (luku 3:4, 5.) Obadja wai»
kutti noin 890 e. Kr. ja sanoi: ..»vapahtajat pitää Sionin
wuorelle tuleman, ja niin pitää waltakunnan Herran ole»
man" (lulu 1: 21.) Nahum (noin 700 e. Kr.) ennusti
Niniwen hawityksen. Habakuk, joka ennusti ludan
waltakunnan hawityksen, eli losian aikana noin 650 e. Kr.
Samaan aikaan eli Se f a nja, joka ilmoitti Jumalan
tuomiot Jerusalemin yli, mutta myöskin puhui Messiaan
aikakaudesta, loska hän sanoo: ..silloin minä tahdon kan-
soille toisin antaa saarnata suloisilla huulilla, että heidän
kaikkein pitää Herran nimeä awuksensa huutaman ja häntä
yksimielisesti palwelemnn" (luw 3: 9.)

f). ludan kansan waiheet waltakunnan häwittä-
misen jälteen.

45. ludan tansa wanteudessa.
1, leremjun enrmslus ja sen seuraus. 2, Heseliel ja Daniel.

(II). I. Profeetta leremja sai jäädä maahansa,
koska ludan kansa wietiin »vankeuteen. Kun hän sai kuulla,
että »väärät profeetat tokiwat »vietellä Juo alaisia kapinaan
Bubelin kuningasta »vastaan, kirjoitti hän »vangituille sn
sanoi: „näin sanoo Herra: katsokaatte kaupungin parasta
ja rukoilkaatte sen edestä, sillä loska se menestyy, niin
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myös te menestytte! Koska Aabelissa owat 70 »vuotta
kuluneet, tahdon minä antaa teidän tulla tähän paikkaan
jälleen" (luku 29: 7, 10.) He näkymät totelleen profeetan
sanoja, sillä ulkonaisessa suhteessa mencstyiwät he Babel-
issa, sekä Babylonialaisten mallan alla että sittemminkin,
loska Medialaiset ja Persialaiset hallitsimat Aabelissa.
Kuitenkin ikämöimät he Jerusalemia.

2. Heidän keskuudessansa Babelissa waikuttiwat
profeetat Hesekicl ja Daniel, jotka lohduttiwat ja
kehoittimat kansaansa ja ennustiwat sille parempia aikoja.
Hesekicl sanoi: ..kuulkaatte Herran sanat: minä tah-
don yhden ainokaisen paimenen herättää, joka
heidän on rawitsewa, nimittäin minun palweli»
jani Damidin: hän on heitä rawitsewa ja on hei-
dän paimenensa olema" (luku 34: 23.) Ia Daniel
(noin 540 e. Kr.) ennustaa ja sanoo: „ylitsekäyniinen
lopetetaan ja synnit peitetään ja pahat teot so«
witctaan ja ijankaikkinen »vanhurskaus tuodaan
esiin; ja Messias surmataan, ja uhri ja ruoka»
uhri lakkaamat" (luku 9: 24, 26, 27.)

46. Daniel jalopeurain luolsasa. Da,. 6.)

(II). Kuningas Darin s näki hywäksi panna
koko »valtakuntaansa 120 malmwanhinta. Näiden ylitse
pani hän 3 päämiestä, joista Daniel oli yksi. Mutta
Daniel oli etelvampi loikkia päämiehiä, sillä hänessä oli
ylemä henki. Tämän tähden kadehtimat päämiehet ja maan-
»vanhimmat häntä ja etsiwät syytä häntä wastaan. He
sauvatkin kuninkaan antamaan käskyn, että jos joku 30
päiwän kuluessa anoisi jotakin muilta kuin kuninlaaalta,
tällainen ihminen heitettäisiin jalopeurain luolaan.
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Mutta Daniel lankesi kolme kertaa päiwäösä polwil-
lensa, rukoili, kiitti ja ylisti Jumalaa, niinkuin hänen ta-
pansa oli ennenkin. Silloin kantoiwat hänen »vihamiehensä
hänen päällensä kuninkaan luona. Kuningas tuli sangen
murheelliseksi, ja koki pelastaa Danielin; mutta miehet sa«
noiwat: „tiedä, herra kuningas, että Medialaisten ja Per-
sialaisten oikeus on, että kaikki kiellot ja käskyt, jotka ku-
ningas päättänyt on, owat muuttumattomat". Silloin
kuningas noudatti Danielin ja sanoi hänelle: ..sinun Ju-
malasi, jota lakkaamatta palwelet, auttakoon sinua!" Ia
he heittiwät Danielin jalopeurain luolaan.

Seuraamana aamun» päiwän koittaessa nousi kunin-
gas ja meni kiirehtien jalopeurain luolalle. Tänne tul-
tuansa huusi hän: „Daniel, sinä elämän Jumalan palwe-
lija, onto sinun Jumalasi woinut sinun jalopeuroilta pe-
lastaa?" Ia Daniel wastasi: „minun Jumalani on lä-
hettänyt enkelinsä, joka jalopeurain kidat on pidättänyt, ett'<
eiwät ne ole minulle mitään pahaa tehneet". Niin kunin-
gas ihastui suuresti ja käski ottaa Danielin ylös luolasta.
Ia kuningas antoi tuoda eteensä ne miehet, jotka oliwat
kantaneet Danielin päälle, ja käski heittää heidät jalopeu-
rain luolaan. Ia ennenkuin he luolan pohjaan tuliwat,
tarttuiwat jalopeurat heihin ja murensiwat heidän luunsakin.
Sitten antoi kuningas Darius tämän käskyn: „toko minun
»valtakunnassani pitää Danielin Jumalala peljättämiin, sillä
hän on se cläwä Jumala, jota ijankaikkisesti Pysyy".

Meillä on Jumala, joka auttaa, ja Herra,
Herra, joka kuolemasta »vapahtaa. Ps. 63: 21.

47. Vankeudesta palaaminen.
(II). Koska ne 70 »vuotta oliwat kuluneet (536

e. Kr.), joista Herra oli puhunut, herätti Herra Koret-
sen, Persian kuninkaan, hengen kuuluttamaan toto malta»
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kunnassa: »Herra, taiwaan Jumala, on käskenyt minun
rakentamaan itsellensä huoneen Jerusalemiin. Kuka nyt on
teidän joukossanne hänen kansaansa, hän menköön Jerusa-
lemiin ja rakentakoon Herran, Israelin Jumalan, huoneen".
Ia kuningas Kores antoi Herran huoneen astiat, jotka
Nelmkadnesar oli ottanut Jerusalemista. Niin walmiStilvat
itseänsä kaikki, joita Herran henki kehoitti menemään, ja oli
heidän lukunsa lähes 50,000; ja S eru bl> ab el, Dawi-
din sumusta, ja ylimmäinen pappi Ie sua johoattiwat
heidät Jerusalemiin.

Myöhemmin palasi Aabelista Jerusalemiin toinen
joukko ludalaisia, E sra n johdattamina.

48 ludan tansan waiheet wanteudesta
palaamisen jälteen. (E«r«. Neh. M°lt. lKj.)

1. Temppelin rakentaminen. ?. Esva, Nehemja ja piofeetoita siihen
»ilaan. 3. ludalaiset wieraideu waltojen all».

(II). 1. ludalaisten ensimmäisenä tehläwänä palaa»
inisen jälkeen oli temppelin rakentaminen Morian wuorelle,
jossa Salomon temppeli oli seisonut. He alkoiwattm tätä
työtä jo toisena »vuotena kotiintulonsa jälkeen.

Mutta tun Samarialaiset sniwat kuulla, että wan<
keudcsta palanneet rakensiwat temppeliä Israelin Jumalalle,
tuliwat he ja sanoiwat: „me tahdomme rakentaa teidän
kanssanne". Mutta ludalaiset eiwät tähän myöntyneet.
Silloin Samarialaiset kantoiwat Babelin kuninkaan luona
ludalaisten päälle ja kertoiwat heidän olewan kapinallinen
ja uppiniskainen kansa. Tästä syystä estettiin ludalaisia
monta wuotta rakentamasta. Wihdoin walmistui kuitenkin
temppeli (515 e. Kr.) ja »vihittiin riemulla.

2. Nehemja, joka oli määrätty ludan maa-
herraksi, piti huolta siitä, että kaupungin muurit asetettiin



72

kuntoon. Kirjanoppinut, nimeltä Esr a, paransi kansan
jumalanpalweluksen ja sääti tawat Moseksen lain henkeen. Hän
kokosi wanhan testamentin kirjat ja perusti synagogia lu-
dunmuan kaupunkeihin. Tähän nilaan cliwät profeetat
H u g g u i, Sakarja ja Malat i.

Koska temppeli oli walmiina, ennusti Haggai: „tämän jäl-
kimmäisen huoneen kunnia on olcwa suurempi kuin ensimmäisen
(nimittäin Salomon), sillä siihen tulee kaikkein pakanain toimo".
(Haggai 2:9, 7.) Sakarja taas ennustaa Kristuksesta ja sa-
noo: „sinäSionin tytär, iloitse suuresti, jasinälerusalemin tytär
riemuitse! Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle, »vanhurs-
kas ja auttaja ja köyhä, ja ajaa aasilla ja aasintamman
marsulla". (Sak. 9: 9.) Ia Mala k i, joka oli Wanhan
Tcötamentin wiimcinen profeetta (hän eli w. 400 e Kr.
maiheilla), ennustaa jasanoo: „katso, minä lähetän minun enle°
lini, jonka minun pitää tien walmistaman; jakohta tulee temp-
peliinsä se Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te tah-
dotte; katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot" (Mal. 3: 1.)

(III). 3. Kauwlln cliwät Juvalaiset lewollisina Per-
sialaisten mallan alla. Sittemmin joutuiwat he ensin Kreik-
kalaisten (331 e. Kr.) ja myöhemmin Syrialais-
ten kuningaitten alaisiksi (224 e. Kr.) Näistä oli
etenkin Antiokus E pisun e s julma ja wainoi luda-
laisia heidän uskonsa tähden, pnloittaen heitä palwelemaan
epäjumalia. Silloin nousi In das Makkabeus kan-
sansa urhoollisena puolustajana ja moitti Antiokukscn, puh-
disti temppelin ja järjesti jum llanpulwelutscn (165 e. Kr)
Ia kosta hän tuuli, että Romuluiset oliwat woimallisct,
haki hän heiltä apua ja teki liiton heidän kanssansa. Vuo-
desta 1!2 e. Kr. oli Juvalaisilla rauha, ja laki sekä asetuk-
set pysyiwät woimassu mouta wuotta. Mutta pian tuli
taas laitlomia ja riitaisia aikoja. Scntähden olikin Ro-
malaifille helppo työ malloitta Jerusalem ja tehdä
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Juvalaiset »veronalaisiksi. Tämä tapahtuikin wuonua 63
e. Kr. lesuksen syniycssä oli Herodes su ur i roma-
laiscna maaherrana ludeassa.

Lisäys.
49. Job.

(Lue Jobin kirja,, I—2: 10; 3:1: 39. 34, 35, 42: 5,6, 12.16.)
1. Jobi,, kowat koettelemukset, 2, Jobin synti, 3, Herran nuh»

telcminen. 4, Herra siunaa Jobia.

50. Olosuhteita Juvalaisten keskuudessa.
(III). Juvalaisten palattua Babelin wankc»desta,

hallitsi ja tuomitsi heitä Korkea Raati eli Syn e-
drium, johon kuului 70 wanhinta, ylimmäinen pappi pu-
heenjohtajana. Tämä Synedrimu johti kansan hengellisiä
asioita ja taisi kuolemaankin tuomita Tämän oikeuden se
kuitenkin kadotti, koska maa joutui Romnlaisten wallan alle.

Kun Malakin jälkeen ei enää yhtään profeettaa nous°
sut kansaa opettamaan, täytyi sen tyytyä jo löytywiin kir-
joituksiin. Mutta näidenkin kirjoitusten kieli oli wieras
kansalle, jota Vabelissa oli oppinut toista murretta. Sen-
tähden syntyi pian erinäinen luotta miehiä, joiden toimena
oli kirjoitusten oppiminen ja selittäminen sekä kansan opet-
taminen. Näitä miehiä kutsuttiin Kirjanoppineiksi
ja puhuteltiin nimellä Rabbi s. o. mestari, Kiiwaat kun
oliwat opissaan, ci heitä tyydyttänyt laki yksistään, ja niin
syntyiwät n. s. wanhinten säännöt, joita piankin
pidettiin yhtä pyhinä tuin Jumalan antamia tästyjä. Kan-
san opetusta wnrtcn perustettiin ylt'ympäri maata Syna-
gogia, joissa Kirjanoppineet ääneen lutiwat kappaleita
laista ja profeetoista. Uhreja esiin kannettiin ja puhdistuksia
toimitettiin kuitenkin ainoastaan Jerusalemin temppelissä.



Tämän aikakauden loppupuolella esiintyy Juvalaisten
keskuudessa kaksi lahkokuntaa: Fariseat ja Sadukeat.
Fariseat waatiwat nuhteetonta pysymistä Mosetsen laissa ja
wanhiitten säännöissä ja ahkeroitsiwat ulkonaista wanhurs-
kautta. Mutta koska he samassa unhoittiwat sydämen oi°
tilln suhtccu Jumalaan, lankesiwat he tekopyhyyteen ja itse»
wanhurskauteen. Sadukeat taas eiwät ensinkään kysyneet
Jumalan sanaa eiwälkä uskoneet sielun kuolemattomuutta,
kuolleiden ylösnousemista eiwätkä »viimeistä tuomiota. He
pitiwät korkeimpana asianaan lihallisten himojensa tyydyt»
tämiscn. Etenkin rikkaat ja ylhäiset kuuluiwat tähän lah-
koon. Itse rnhwns yhtyi Fariseuksiin, joita heidän ulko-
naisen puhtautensa tähden pidettiin kunniassa. Kuitenkin
löytyi monta Israeliittaa, jotka eiwät yhtyneet näihin lah-
koihin, waan jotka hiljaisuudessa ikäwöiwät Messiaan tuloa.
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Nnst NeMmentti.

Koska aita oli täytetty, lähetti Jumala poi-
kansa, waimosta syntyneen ja lain alaiseksi teh-
dyn, että hän ne, jotta lain alaiset owat, lunas-
taisi, että me hänen tapsiksensa luettaisiin. Gal.
4:4, 5.

l. WlllmistuKset.
l. Johannes Kastajan syntyminen ilmoite-

taan. (Luk. 1: 5-23.)

1. Sllkarian nätö. 3. Enkeli» ilmoitus.

(II.) 1. Herodeksen, ludean kuninkaan, aitana eli
pappi niineltä Sakari as, ja hänen emäntänsä nimi oli
Elisabet. He oliwat molemmat hurskaat Jumalan edessä
ja waelsiwat nuhteettomasti kaikissa Herran käskyissä ja
säädyissä Mutta ei heillä ollut yhtään lasta, ja molem-
mat oliwat jo ijälliset. Ia tapahtui, koska Satariaö «mö-

röstänsä toimitti Mirkaansa Jumalan edessä, että hän meni
sisään Herran temppeliin suitsutusta uhraamaan; ja kansa
rukoili ulkona suitsutuksen kestäessä. Niin ilmestyi hänelle
Herran enkeli, seisoen suitsutus-alttarin oikialla puolella.
Kosto Satarias hänen näti, hämmästyi hän.

2. Mutta enkeli sanoi hänelle: „älä pelkää Sata-
rias, sillä sinun rukouksesi on kuultu ja sinun emäntäsi Eli-
sabet synnyttää sinulle pojan, jonka sinun pitää nimittämän



76

Johannes. Ia sinulle tulce ilo ja ihastus, ja monta
iloitsee hänen syntymisestänsä, sillä hän tulee suureksi Her-
ran edessä ja kääntää monta Israelin lapsista Herran hei-
dän Jumalansa tykö. Ia hän kär, hänen (Messiaan) edellä
Elian hengellä ja «voimalla toimittaaksensa Herralle »val-
mistetun ta »san." Silloin sanoi Snkarias enkelille: „mis-
tä minä sen ymmärrän, sillä minä olen wanha ja minun
emäntäni on jo isällinen?" Enkeli »vastasi: „minä olen
Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja olen lähetetty saat-
tamaan sinulle tämän iloisen sanoman. Ia katso, sinä tu-
let mykäksi etkä saa puhua hamaan siihen päilvään asti,
jona nämät tapahtuivat, ett'et uskonut minun sanojani."
Ia kun Snkarias tuli ulos temppelistä, ci hän taitanut
puhua, »vaan »viittasi kansalle. Ia koska hänen »virkansa
päiwät olilvat täytetyt, meni hän kotiinsa.

2. lesutsen syntyminen ilmoitetaan.
(Luk. I: 26—56.)

1, Enkelin tnwchdys, 2. Ilmoitus.
(II). I. Kuudentena kuukautena jälkeen enkelin il»

m estymisen Sakariallc lähetti Jumala enkelinsä Gabrielin
Natsarctin kaupunkiin Galilean maalla neitsyen tykö, joka
oli kihlattu miehelle nimeltä Josef; ja neitsyen nimi oli
Maria. Ia enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi:
„tcrwc armoitettu! Herra on sinun kanssasi: siunattu sinä
»vaimoin joukossa!" Kun Maria näki enkelin, hämmästyi
hän hänen puheestansa ja ajatteli, millinen se tcnvehoys oli.

2. Silloin sanoi enkeli: „älä pelkää, Maria, sillä
sinä olet löytänyt armon Jumalan tykönä! Katso, sinä
siität kohdussasi ja synnytät pojan, jonka sinun pitää !ut-
suman Ie sus. Hänen pitää oleman suuren ja kutsutta-
man Alimmaisen pojaksi. Ia Herra Jumala antaa hänelle
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D amidin, hänen isänsä, istuimen; ja häncn pitää ijcmkaik-
tiscsti oleman Jakobin huoneen kuningas, eikä hänen wal«
takimnallcmsll pidä oleman loppua". Niin sanoi Maria
enkelille: ..kuinka tämä tapahtuu?" Enkeli wastnsi: „Pyhii
Henki tulee sinun päällesi ja Mimmäisen woima warjoo
sinun; sentähden se pyhä, joka sinusta syntyy, pitää kutsut-
taman Jumalan pojaksi; Jumalalle ei ole mitään mahdo-
tonta". Maria sanoi: „katso, minä olen Herran piika;
tapahtukoon minulle sinun sanasi jälkeen". Ia enkeli lähti
hänen tyköänsä.

3. Johannes Kastajan syntymä, fiut l 57-80)
1, Lapsen nimi, 2, SakarinS ennustan.

(II). 1. Koska Elisabetin synnyttämisen-aika täytettiin,
synnytti hän pojan; ja hänen lylällisensä ja lankonsa iloit-
siwat hänen kanssansa. Ia kahdeksantena päiwänä tuliwat
he lasta ympärileikkaamaan ja kutsuiwat hänen isän nimeltä
Sakarias. Mutta hänen äitinsä sanoi: „ei suinkaan, waan
hänen nimensä pitää kutsuttaman Io han n e s". Niin
he sanoiwat hänelle: „ei ole ketään sinun sukukunnassasi
sillä nimellä". Ia he wiiltasiwat lapsen isälle, miksi hän
tahtoi hänen nimittää. Ia hän anoi taulua ja kirjoitti:
«Johannes on hänen nimensä". Kohta aukeni hänen suunsa
ja hänen kielensä, ja hän puhui, kiiltäen Jumalala. Ia
kaikki, jotka tämän kuuliwat, sanoiwat: »minkä luulet tästä
lapsesta tuleman?" Sillä Herran lasi oli hänen kanssansa.

2. Ia Sakarias täytettiin Pyhällä Hengellä, ja hän
ennusti, sanoen: ..Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala,
sillä hän on etsinyt ja lunastanut kansansa, ja sinä, poika-
nen, pitää kutsuttaman Munuainen profeetaksi. Sinun
pitää käymän Herran edellä walwistamassa hänen teitänsä,
antaen hänen kansallensa autuuden tunnon heidän synteinsä
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»nteclsi saamiseksi". Mutta lapsi iaswoi ja wähwistui
hengessä ja oli korwessa siihen päiwään asti, jona hänen
piti Israelin kansan eteen astuman.

Katso, minä lähetän minun enkelini, jonka
minun eteeni pitää tien »valmistaman. Mal. 3: 1.

!l. ZesuKsen lapsuuäen ja nuoruuäen nika.
4. lesutsen syntymä. (Luk. 2: 1—20.»

I. Dawidin poika syntyy Dawidin taupungisla. 2. Enkelit il-
mestyivät paimenille. 3. Paimenten käynti ciskensynlyneen luona. 4. 3)m»
pitiileiltaaminen.

(I.) 1. Tapahtui, että keisari Au gus tus antoi
käskyn, että kaikki maailma piti werolllsckn' laskettaman.
Ia kukin meni kaupunkiinsa antamaan itseänsä arwattaa.
Niin mmi myös Josef Natsaretin kaupungista Betlehemiin,
sillä hän oli Dawin huoneesta ja sumusta, antamaan it-
seänsä arwattaa Marian kihlatun emäntänsä kanssa. Ia
tapahtui heidän siellä ollessaan, että Maria synnytti pojan,
esikoisensa, ja kapaloitsi hänen ja pani hänen seimeen, sillä
ei heillä ollut sijaa majassa.

2. Ia paimenet walwoiwat siinä paikkakunnassa ja
wartioitsiwat yöllä laumaansa. Ia katso, Herran enkeli
seisoi heidän tykönänsä, j» Herran kirkkaus »valaisi heitä;
ja he suuresti pcljästyiwät. Ia enkeli sanoi heille: „äl-
täätte peljätkö! Katso, minä ilmoitan teille suuren ilon,
joka tulema on kaikelle kansalle: teille on tänäpäiwcinä syn-
tynyt lvapahtaja, jota on Kristus, Herra Dawidin kau-
pungissa. Ia tämä on teille merkiksi: te löydätte lapsen
lapaloittuna mataawan seimessä". Ia lohta oli enkelin
kanssa suuri taiwaalliscn sotawäen joukko, joka kiitti luinn-
lata, sanoen: „tunnia olkoon Jumalalle korkeu-
dcssa ja maassa rauha ja ihmisille hywä tahto".
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3. Ia enkelit meniwät taiwuasen; mutta paimenet
liiruhtiwat Betlehemiin ia löysiwät Marian ja Josefin ja
lapsen, joka makasi seimessä. Koska he tämän nähneet oli°
wat, limoittuvat he sen, kuin heille täSlä lapsesta sanottu oli.
Mutta Maria katki taiM sanat tutkistellen sydämeensä.

4. Kun sitte kahdeksan päiwäii kulunut oli, että lapsi
piti ympärileikllttllinan, kutsuttiin hänen nimensä lesus
enkelin käskyn mukaan.

Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että
hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka
uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, »vaan
ijankaikkisen elämän saaman. loh. 3: 16.

„Minä uslon Icsuksen Kristuksen päälle,
Jumalan ainoan pojan, meidän Herramme, jota
sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitscestä Ma»
riasta".

5. lefus kannetaan Herran eteen temppeliin.
(Lut. 2: 21—38.)

1. Marian tirloukllyminen. 2. Simeon iloitsee. 3, Hanna
ylisillä Herraa.

(II.) 1. 40:uä päiwänä wciwät »vanhemmat lesutscn
Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen ja uhratak-sensa parin kyhkysiä tahi kaksi kyhkysen poikaa, niinkuin
Herran laissa oli säädetty. (3 Mos. 12.)

2. Jerusalemissa eli tähän aikaan mies nimeltä
Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies ja odotti
Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänessä. Ia hauelle
oli Pyhä Henki ilmoittanut, ett'ei hänen pitänyt kuolemat»
näkemän, ennenkuin hän oli nähnyt Herran Kristuksen (s. o.
Messiaan). Ia hän tuli Hengen .»vaikutuksesta temppeliin.
Ia kun »vanhemmat toiwat lesutscn sijään, otti Simeon
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hänen syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi: „Herra, nyt sinä
lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi jälkeen; sillä
minun silmäni owat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet
»valmistanut kaikille kansoille wnlkeudeksi »valistamaan pa-
kanoita ja sinun kansasi Israelin kunniaksi".

3. Ia Jerusalemissa oli profeetissa niineltä Hanna.
Hänkin tuli siihen samalla hetkellä ja kunnioitti Herraa ja
puhui hänestä kaikille, jotka Jerusalemissa lunastusta odot-
tiwat. Jerusalemista palasiwat Josef ja Maria lapsu-
kaisen kanssa Betlehemiin.

O. Itämaan tietäjiä tay lesutsen tykönä.
(Matt. 2: 1—12.)

2, Tietäjät Jerusalemissa, 2. Tietäjät Betlehemissä.
(II). 1. Kun Icsus syntynyt oli Betlehemissä ludcm

maalla, tuli tietäjiä Itämaalta Jerusalemiin ja sa-
noiwat: „missä on äsken syntynyt Juvalaisten kuningas?
Me näimme hänen tähtensä ja olemme tulleet häntä kumar-
taen rukoilemaan". Kosla kuningas Herodes sen kuuli,
hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssansa. Ia
hän kokosi ylimmäiset papit jn kirjanoppineet ja kysyi heiltä,
kussa Kristuksen syntymän piti. He wastasiwat: »Betlehe-
missä ludcm maalla". Silloin kutsui Herodes tietäjät salaa
tykönsä ja tutkisteli »visusti heiltä, millä ajalla tähti ilmes-
tyi, ja lähetti heidät sitte Betlehemiin sanoen: ~menkäätte
sinne ja tutkistelkaatte tarkasti lapsesta; ja koska sen löy-
dätte, niin ilmoittakaatte minulle, että minäkin tulisin ja
kumartaisin häntä".

2. Niin he meniwät matkaansa, ja katso, tähti kciwi
heidän edellänsä, kunnes se seisahtui sen paikan päälle, jossa
lapsi oli. Ia he meniwät huoneesen ja löysiwät lapsen
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äilinsä Marian kanssa; ja he lantesiwat maahan ja rutoi«
liwat häntä, ja awasiwat tawaranja ja lahjoittiwat hänelle
kultaa, pyhää sawua ja mirhamia, Jumala kielsi unessa
heitä Herodeksen tykö palnjamasta; ja he meniwät toista
tietä omalle maallensa.

Pakanain pitää waeltaman sinun »valkeu-
dessasi. les. 60: 3.

7. lesutsen pato Egyptiin ja palajaminen
sieltä.

(III.) Lue Mott. 2: 13-23.

»Koska he oliwat menneet pois... kutsuttaman Natsareus".

8. lesus 12 wuoden wanhana temppelissä.
stut. 2:

1. lesus wiipyy temppelissä. 2. lesus opetuslapsei!».

(I.) I. lesutsen »vanhemmat meniwät joka wuosi
pääsiäisjuhlalle Jerusalemiin. Ia koska lesus oli 12 wuo-
den wanha, seurasi hän häntä. Multa tun pääsiäispäiwät
oliwat kuluneet, ja he palasiwat totia päin, jäi poikanen
lesus Jerusalemiin, eiwätkä hänen »vanhempansa sitä huo-
manneet. He luuliwllt hänen oleman matkaseurassa ja kä-
wiwät yhden päiwän matkan ja etsiwät häntä sltkulaiStcn
ja tuttawain joukosta. Mutta tun eiwät häntä löytäneet,
palasiwat he Jerusalemiin, etsien häntä.

ii. Kolmen päiwnn perästä luysiwät he hänen temp-
pelissä, istulvan opettajain leskellä kuultelemassa heitä ja
kyselemässä heiltä. Ia kaikki, jotta hänen tuuliwät, ihmet»
teliwät hänen ymmärrystänsä ja waStauksiansa. Ia tun
wanhemmat nätiwät hänen, niin he hämmästyimät. Ia äiti

6



82

sanoi hänelle: »Poikani, mitsi meille näin teit? Katso,
sinun isäsi ja minä olemme murehtien etsineet sinun!"
Mutta hän sanoi heille: »ettekö le tietäneet, että minun pi-
tää niissä oleman, jotta minun isäni owat?" Mutta he
eiwät ymmärtäneet niitä sanoja, jotka hän heille sanoi. Ia
hän meni alas heidän kanssansa ja tuli Natsaretiin ja oli
heille kuuliainen. Ia lesus menestyi »viisaudessa, ijässä
ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.

Kullakin olkoon se ajatus, tuin Kristuksella
lesulsella oli. Filipp. 2: 5.

»Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ettäs menes-
tyisit ja tauwan eläisit maan päällä!"

111. Iduksen julkinen toimi.
a). Valmistukset tähän toimeen.

9. Johannes saarnaa tsrwessa Man. 3- i-n)
1. Johannes saarnaa jc> kastaa. 2. Johannes todistaa Kristuksesta,

(II.) 1. Ia Johannes tasloi torwessa ja saarnasi
parannuksen kastetta syntcin anteeksi antamiseksi. Hän sa»
noi: »tehkää parannus, sillä taiwaan waltakunta ou lähes»
tynyt. Kirwes on pantu puitten juurelle; jokainen puu,
jota ei tee hywäa hedelmää, hakataan pois ja heitetään tu-
leen". Ia hänen tykönsä meni paljon kansaa, ja kaikki
hän kasti Jordanin mirraösa, ja he tunnuStiwat syntinsä.

2. Ia Johannes todisti Kristuksesta, sanoen: „minä
lastan teitä medellä parannukseen; mutta hän, joka minun
jälteeni tulee, on wätewämpi minua, jonka lentiä minä en
ole telwollinen kantamaan; hän lastaa Pyhällä Hengellä
a tulella.
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10. lesus kastetaan. Ma». 3:13-17.)
1, E,,si» esteltyänsä kastaa Kastaja lesulse». 2. Todistus taiwoasta.

(I.) 1. lesus tuli Galileasta Jordanin wirralle
Johanneksen tykö hänen kastettawnksi. Mutta Johannes
esteli ja sanoi: „minä tarmitsen että sinä minun kastaisit,
ja sinä tulet minun tyköni". Niin wastasi lesus: „salli
nyt, sillä näin meidän sopii kaikkea »vanhurskautta täyttää".
Ia Johannes salli sen.

2, Ia kosta lesus oli kastettu, astui hän kohta ylös
medestä, ja katso, taiwaat aukeniwat, ja Johannes näki
Jumalan hengen tuleman nlas kyyhkysen muodossa sn aset-
tuman hänen päällensä. Ia katso, ääni taiwaasta sanoi;
„tämä ou minun rakas poikani, johon minä mie-
listyn".

li. lesus kiusataan. Walt, 11.)
1, Kiusaus ilsewaltaisesti käyttämää» jumalallista taikkiwaltaa.

2, Kiuiaus käymää» omaa lietä tuumaan. 3, Kiusaus pcruslamaau
mallilmanwaltaluuta» Jumala» waltat»»»a» sijaa», 4, Täydellinen
woitto.

(II.) 1. Sitte wietiin lesus Hengen toimesta korpeen
perkeleen kiusattawaksi. Ia kosta hän oli paastonut 40
päiwäci ja 40 yötä, isosi hän. Ia kiusaaja tuli hänen ty-
könsä ja sanoi: „jos sinä olet Jumalan poika, niin sano,
että nämctt kiwet leimitsi muuttumat". lesus mustasi:
»kirjoitettu on: ci ihminen elä ainoastaan leiwistä, maan
jokaisesta sanasta, joka Jumalan suuöta lähtee". 5M05.8:3.

2. Silloin otti perkele hänen kanssansa pyhään kau-
punkiin ja asetti hänen temppelin harjalle ja sanoi- „jös
sinä olet Jumalan poika, niin laske itsesi tästä' alas; sillä
kirjoitettu on: hän antaa täökyn enkeleillensä sinusta, ja he
käsissä kantamat sinun, ett'et jalkaasi kimeen loukkaa. Ie-



sus ivastasi: „taas on kirjoitettu: ei sinun pidä kiusaaman
Henna sinuu lumalatasi". 5 Mos. 6: 16.

3. Niin »vei hänen perkele sangen korkealle »vuorelle
ja osoitti hänelle kaiiti maailman »valtakunnat ia niiden
kunnian ja sanoi: „nämät kaikki annan minä sinullc, jos
sinä lankect maahan ja rukoilet minua". Silloin sanoi
lesus: „mcne pois saatana! Sillä kirjoitettu on: Herraa
sinun Jumalalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata
palwclcman".

4, Silloin jätti perkele hänen, ja katso, enkelit tuli-
wat ja palwcliwat Icsusta.

Sentiihdcn, että hän kärsinyt on ja on tiu»
sattu, taitaa hän niitä auttaa, jotka kiusataan.
Hcbr. 2: 18.

12. lesus walitsee apostolit Mm 4 L»k «>

I. lesutse» ciisimiiisel opetuslapset. 2. Oaksitoijtll »postalia.
(II.) 1. Koska lesus läweli Galilean »neren tykönä'

näki hän kaksi »veljestä, Simeonin, joka kutsutaan Pietari'
ja Andreaksen. He laskiivat parhaillaan »verkkoja mereen
Ia lesus sanoi heille: »seuratkaa minua, minä teen teidät
ihmisten klllamiehitsi". Niin he lohta jättiwiit werkot
jo seurasiwllt häntä. Ia kun lesus edemmäksi käwi, näti
hän toiset »veljekset, Jakobin ja Johanneksen, Sebe-
deuksen pojat. Nämätkin seurasiwat häntä.

2. Ia lesulscen yhtyi yhä opetuslapsia. Näitä »valitsi
hän kaksitoista olemaan luonansa ja nimitti heitä av osto»

leiksi eli lähettiläiksi. Nämät oliwat: Simeon Pietari
Andreas, Jakob »vanhempi, Johannes, Filippus,
BarlolomeuS, Matteus, Tuomas, Jakob nuorempi,
Alfein poika, ludas Taddeus, Simon Selotes eli tiiwas
ja ludas Iskariot.

84



b.) Icsukscn julkinen toimi.
13 lesus häissä Galilean Kanassa

<I°H, 2:1-N.)

1 lesuljcu toimi ci riipu hänen öid>stN»iä, 2, Icsulscn ensi»
mainen ihmclyö, 3, Sen senvnus.

(II.) I. Ia wietettiin häitä Galilean Kanassa, ja
lesutscn äiti oli siellä. lesus ja hänen opetuslapsensa oli-
wat myös kutsutut häihin. Ia koska wiini alkoi puuttua,
sanoi lesutscn äiti lesukselle: „ei heillä ole wiiniä". Niin
sanoi lesus hänelle: „waimo, mitä minun sinuun tulee?
Ei minun aikani ole wielä Mutta hänen äitinsä
sanoi pnlwelijoille: „mitä hän teille sanoo, se tehkäätte".

2. Niin oli siellä luusi tiwistä wesiastiata, asetetut
sinne ludalaistcn puhdistamisen tawan mukaan, ja kulin
astia wcri taksi tahi kolme mittaa. Ia lesus sanoi: „täyt-
täkäättc astiat medellä." Ia he täyttiwät ne täpötäyteen.
Niin sanoi lesus heille: „ammentataatte nyt ja wicläätte
edestäywällc;" ja he wciwät. Mutta koska edeskäypä mais-
toi sitä mettä, joka »viiniksi oli muuttunut, eikä tietänyt,
mistä se oli tullut, kutsui hän yljän ja sanoi hänelle: »jo-
kainen antaa ensin hywäa wiiniä ja sitten huonompaa. Si?
nä olet kätkenyt hywän wiinin tähän asti."

3. Tämä on eusimäinen ihmetyö, jonka lesus teki,
ja ilmoitti kunniansa; ja hänen opetuslapsensa uskoiwat
häneen.

Herra, ei ole yksikään sinun kaltaisesi, eitä
ole tctään, joka niin tehdä taitaa tuin sinä Ps. 86: 3.

14. lesus puhdistaa temppelin.
(III), Lue I°h. 2: 13-25.

„Ia Juvalaisten pääsiäinen .
. . mitä ihmisessä oli".
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15. lesus ja Nikodemus.
(III). i!ue luh, 3: I—lB,

»Niin oli yksi mies .
. . nimen päälle".

16 Johannes ja hänen opetuslapsensa
(III), loh, 3: 23-36.

»Mutia Johannes lasti . . . pysyy hänen päällänsä".

17. lesus puhuu Samarialaisen waimon
kanssa.

l>uc I°h. 4: 1-30. 39—42,

(III). „Kosla siis Herra... meniwät hänen tykönsä".
»Mutta monta . . . maailman wapaytaja".

18 lesus parantaa halwatun (M°s 2 iut b)

1, Halwattu hcugelliscött parannettu, 2/ Icsus parantaa halwatun
ruumiiNilesti, 3. leluöta lunnioitetaan.

(II), 1. Kosta lesus oli Kapernaumin kaupun-
gissa, kannettiin hänen tykönsä mies, joka oli halwattu.
Ia kun ciwät kantajat taitaneet Icsusta lähestyä kansan
paljouden tähden, ritkoiwat he laton huoneesta, jossa hän
oli, ja lnskiwat sitä tietä alas wuotcen, jossa halwattu ma-
lasi. Koska lesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halwa-
tulle: »poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi."

2. Niin siinä istui muutamia kirjanoppineita, jotta
ajatteliwat sydämissänsä: »minkä tämä näin pilkkaa puhun?
Kuta woi synnit anteeksi antaa, paitsi ainoa Jumala?
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Mutta kosla lesus tunsi heng ssänsä, että l>e niin itscksem
ajattcliwnt, sanoi hän heille: „mitsi tc niin ajattelette sydä-
missänne? Kumpi on helpompi, sanoa halwatulle: synnit
annetaan sinulle anteeksi, wai sanoa: nouse, ota wuotccsi ja
käy? Mutta että teidän pitää tietämän ihmisen pojulla ole-
man mallan maan päällä synnit anteeksi antaa, sanon minä
sinulle (halwatulle): nouse, ota wuotccsi ja mcne kotiasi."
Ia hän nousi kohta, otti wuotccnsa ja meni taittein nähden

3. Niin kaikki hämmästyiwät ja tunnioittiwat Ju-
malaa, ja sanoiwat: emme ole itänä sellaista nähneet.

Tulkaa minun tytoni kaikki, jotta työtä teet-
te ja olette raskautetut, minä tahdon teitä wir-
woittua. Matt. II: 28.

19. lesus parantaa sabbatina tädcn, jota oli
tuiWettUNUt. (Mail 3)

1. Icwtle» w>h«lli«tc!i petollisuus. 2. S<nvas purcmnctaan.

(II). 1. lesus meni synagogaan, ja siellä oli mies,
jolla oli tuiwettunut käsi. Ia kirjanoppineet ja fariscat pi-
timät Icsusta silmällä, nähdäkseen, parantaisiko hän miehen
sabbatina, sitten kantaakscusa lesutsen päälle

2. Mutta lesus sanoi miehelle, jolla tuimcttunut
lasi oli: „astu tänne!" sitte sanoi hän niille, jolta syna-
gogassa oliwat: „sopiito sabbatina tehdä hywäa tahi pahaa,
henkeä »vapahtaa tahi lappaa?" M»tta he waikcniwat. Niin
lesuS katsoi heihin wihaisesti, ja oli murheissansa heidän
sydämensä kowuudcn, tähden, ja sanoi miehelle: „ojcnna kä-
tesi!" Ia hän ojensi sen; ja täsi tuli tcrwceksi niinkuin
toinenkin. Multa fariscat mcniwät ulos ja pitivät ncuwoa
Hcrodiancin kanssa hututlaaksensa lesutsen.
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~°, Kosla siis meillä aika on, niin tehkäämme
jokaiselle hywää. Gal. 6: 10.

stt. lefntsen »vuorisaarna. (M<m. 5?)

(III). I. Taiwaän waltakunnan lasten ominaisuudet.
Lue Matt. 5: 1-16.

' »Mutta koska .. . jota on taiwaissa".
2. Rakkaus wihollisiakm kohtaan.

Luc Matt. 5: 43-48.
„Te tuulitte. . . täydellinen on".

3, Almut, rukoileminen, anteeksi antaminen ja paastoominen.
Lue Matt. 6: I—lB.

„Kawahtataa ..
. sinulle julkisesti".

4. yikia suhde katoowaisiin tappaleisin.
Lue Matt. 6: 19—34.

„Älkää tawarata . . . päiwä surullensa".
5. Oikia suhde lähimmäisen wirheisin.

Lue Matt. 7: 1- 5.

»Älkää tuomitko . . . weljesi silmästä".
6. Sanan oikia kuuleminen.

Ll,e Mntt. 7: 24 - 27.

»Scntähdcn jokaisen... oli suuri".

21. lesus parantaa päämiehen palwelijan.
,Matt. 8.)

1. Plltumchen esiiulous. 2. Paämiehci! usko. 3. lejuksen todistus.
(II). !. Koska lesus meni Kapernaumiin, tuli sa-

danpäämies (pakanallinen sotapäällikkö) hänen tykönsä ja
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rukoili häntä, sanoen: »Herra, minun palwclijnni sairastaa
kotona halwattuna, ja waiwataan towin." lesus sainoi:
„minä tulen ja parannan hänen."

2, Niin sadanpäämies wastasi ja sanoi: „Herrn, en
ole minq mahdollinen, että sinä tulet minun kattoni alle;
waan snno ainoastaan sana, niin minun palwelijani para-
nee. Sillä minä olen myös ihminen toisen wnllan alla ja
minun allani on sotamiehiä, ja minä sanon toiselle: mene,
ja hän menee, ja toiselle: tule, ja hän tulee, ja palwelijal-
lcni: tee tämä, ja hän tekee."

3. Koska lesus tämän kuuli, ihmetteli hän ja sanoi
niille, jotka häntä seurasiwat: »totisesti sanon minä teille:
en minä ole Israelissakaan löytänyt sellaista uskoa. Mut-
ta minä sanon teille: monta tulee idästä ja ja lännestä,
joiden pitää Abrahamin, Isakin ja Jakobin kanssa tuimaan
waltllkunnassa istuman. Mutta waltakunnan lapset heite-
tään ulkonaiseen pimeyteen." Ia lesus sanoi sadanpää-
miehelle: „mene, ja niinkuin sinä uskot, niin sinulle tapah-
tukoon." Ia sillä hetkellä parani hänen palwelijansa.

Nöyrille antaa Jumala armon. 1 Piet. 5: 5.

22 lesus herättää lesken pojan Nainissa
»Luk. ?.,

1, Kuollut »uorulaiimi. 2, lesutsc» ihmelyö.
(I). I. lesus meni kaupunkiin, jota nimitettiin Nain,

ja hänen kanssansa meni monta hänen opetuslastansa ja
paljo mäkeä. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia,
kanneltiin siitä ulos kuollutta, joka oli äitinsä ainoa
poika, ja waimo oli lesti; ja paljo kaupungin kansaa täwi
hänen kanssansa.

2. Koska Herra hänen näki, armahti hän häntä ja
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sanoi hänelle: „älä itke!" Ia hän koski paariin, ja lan<
tajat seisahtuiwat. Silloin lausui hän: „nuorutainen, mini
sanon sinulle: nouse ylös!" Ia kuollut nousi istualle ja
alko, p.chua. Ia Icsus antoi hänet häncn äidillensä. Ia
kaikki kuunioittiwnt Jumalaa, sanoen: suuri profeetta on
noussut selaamme, ja Jumala on etsinyt kansaansa."

Opeta meitä ajattelemaan, että meidän kuo-
leman pitää, että me ymmärtäwäisiksi tulisimme.
Ps, 90: 12.

23 lesntsen wcrtautset Jumalan walta
lunnasta. Malt. 13.)

I. N eljliukaltain cn tylwöpcltu: Jumalan ianau woiino
ja cvi tawat, joilla ihmilct lcn omistamat, 2. Ohdaktcct uisuin
seassa: Jumalan »valtakunnan tähtiin suwaila pahaakin, luutta on
kcrrau siilä wapaalsi ftääscwä, 3, Sinä pinsi ciucn: Jumalan wol«
talnnta, alussa picni, laswaa turmaksi koko nianilnian kansoille, 4, Ha>
patnc>: Inmalau waltakunnaNa o» wotuia, joka hiljaisuudessa mahta-
waua woikuttan, 5, Aarrc ja helmi: Jumalan waltalunnan latoo»
mattomia aarteita ci ihmiucn woita ilman suuri» uhrauksin, 6, Wcrl»
ko: kun Jumalan maltakmua on tullut maailma» kaittiiu kansoihin,
croitctaau siilä wiinieilellä tuomiolla tailli saastaincn ja kclwoto».

(II), 1. Icsutscn tykö kokoontui paljo kansaa, ja
hän puhui heille »vertauksissa, sanoen: „tylwcru meni kyl-
wämälln. Hänen tylwnessään lankcsiwat muutamat tien
oheen, ja linnut luliwat ja söiwät ne. Muutamat taas

lankcsiwat kiwistöhöu, jossa ei heillä ollut paljo maata, ja
nousiwat pian ylös, tun heillä ci ollut sywnä maata; mutta
kosla aurinko nousi, niin he poudtttiin ja kuiwcttuiwat.
Muutamat taas lanicsnrnt orjantappuroihin, ja orjantap-
purat täwiwät ylös ja tukahuttiwat nc. -- Mutta muuta-
mat lankesiwat hywäan maahan ja tcflwät hcdclmän, toiset
satakertaisen, toiset tuudenkymmenkcrtaisen ja toiset kolmen-
kymmenkertaisen, Jolla korwat on tuulla, se kuulkoon."
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Niin opetuslapset kysyiwät tämän nrwoitukjen selitystä.
7'esus sanoi: »sicmen on Jumalan sana. Kim jotu tnulce
sana» eikä, ymmärrä sitä, tulee pahuus ja tempaa xois sen,
luin sydämeen kylmettiin. Tämä on se sota tien oheen oli
kylmetty, Mutta kiwistöhön kylmetty on, kun joku tuulee
sanan jn kohta sen ilolla »vastaan cttaa; mutta kosta wai-
wa cli maiuo tnlee sanan tähden, kohta pakenee. Orjan-
tappurain sekaan kylmetty on, kun joku tuulee sanan, mutta
tämän maailman suru ja rikkauden petos tukahuttaa sen, ja
se jää hedelmättömäksi. Mutta hywään maahan kylmetty
on, kun joku tuulee sanan ja kätkee sen sydämeensä ja tosin
tekee hedelmän."

2. Wiclä toisen »vertauksen puhui hän heille, sanoen:
„taimaan wallaknnta on ihmisen wcrtaincn, jota tylmi hy-
män siemenen peltoonsa, mutta ihmisten nukkuessa tuli hä-
nen miholliscnsa ja tylmi ohdakkeita nisuin sekaan, ja meni
Po s. Kosta nyt oras taswoi ja tantoi hedelmän, silloin
nätyimät ohdakkeetkin. Niin perheenisännän palwclijnt luli-
mat ja sanoimat hänelle: Herra, hymää siementä tyl-
mänyt peltoosi? Mistä siis omat ohdakkeet tulleet? Hän
mustasi: mihamics on sen tehnyt. Silloin sanoimat pal-
velijat hänelle: tahdotko, että me menemme ja kokoomme
ne? Mutta hän sanoi: en, ctt'ettc ohdakkeita kootessanne
myös tempasi nisuja puis. Salliknattc molempien tasmaa
clonaikaan asti; clonajalla sa: on minä clomichillc:
knattc ensin ohdakkeet ja sitokaatte ne lyhteihni poltettawitsi,
mutta nisut tööttäätte minun aittaani."

Tämänkin mcrtautscn selitti lesus opetuslapsille, sa-
noen: „Ihmiscn Poika kylmää hywän siemenen. Pelto on
mlllli<ma. Hymä siemen on maltali,nnan lapset; mutta oh-
dakkeet omat pahuuden lapset. Vihollinen, jota kylwi oh-
dakkeet, on perkele; elonaika on maailman loppu; clomichct
owat entelit. Niintnin ohdakkeet haetaan kokoon ja tulella



poltetaan, niin pitää tämän maailman lopulla tapahtuman.
Ihmistn Poika lähettää enkelinsä, ja heidän pitää kokoo-
man hänen waltakunnastansa kaikki pahennukset ja ne. jotka
wää.yyttä tekemät; ja heittämät heidät tuliseen pätsiin; siellä
on olcna ilku ja hammasten kiristys. Mutta wanhurs-
kaitten pi:aä kiiltämään niinkuin aurinko heidän Isänsä
waltakunnnssa."

<III), 3. lue M»tt. 13: 31, 32.
„Taimann »valtakunta on .

. .sen oksille".
4. 18: 33.

..Taiwaan waltakunta on . . . kaikki happani".
5. lue Mali. 13: 44—46.

„Taas on tuimaan waltakunta . . . osti sen".
6. Lue M»tt. 13: 47—50.

„Taas on taimaan waltakunta... hammasten kiristys".

24 lesus asettaa myrskyn Mnt 4)

(I.) lesus astui haahteen (laiwaan) opetuslastensa
kanssa, mennäkseen Genetsarctin järwen yli. Ia kowa
myrsky nousi, ja aallot loiskuiwat haahteen, niin että se
alkoi täyttyä niistä. Ia lesus nukkui perässä päänalaisella.
Niin opetuslapset herättiwät hämn ja sanoiwat: »Herra
llut» meitä, me hukumme!" Mutta hän sanoi heille: „tc

heikkouskoiset! Miksi te pelkäätte?" Ia hän nousi ja sanoi
tuulelle: „wnitcne!" ja merelle: „olc hiljaa!" Niin tuli
juuri tywen. Niin ihmiset ihmettcliwät, sanoen: „kuka tämä
on? Sillä tuulet ja meri omat hänelle kuuliaiset".

Koska Herra sanoo, niin se tapahtuu; koska
hän käskee, niin se on tehty. Ps. 33: 9.
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25 lesus herättää lairin tyttären
Lue Mark, 5: 22, 23; 35-43

»Ia katso, synagogan päämies... paranisi ja eläisi".
„st>Ma hän wielä ... hänelle syötäwätä". ,

26 Johannes Kastajan kuolema
(III.) Lue Mlltt. 14: I—l2

»Siihen aitaan... ilmoittiwllt lesukselle".
Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä

annan sinulle elämän kruunun. Ilm. 2: 10.

27 lefus rawitsee sttfttt miestä (Luk 9 I°h. 6)

1. j»!»! kll„sliNe hengellis ii vawintua. 2, Häu tyydyttää
rnumiillisetki» tarpett.

(I.) 1. Tapahtui, että IcsuS meni Galilean meren
ylitse ja astui ylös wuorclle ja istui sinne opetuslastensa
kanssa. Ia tun IcsuS näki paljon kansaa tuleman tykönsä,
rupesi hän heitä opettamaan ja puhumaan heidän kanssansa
Jumalan wllltakimnasta ja parantamaan heidän sairaitansa.

2. Illan tultua snnoiwat opetuslapset lesukselle:
»päästä kansa menemään ruokaa saamaan; sillä mc olemme
täällä erämaassa". Mutta lesus sanoi Filippukscllc:
»mistä me saamme oS'ac» leipää näiden systdä?" Filippus
»vastasi: »kahdensadan penningin leiwät ei olisi kylliksi heille,
että tukin wähänkin saisi". Niin sanoi toinen opetuslap-
sista, Andreas nimeltä: »tässä on poikainen, jolla on
wiisi ohraista leipää ja kaksi kalaa; mutta mitä ne owat
näin paljolle". Mutta lesus sanoi: »antakaatte kansan
istua ctterioitsemaan!" Niin istui aterioilscmaan lähes
wiisituhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. Ia lesus otti
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leiwiit, liitti ja ontui opetuslapsillensa, ja opetuslapscl ja-
koiwat kansalle; samoin myös kaloista niin paljon knin hän
tahtoi. Koska he oliwut rawitnt, sanoi hän opetuslapsil-
lensa: „kootkaat!e murut, jotka jäiwät, ctt'ci milään huk'
tuisi". Niin he kokosiwat ja länttiwät kaksitoista koria mu-
ruilla Kosta ihmiset näkiwät tämän merkin, jonka Irsus
teki, snnoiwat he: „tämä on totisesti se profeetta, jokn maail-
maan tulewa oli".

Etsikäätte ensin Jumalan malta kuntaa ja
hänen »vanhurskauttansa, niin kaikki nämät teille
annetaan. Matt. 6: 33.

„Anna meille tänäpänä meidän jokapii iwäi-
nen leipämme!"

28 lesus on el«mä» leipH
(III,) l!ue loh, Li 26-35.

«Totisesti, totisesti... koskaan jcmoo".

29 Kananealainen waimo
(III.) l'ue Mllt!. 15: 21-iB.

„Ia lesus lähti sieltä.. . hetkellä tcrweeksi"
Knitki mitä te rukoilette Jumalan uskoen,

sen saatte. Matt. 21: 83.

30 lesuksen kirkastuminen Mat i?)
I. 2. lilmalon tudistt!««.

(II). I. lesus otti Pietarin, Jakobin ja lohannel»
sen ja wei heidät erilleen korkealle wuurclle, ja kirkastettiin
heidän edessänsä; ja hänen kaöwonsa paistoiwat niinkuin
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aurinko, ja hänen maattccnsa luliwut malleiksi niinkuin wal
keus. Ia katso, heille nälyimät Moses ja Elias, jotta pu-
huiwnt hänen kanssansa siitä mcuoSta, jonka hän täyttä-
wä oli Jerusalemissa.

2. Silloin sanoi Pietari Icsuksellc: »Herra, meidän
on tässä hywä olla; jos sinä tahdot, niin me teemme tä-
hän kolme majaa: sinulle yhden, Mosckselle yhden ja Elialle
yhden." Hänen mielii puhuessansa, ympäriwarjosi paistama
pilwi heidät, ja ääni piimistä sanoi: „tämä on minun ra-
kas poikani, johon minä mielistyn; kuulkaat häntä!" Kun
opetuslapset tämän tuuliwat, peljästyiwät he sangen komin.
Mutta Icsus tuli ja, rupesi heihin ja sanoi: ~nouskaatte,
ölkäät peljätkö!" Ia toSta he silmänsä nostiwat, eiwät he
ketään nähneet, maan Icsuksen yksinänsä.

Simon Pietari mustasi ja sanoi: „sinä olet
Kristus, elämän Jumalan Poika. Mntt. 16: !6.

3l Kuninkaan tilinpito
(III). Lue Mott. 18, 21-35.

»Silloin Pietari tuli, . . heidän rikolsiansa".

32. Laupias Samarialainen. (?ut. 10)
1. Syy Icsukien teiwmukieen. 2, Laupias Samarialainni, 3.

Waötaus lninoppinccn tysymytscen.
(I). I. Lainoppinut nousi jakiusasi lesusla, sanoen: »mes-

tari, mitä minun pitää tekemän, että minä ijantaiktisen elämän pe-
risin?" Icsus sanoi: »mitä laissa kirjoitettu on? Kuinkas luet?"
hänwastnsija sanoi: »sinun pitäärakastaman Herraa sinun Iu»
malatllsi kaikesta sinun sydämestäsi, m kaikesta sinuu sicluslasi,
ja kaikesta sinun woimastasi ja kaikesta sinun mielestäsi;



ja sinun lähimmäistäsi niinkuin itseäsi," Niin sanoi lesus
hänelle: „oikein sinä wastasit; tee se, niin sinä saat elää."
Mutta lainoppinut tahtoi itsensä wanhurSkaaksi tehdä ja
sanoi: „kula minun lähimmäiseni on?" lesus wastnsi ja
sllnoi:

2. »Muuan ihminen meni alas Jerusalemista
Jerikoon ja joutui ryöwärien käsiin. Ia he riisniwat
hänen alasti ja haawoittiwat hänen, meniwät sitten pois
ja jättiwät hänen siihen puolikuolleeksi. Niin tapahtui, että
eräs pappi matkusti sitä tietä; ja kun hän hänen näki,
meni hön ohitse. Samein teki muuan lewiitta: kun hän
tuli paikalle, astui hän katsomaan häntä ja meni ohitse.
Mutta eräs Samarialainen knlki samaa tietä, ja tun hän
näti hänen, armahti hän häntä, ja tuli ja sitoi hänen haa»
liansa ja wuodatti niihin öljyä ja wiiniä, ja nosti hänet
juhtansa päälle ja wei majaan ja hoiti häntä. Toisena viii?
wiinä matkusti hän pois ja otti esiin kaksi penninkiä ja an<
toi ne isännälle, sanoen hänelle: „korjuc> häntä, ja jos sinä
enemmän kulutat, niin minä palcttcösani maksan sinulle."

3. „Kuka siis näistä kolmesta oli sinun nähdäksesi
sen lähimmäinen, joka ryöwäricn käsiin joutunut oli?" Lain-
oppinut wastnsi: „joka lap:uden teki' häntä kohlaan." Ic-
sus sanoi hänelle: „mcne ja tee sinä samoin."

Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.
Matt. iiii: 39.

„Ei sinun pidä tappaman."

83. lesus parantaa sokeana syntyneen
(III). L„e loh. 9.- l—7.

„Ia lesus, käyden . . , pulasi näkewiiisenii".
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34. Herran rukous, fiuk, 11. Mau. 6,)

(I.) Ia tapahtui, että lesus rukoili eräässä paikassa,
ja kun hän lakkasi, sanoi hänelle uksi hänen opetuslapsis-
tansa: Herra, opeta meitä rukoilemaan, niinkuin Johan-
neskin opetti opetuslapsensa. Niin hän sanoi heille: kosta
te rukoilette, niin sanokaatte: Isa meidä'n> joka olet
taiwaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi! Lähes-
tyköön sinun wllltllkuntasi! Tapahtukoon sinun
tahtosi niin maassa kuin taiwaissa! Anna meille
tänäpänä meidän jokapäiväinen leipämme! Ia
anna meille meidän metkamme anteeksi, niinkuin
mekin anteeksi annamme meidän welwollistemme!
Äläkä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä
meitä pahasta! Sillä sinun on »valtakunta ja
woima ja kunnia ijankaikkisesti. Amen!

Rukoilkaa, niin te saatte, että teidän ilonne
olisi täydellinen. loh. 16: 24.

35. lesutsen wertaus tuhlaajapojasta. (Luc 15.)
1. Syn, »vertaukseen. 2. Puita turmeltuu. 3. Poika malttaa

mieleni». 4, Palaja, kotiin j» saa ijältäusä anteeksi.
(II.) 1. lesutsen, tykö tuliwat Publikanit ja syntiset

kuulemaan häntä. Ia Farisectt ja kirjanoppineet napisiwat,
sanoen: „tämä syntisiä »vastaanottaa ja syö heidän kanS»
sansa". Niin lesus puhui heille tämän wertauksen:

2. Eräällä miehellä oli taksi poikaa. Nuorempi
heistä sanoi isällensä: „isä, anna minulle se osa tawarasta,
joka minulle tulee". Ia isä jakoi heille tawaran. Niin
nuorempi poika pani kaiken omansa kokoon ja lähti kaukai-
selle maalle. Siellä tuhlasi hän kaiken tawaransa irStai-
suudessa. Mutta koska hän oli laitti menettänyt, tuli

?



suuri niiltä siihen maakuntaan, ja hän rupesi hätääntymään.
Ia hän mmi pois ja suostui erään kauppamiehen kanssa;
ja tämä lähetti hänet maakyliinsä kaitsemaan sikojansa. Ia
hän pyysi syödäkseen sitä ruokaa, jota siat soiwät, mutta
ci kukaan hänelle sitäkään antanut.

3. Silloin hän malttoi mielensä ja sanoi: „kuinka
monella minun isäni palkollisella on leipää kyllä, ja minä
kuolen nälkään! Minä nousen ja käyn isäni tyto ja sanon
hänelle: „isii, minä olen syntiä tehnyt taiwasta »vastaan
ja sinun edessäsi; minä en enää ole mahdollinen pojaksesi
kutsuttaa; tee minun niinkuin yhden palkollisistasi".

4. Ia hän nousi ja meni. Ia koska hän wielä
lautana oli, näki hänen isänsä hänen ja armahti häntä ja
juoksi häntä wastaan, lantcsi hänen kaulaansa ja suuteli
häntä. Silloin poika sanoi: „isä, minä olen syntiä tehnyt
taiwasta »vastaan ja sinun edessäsi, enkä ole mahdollinen
tästedes pojaksesi kutsuttaa". Mutta isä sanoi palwelijoil-
lcnsa: „tuoka»tte tänne parhaat »vaatteet ja puketaatte hänen
yllensä, ja pllnkaattc sormus hänen käteensä ja kengät hänen
jalkoihinsa! Ia tappakaatte syötetty »vasikka! Syökäämme
ja riemuitkaamme; sillä tämä minun poikani oli kuollut ja
wirtosi jälleen, hän oli kadonnut ja on taas löydetty".

Taiwaassa on ilo yhdestä syntisestä, joka
itsensä parantaa. Luk. 15: 7.

:t6. lesukfen wertautset kadonneesta lampaasta
ja kadonneesta penningistä.

(III.) 1. ttue Lul, 15: 1-7.

..Mutta hänen... parannusta tarwitsc".
2. Lut. 15:' 8-10.

..Taikta luta... h>lNensä parantaa".
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37. lesuksen kertomus rikkaasta miehestä
ja Katsaruksesta. Luk is,

1. Molemmat miehet elaesjään. 2, Kuoleman jälkeen.

(II.) I. Icsus sanoi: „oli rikas mies, joku »vaatetti
itseänsä purpuralla ja kalliilla liinanmattcella, ja eli joka
päiwä herkullisesti. Oli myöskin kerjääjä, nimeltä Latsarus,
joka makasi hänen owensa edessä täynnänsä haawoja ja
pyysi rawita itsensä niillä muruilla, jotka rikkaan pöydältä
putosiwat. Ia koirat tuliwat ja nuoliwat hänen paisu-
miansa.

2. Niin tapahtui, että kerjääjä kuoli ja wietiin en»
telein toimesta Abrahamin helmaan. Rikaskin tuoli ja
haudattiin. Ia koska hän helwetissa waiwattiin, nosti hän
silmänsä ja näki Abrahamin taulana ja Latsarutsen hänen
helmassansa. Niin hän huusi ja sanoi: „isä Abraham,
armahda minua ja lähetä Latsarus lastamaan sormensa
pää meteen, että hän jäähdyttäisi minun kieleni; sillä minä
lomin waiwataan tässä liekissä". Mutta Abraham sanoi:
»poikani, muista että sinä sait sinun hywääsi eläessäsi,
Latsarus sitä mastoin pahaa; nyt hän lohdutetaan ja sinä
waiwataan. Sitä paitsi on meidän ja teidän wälillä suuri
juopa, niin että ne, jotta tahtomat täältä sinne teidän ty»

tönne mennä, eiwät sitä woi, eiwätkii sieltä tännekään tulla".
Silloin sanoi hän: „niin rukoilen minä sinua, isä, että lä-
hetät hänen minun isäni kotiin, silla minulla on wiisi wel-
jeci, todistamaan heille, ett'eiwät hekin joutuisi tähän wai-
wan sijaan". Multa Abraham sanoi hänelle: „heillä on
Moses ja profeetat, luulkoot niitä!" Niin hän sanoi Ab-
rahamille: „ei, isä Abraham; waan jos joku kuolleista
menisi heidän tytönsä, niin he parannuksen tetisiwät".
Mutta Abraham scm»i: „elleiwät he Mosesta ia prof.ctoita
tuule, niin eiwät he usko, jos joku kuolleista nousisi ylös".
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38. lesus puhdistaa kymmenen spitalista
miestä.

<III.) Lue luk. 17: 11—19.
„Ia tapahtui... sinun »vapahtanut"

39. Farisea ja Publitani.
(III.) Lue Luk. 18: 9—14.

„Niin hän... se ylötään".

40. lesus, lasten ystäwä.
Matt. 19. Mark. 10. Lul. 18,)

(I.) He weiwät lapsia lesutsm tykö, että hän laskisi
kätensä heidän päällensä ja rukoilisi; mutta opetuslapset
nuhtcliwat heitä, jotta niitä toiwat. Mutta koska lesus
sm näki, nä.tästyi hän ja sanoi heille: »sallikaa lasten
tulla minun tyköni ultäätteta tieltäkö heitä; sillä senkaltais-
ten on Jumalan »valtakunta! Totisesti sanon minä teille:
jokainen, jota ci Jumalan »valtakuntaa ota »vastaan niin-

kuin lapsi, ei hän suinkaan siihen tule sisälle". Ia hän otti
heitä syliinsä, lasti kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.

Herra on totoowa karitsat syliinsä ja kan-
tama niitä helinässänsä. les. 40: 11.

41. lesus herättää Latsavutsen. (I°h. n.)

I. Lotsarutsen sairastaminen ja luolema. 2. lesus puhuu Mar-
tan lanss», 3. Latsarulsen herättäminen. 4. Seuraus tästii ihme.
th iistä.

(II). 1. Betania nimisessä kylässä sairasti mies,
nimeltä Lats arus. Ia hänen sisarensa, Märta ja Ma-
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ri a, lähettimät lesuksellc sanoman: «Herra, katso, se sairas»
taa, jota rakastat." Koska lesus sen kuuli, sano: hän:
„tämä tauti ei ole kuolemaksi, waan Jumalan kunniaksi,
että Jumalan poika sen kautta kunnioitettaisiin." Ia hän
wiipyi kaksi päiwää siinä, jossa hän oli. Sitte sanoi hän
opetuslapsillensa: »Meidän ystäwämme Latsarus nukkuu,
mutta minä menen hänen unesta herättämään." Niin sa-
nomat hänen opetuslapsensa: »jos hän nukkuu, niin kyllä
hän paranee." Mutta lesus puhui hänen kuolemastansa,
ja he luutimat hänen puhuwan ruumiillisesta unesta. Niin

lesus sanoi sclliästi: »Latsarus on kuollut. Ia minä iloit-
sen teidän tähtenne, ett'en minä siellä ollut, että te uskoi»
sitte. Mutta menkäämme hänen tykönsä!"

2. lesulsen tullessa oli Latsarus jo neljä päiwää
maannut haudassa. Mutta Betonia oli likellä Jerusalemia,
ja monta ludalaista oli tullut Märtaa ja Mariaa lohdutta»
maan. KoSka Märta kuuli, että lesus oli tulossa, juoksi
hän häntä wastaan ja sanoi hänelle: »Herra, jos sinä olisit
täällä ollut, niin ei minun weljcni olisi kuollut." lesuö
sanoi hänelle: »sinun weljesi on nouscwa ylös." Märta
sanoi hänelle: »minä tiedän hänen nouseman ylösnouscmi-
scssa wiimcisenä päimänä." Niin lesus sanoi: »minä
olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minun
väälleni, hän, elää, ehkä hän olisi kuollut; ja jo»
laisen, joka elää ja uskoo minun päälleni, ei hä-
nen pidä kuoleman ijantaikkisesti. Uskotko sen?"
Märta sanoi: »jaa, Herra, minä uskon sinun Kristukseksi,
Jumalan pojaksi." Ia kun hän tämän sanonut oli, meni
hän pois ja kutsui sisarensa Marian salaa, sanoen: »mes-
tari on tullut ja kutsuu sinua." Koska Maria sen luuli,
nousi hän lohta ja meni lesulsen tylö.

3. Kosla Juvalaiset, jotka Marian kanssa huoneessa
oliwat, näkiwät hänen nopeasti nouseman ja menemän ulos,
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seurasiwat he häntä, sanoen: „hän menee haudalle itkemään."
Kosla Maria tuli sinne, missä lesus oli, lankesi hän hä-
nen jalkainso, juureen ja sanoi hänelle: „Herra, jos sinä
olisit täällä ollut, ei olisi minun weljeni kuollut," Kun Ie»
sus näki hänen itkemän ja Juvalaistenkin, jotka hänen kans-
sansa tulleet oliwat, itkemän, tuli hän murheelliseksi ja sa-
noi: „kuhunka te hänen panitte?" He wastasiwat: „Hcrra,
tule ja katso!" Ia lesus itki. Niin hän meni haudalle;
ja siinä oli kuoppa, jonka päälle kimi oli pantu. Ia lesus
sanoi: „ottakaatte kiwi pois." Niin he ottimat kiwcn pois.
Ia lesus huusi korkealla cäncllä: „Latsarus, tule ulos!"
Ia kuollut tuli ulos sidottuna käsistä ja jaloista kaärclii-
noilla. lesus sanoi heille: „irroittakaa hänet ja antakaa
hänen mennä." Niin monta luoalaista uskoi lesukseen.
Mutta muutamat heistä mcniwät Fariseain tykö ja ilmoit-
tiwat heille, mitä lesus oli tehnyt. Ia siitä päiwästä neu-
wotteliwat he keskenänsä tappaaksensa häntä.

„Minä ylösnousemisen ja
ijllnkllikkiscu elämän."

42. lesus woidellaan.
(III)." z?ue I°h. 12: 1-8.

„Kuutta piimää .
. . teillä ole".

43. lesuksen ratsastus Jerusalemiin.
Mott, 2U, 21. Luk. 19.»

1. lelus ilmoittaa tllrsi»i!s,n!a, 2.Ma!miöt!il'tt, 3, Ralsa«<
!u«. I>'i!« ittcc Icrusalcmia.

(I) 1. meni ylös Jerusalemiin ja otti tiellä
kaksitoista opetuslastansa erillensä ja sanoi,heille: „me me-

nemme Y>ös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika ulönannctaan



papein päämiehille ja kirjanoppineille; ja hc antamat häntn
ylön pakanoille pilkattawalsi, ruoskittalvaksi jaristiinnaulit-
tawaksi. Ia kun he ownt hänen ruoskineet, tnppawat he
hänen, ja kolmantena puimana hän on nousema ylös."

2. Kun hc lähestyiwät Jerusalemia ja tuliwatßet-
fageen Öljymäen tykö, lähetti lesus kaksi opetuslastansa
ja sanoi heille: „mentää kylään, jota on edessänne, ja te
löydätte kohta aasintamman sidottuna ja marsun hänen kans-
sansa; päästäkäät ne ja tuokaa minulle! Ia jos joku teille
jotakin sanoo, niin mustatkaa: Herra niitä tarwitsee; ja
kohta hän ne laskee."

3. Opetuslapset meniwät ja tekiwät niinkuin lesus
heille käskenyt oli; ja taluttiwat hauen tykönsä aasintam-
man ja marsun, ja paniwat niiden päälle »vaatteensa, ja
istuttiwat lesukscn mursan päälle. Iu enin osa kansaa le-
witti waattecnsa tielle; toiset karsimat otsia puista ja ha»
joittiwat tielle. Mutta kansa, joka edellä kumi, ja ne, jolla
seurasiwat, huusiwat, sanoen: »Hosianna Dawidin pojalle!
Kiitelty olkoon se, jota tulee Herran nimeen! Hosianna
korkeudessa! Ia kun hän tuli temppelun, huusiwas lapsetkin;
„Hosiauna Dawidin pojalle!"

(II). 4. Kun lesus tuli likcmmälsi kaupunkia, itki
hän sitä ja sanoi: „jos sinäkin tietäisit, niin sinä tosin ajat»
telisit tällä sinun ojallasi, mitä sinun rauhaasi sopii; mutta
nyt on se kätketty sinun silmäisi edestä. Sillä ne päiwät
tulemat, jolloin sinun »vihollisesi ahdistamat sinua joka kul-
malta ja maahan tasoittamat sinun ja sinun lapsesi, jotka
sinussa oivat, eiwättä jätä sinussa kimeä kilven päälle; sen-
tähdcn ctt'et etsikkosi aikaa tuntenut.'

Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle, wan°

hurskas ju uuttujn. Sutar. 9: 9.
.Minä uskon Icsutsen Kristuksen päälle, Ju-

malan ainoan pojan, meidän Herramme."
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44. Wertaus kuninkaan häistä.
(III). Lm Matt. 22: I—l4.

„Ia lesus . . . Harmat owat walitut".

45. lesulscn kertomus wiimeisestä tuomiosta.
slll). Lue Malt.

„Koska ihmisen poika .
. . ijanlMkiseen elämään".

lv. ZesuKsen Kärfiminyn, Kuolema, MKNOU»
seminen ja taiwa«ssn>ll«tumlNBN.

48. lesus asettaa pyhän ehtoollisen.
Mlltl. 26. Mark. 14. Luk. 22.)

I. ludas Islariolin sopimus, 2. lesus asettaa pyhän ehtoollisen.
(I). I. Aksi tahdestatoistakymmenestä, jonka nimi

oli ludas Iskariot, meni pappein päämiesten tykö ja sa-
noi: »mitä tahdotte minulle antaa, jos minä teille hänen
slesuksen) saatan?" Niin he määräsiwät hänelle kolmckyin-
mentä hopeapenninkiä. Ia siitä ajasta etsi ludas sopi»
watll tilaisuutta pettää lesukscn.

2. Ensimäiscnä makean lciwän päiwänä, jona pää-
siäislammas oli tcurastettawa, lähetti lesus kaksi opetus-
lastansa, Pietarin ja Johanneksen, sanoen heille: „mcn«
läättc ja walmistakantte meille pääsiäislnmmas." Niin
opetuslapset teliwät Icsukscn käskyn mukaan ja walmistiwat
pääsiäislampaan. Illan tultua istui lesus pöytää» kah
dcutoistatymmcucn kanssa ja sanoi heille: „miuä olen suu-
rcsti hnlunuut syödä tätä pääsiäislammasta teidän kans<
sanne, ennenkuin minä kärsin" H'idän syödessään otti
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lesus leiman, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsil-
lensa ja sanoi: »ottakaa ja syökää! Tämä on mi-
nun ruumiini, jota teidän edestänne annetaan.
Se tehkää minun muistokseni." Samalla muotoa
otti hän kalkin, kiitti ja antoi opetuslapsillensa
ja sanoi: „ottataa ja juokaa tästä kaikki! Tämä
kalkki on uusi testamentti minun »veressäni, joka
teidän ja monen edestä wuodatctaan syntein an-
teeksi antamiseksi. Niin usein kuin te sen teette,
niin tehkää se minun muistokseni!"

lesus sanoi: „minun lihani on totinen ruo-
ka, ja minun wcreni on totinen juoma." loh. 6:55.

lesus on elämän leipä. loh. 6:48.

47. lesus kärsii Getfcmancssa, petetään j»
otetaan kiinni.

Mlltt, 26. Mmt. 14. Luk. 22,)
4, Icsus talsii Ottscmcmessa, 2, Icsus oleta»» kimm

(II). 1. Icsus tuli opetuslastensa kanssa siihen
»aittaan, joka kutsuttiin Getsemane, ja sanoi heille: „istu-
laatte tässä, niin kanwan kuin minä menen rukoilemaan,"

Ia hän otti kanssansa Pietarin, Jakobin ja Johanneksen,
ja sanoi heille: „minun sieluni on suuresti murheissansa kuo-
lemaan asii. Oltaatte täösä ja walwokaatte minun kans-
sani!" Ia hän erkani heistä kiwcn heiton matkan, lankesi
kaöwoillcnsa ja rukoili: „min»n Isäni, jos mahdollinen on,
niin ota pois minulta tämä kalkki; ei kuitenkaan niinkuin
minä tahdon, waan niinkuin sinä!" Ia hän oli suuressa
ahdistuksessa ja rukoili hartaasti, ja hänen hikensä oli niin
kuin »veripisarat. Niin enkeli taiwaasta ilmestyi ja wah-
wisti häntä. Ia hän palasi opetuslastensa tykö ja sanoi
heille: „katso, hetki on lähestynyt, ja ihmisen poika anne-
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taon ylön syntisten käsiin; katso, se lähestyy, joka minun
pettää."

2. lesuksen wielä ollessa Getsemanessa, tuli ludaS
ja här.cn kanssansa paljo wäkcii miekoilla ja seipäillä, pap-
piin päiv.uiesten lähettäminä. Ia ludas oli antanut heille
merkin, sanoen: „kenellc minä suuta annan, se on hän; ot-
takaatte hänet kiinni!" Nyt astui hän kohta lesuksen tykö
ja sanoi: „terwe, rabbi!" ja antoi hänelle suuta. Silloin sanoi
Icsus hänelle: „ystäwäni, mitä wartcn sinä tulit? Suun»
antamisellako sinä ihmisen pojan petät?" Mutta miehet
astuiwat edes ja ottiwat lesuksen kiinni jn wciwiit hänen
ylimmäisen papin kartanoon.

Minulle olet sinä työtä saattanut sinun
synneissäsi, ja olet tehnyt minulle waiwaa sinun
pahoissa teoissasi. les. 43: 24.

48. Pietarin kieltäytyminen.
(III), Luc Matl. 26: 31—35 ia 69-75,

„Silloin sanoi lesuS . . . laitti opetuslapset. Mutta
Pietari . .

. itki katkerasti".

49. lesus hengellisen oikeuden edessä.
Matt, 26, Moit, 14. Luk. 22.)

1. Raadin tuomio. 2. Juonnu loppu.

(I.) 1. Pappein päämiehet ja kansan »vanhimmat ja
koko raati (ncuwoskunta) etsiwät määrää todistusta Ic«
susta wastann, saaduksensa tappaa häntä, mutta ciwät
löytäneet. Tosin kyllä oli monta wäärää todistajaa nous-
sut häntä wastann; mutta heidän todistuksensa ci ollut
riiltäwä. Ia kun ci lesus wastannut mitään siihen, mitä
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hänelle puhuttiin, sanoi ylimmäinen pappi hänelle: „minii
»vannotan sinua elämän Jumalan kautta, että
sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika".
lesus ivastasi: „sinäpä sen sanoit; ja tästedes pi«
tää teidän näkemän ihmisen pojan istuman woi<
man oikealla kädellä ja tuleman taiwaan pii-
missä". Niin sanoi ylimmäinen pappi: „mitä me enää
todistajia tarwitsemme? Te kuulitte hänen pilkkansa. Mitä
te luulette?" He waStasiwat ja sanoiwat: „hän on wi»
kapää kuolemaan". Ia he syljeskeliwät häntä kaslvoi-
hm ja löiwät häntä poskelle.

2. Mutta koska ludas, joka hänen petti, näki hänen
kuolemaan tuomituksi, katui hän ja toi jälleen ne kolme-
kymmentä hopcapenninkiä pnppein päämiehille ja sanoi:
„minä pahasti tein, että petin »viattoman >vere.n". Ia hän
meni pois ja hirtti itsensä.

stt. lesus maallisen oikeuden edessä.
Mott. 27. Mark, 15. Luk. 23, I°l>. 18,!

l, lesus Pilatulle!, edessä, 2, lesus tuomit:u ristin kliolemaa».
(I.) I. Koska aamu tuli, pitiwllt pllppcin päämiehet

ncuwoa kansan wanhinten, kirjanoppineiden ja koko raadin
kanssa, ja he sitoiwat Icsuksen ja antoiwat hänen ylön
!uaaherrallc, jonka nimi oli Pontin s Pilatus. Ia
Pilatus meni ulos heidän tykönsä ja sanoi: „mitä kannetta
te tuotte tätä miestä mustaan?" He wastasiwat: „hän
wiettclcc kansaa ja sanoo olemansa Kristus, kuningas".
Niin Pilatus kysyi häneltä: „oletko sinä Juvalaisten ku-
ningas?" lesus wnstasi: „ei minun waltakuntani
ole tästä maailmasta". Silloin sanoi Pilatus: „niin
sinä olet kuningas?" lesus wastasi: „sinq s?n sanot;
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minä olen kuningas. Sitä warten olen minä syn-
tynyt ja sitä warten maailmaan tullut, että minä
totuuden tunnustan. Jokainen, joka on totuu-
desta, kuulee minun ääneni". Niin Pilatus meni
uudelleen ulos ja sanoi Juvalaisille: „en minä löydä yhtään
syytä hänessä". Ia Pilatus koki päästää lesuksen »vapaaksi
ja sanoi heille: »teillä on tapana, että minä pääsiäisenä
päästän teille yhden wapaatsi. Tahdotteko siis, että minä
päästän teille ludalaisten kuninkaan?" Niin he kaikki
huusiwat: ei tätä, maan Varakas. Mutta Barabas oli
ryowäri ja murhaaja.

2. Taas puhui Pilatus heille ja sanoi: „mitä te siis
tahdotte, että minun pitää tekemän tälle, jonka te ludalais-
ten kuninkaaksi kutsutte?" Niin he huusiwat: »ristiin-
naulitse, ristiinnaulitse häntä". Kun Pi-
latus näki, ett'ci hän mitään woinut, päästi hän Barabaan
wapaaksi, mutta antoi ruoskia lesusta, ja jätti hänen ris-
tiinnaulittllwllksi.

Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle.,
joka piinattiin Pontius Pilatuksen alla (aikana).

Hän on haawoitettu meidän pahain teloimme
tähden, ja meidän synteimme tähden on hän ho-
suttu les. 53: 5.

51. lesus tärsti ristillä.
(Mall, 27. Mark. 15. Luk. 23. loh. 19,)

1, Ristimnaulilscmiuc». 2. Kntuwaiucu ryöwäri. 3. lesuksen
äiti ja opetuslapsi, 4. lesuksen kuolema, 5. Tapauksia lesuksen
kuollessa.

(I.) I. Maaherran sotamiehet ottiwat lesuksen ja
pukiwat hänen purpnraiseen kaapuun ja tckiwät orjantappu-
roista kruunun, jonka paniwat hänen päähänsä; he löiwät
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häntä päähän ja sylkiwät hänen päällensä, lanlcsimat pol-
willensa ja kumarsimat häntä. Kun he näin oliwat häntä
pilkanneet, riisuiwat he häneltä taapun ja pukimat hänen
omiin waatteisinsa ja weiwät hänen ristiinnaulittamaksi.
Ia kun he tuliwat siihen paikkaan, joka G olg ataksi
kutsuttiin, ristiinncmlitsiwat he hänen ja kaksi pahantekijää
hänen kanssansa, toinen oikealle puolelle ja toinen wasem-
malle. (Tämä tapahtui päiwän 3:lla hetkellä, kl. 9 e. p. p.)
Ia lesus lausui: „isä, anna heille anteeksi, sillä
eiwät he tiedä, mitä he tekemät!" Mutta Pilatus
asetti ristin päälle kirjoituksen, näin kuuluman: „lesus Nat»
saretilainen, ludälaisten kuningas".

2. Multa ne, jotka siitä ohitse käwimät, pilkkasiwat
lesuSta ja sanoimat: wapahda itseäsi! Jos sinä olet Ju-
malan poika, niin astu alas rististä! Toinen pahanteki'
joistakin, jotka oliwat ristiinnaulitut hänen kanssansa, pilk-

kasi häntä. Niin toinen nuhteli häntä, sanoen: „etkö sinä-
kään Jumalat» pelkää, maikka olet samassa kadotuksessa?
Me tosin saamme meidän töidemme ansion jälkeen, mntta
tämä ei ole mitään pahaa tehnyt". Ia lesulselle sanoi
hän: „Herra, muista minua, koska tulet »valtakuntaasi!"
Niin lesus sanoi hänelle: ..totisesti sanon minä
sinulle: tänäpäiwänä pitää sinun oleman minun
kanssani paradiisissa".

3. lesuk,cn ristin tykönä seisoiwat hänen äitinsä ja
hänen äitinsä sisar, Maria, ja Maria Magdalena. Kosla
lesus näti äitinsä ja opetuslapsensa, Johanneksen, lähellä
seisoman, sanoi hän äidillensä: ..waimo, katso sinun
poikaasi!" Sitte sanoi hän opetuslapselle: „katso
sinun äitiäsi!" Ia siitä hetkestä otti opetuslapsi Icsuksen
äidin tykönsä.

4. Yhdeksännellä hetkellä (tl. 3 j. pp.) huusi lesus kor-
kealla äänellä: „minun Jumalani, minun Jumalani,



miksi minun annoit ylön?" Öitten lesus sanoi:
„minua janottaa". Niin oli siinä astia täynnä etikkaa,
ja he täyttiwät sienen etikalla ja nostiwat sen hänen suunsa
eteen. Koska lesus oli etikan ottanut, sanoi hän: „se on
täytetty". Sitte huusi lesus korkealla äänellä: „isä.
sinun käsiisi annan minä henkeni"; ja kun hän sen
oli sanonut, auloi hän henkensä.

5. Ia temppelin esiwaatc repesi kahtia, maa järisi
ja kalliot hlllkcsiwat-. Haudat aukmiwat, ja monta pyhäin

ruumista, jotta maanneet oliwat, nousiwat ylös. Mutta
koska sadanpäämies, joka oli wartioitsemassa ristin luona,
näki, mitä tapahtui, peljästyi hän ja kunnioitti Jumalaa,
sanoen: »totisesti oli tämä hurskas ihminen ja Ju-
malan poika".

52. lesuksen hautaaminen.
(Matt, 27. Mark. 15. Luk. 23. I°h. 19.)

(I.) Illalla tuli muuan rikas mies Ari m atlasta,
nimeltä Josef, joka myös oli lesuksen opetuslapsia. Hän
meni Pilatuksen tykö ja pyysi lesuksen ruumista. Ia Pila-
tus käski, että se annettaisiin hänelle. Niin tuli myös
Nikodemus ja toi myötänsä sekoitettua mirhamia ja
ja alocta. He ottiwat lesuksen ruumiin ja kääriwät sen
puhtaisin liinoihin hywänhajuistcn ryytien kanssa, ja pa°
niwat hänen Josefin uuteen hautaan, jonka hän oli hakkaut-
tanut kallioon. Ia he wierittiivat suuren kiwen haudan
owelle ja meniwät pois.

„Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle,
joka... piinattiin Pontius Pilatuksen alla (ai-
kana), ristin päälle naulittiin, kuoletettiin ja hau-
dattiin".
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33. lesutten Ylösnouseminen.
(Mlltt. 28. Mlltt. 16, L»k, 24, I«'. 20.)

(I). Sangen wnrhain ensimäisenä päiwänä luda-
laisten sabbatin jälkeen tuli Maria Magdalena ja muu-
tamia muita waimoja hänen kanssansa haudalle ja toiwat
hywänhajuisia ryytejä »voidelluksensa lesusta. Ia he pu<
huimat keskenänsä: „kuka meille wierittää kiwen haudan
owella?" Mutta kun he katsomat, niin näkiwätkin kiwen
pois «vieritetyksi; sillä Herran enkeli oli astunut alas ja oli
»vierittänyt kiwen oweltn. Hautaan mentyänsä näliwät he
siellä nuoren miehen, jota oli puettu pitkään, wnlkeaan waat«
tcesen; ja he hämmästyiwät. Mutta hän sanoi heille: „äl<
käätte hämmästykö! Te etsitte lesusta Natsaretilais-
ta, joka ristiinnaulittiin. Hän on ylös noussut;
hän ci ole täällä. Muistakaatte, kuinka hän teille sanoi:
ihmisen poika pitää annettaman ylön syntisten
ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja kolman-
tena päiwänä nouseman ylös." Niin he muistiwat
hänen sanansa ja palasiwat jälleen haudalta, ja ilmoittiwat
kaikki nämiit yhdcllctoistakymmenelle ja kaikille muille.

„Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle, jo-
ka .. . kolmantena päiwänä nousi ylös kuolleista."

„Mi»ä uskon kuolleiden ylösnousemisen ja
ijankailtisen elämän."

54. lefus ilmaantuu opetuslapsille tiellä
Gmautseen.

(III). Lue Luk. 24: 13—35.

»Ia katso . . . leiwän murtamisessa".



112

55. lesus jaattaa apetustapsensa wakuute-
tuitsi hänen ylysnousemisestansa

(Luk. 24. I°h. 20.)

(II). 1. Illalla samana päiwänä, joka oli ensi»
mainen wiikossa, koska owet oliwat suljetut siinä, missä
opetuslapset oliwat koossa pelwosta ludalaisten tähden,
tuli lesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille: rau-
ha olkoon teille! Ia kun hän sen sanonut oli, osoitti
hän heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset ihastuiwat
että he näkiwät Herran. Ia lesus sanoi taas heille: rau<
ha olkoon teille! Niinkuin Isä minun lähetti
niin minä lähetän teidät. Ottakaatte Pyhä Henki.
Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi
annetaan, ja joille te synnit pidätätte, niille ne
owat pidätetyt.

2. Mutta Tuomas, yksi kahdestatoista, ei ollut hei-
dän kanssansa, koska lesus tuli. Niin muut opetuslapset
sanoiwat hänelle: „me näimme Herran." Mutta hän sanoi
heille.: „ellen minä näe hänen käsissänsä naulan reikää ja
pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko." Ia kahdek-
san päiwän perästä oliwat opetuslapset taas koossa, ja
Tuomas oli heidän kanssansa. Niin lesus tuli ja seisoi
heidän keskellänsä ja sanoi: „rauha olkoon teille." Sitte
sanoi hän Tuomaalle: „pistä sormesi tänne ja katso minun
käsiäni, ja ojenna tänne kätch ja pistä minun kylkeeni, äläkä
ole epäuskoinen, maan uskowainen." Tuomas wastasi ja
sanoi: „minun Herrani ja minun Jumalani!" lesuS sanoi
hänelle: „ettcis näit minun, Tuomas, niin sinä uskoit; au-
tuaat owat ne, jotka eiwiit näe, ja kuitenkin uSkowat."



56 lesus ilmestyy opetuslapsille Tiberian
meren tykönä

<III). Lue I°h, 2!: 1-19.

Sitte ilmoitti lesus . . . seuran minua".

57 lesutsen tastetästy.
(Watt. 28. Mavt. 18.)

(I). Ne yksitoistakymmentä opetuslasta meniwät Ga-
lileaan eväälle mäelle, jonka lesus oli heille määrännyt.
Ia kosla he näkiwät hänen, kumarsiwat he häntä. Niin
lesus sanoi heille: »Minulle on annettu kaikki woima
tlliwaassa sn maan päällä. Menkää siis ja teh>
tää kaikki kansa opetuslapsiksi, kastamalla heitä
nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, ja opet-
tamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen
teille käskenyi; ja katso minä olen teidän lans»
sanne joka päiwä maailman loppuun asti."

58 lesutsen taiwaasen astuminen
(Mark, 18. Luk. 24. Ap. Teot I.)

1, Tciiwiuisen meneminen. 2. Enkelein todistus.
(I). 1. Neljänäkymmenenä päiwänä ylösnousemisensa

jälkeen näkyi lesus opetuslapsillensa ja puhui heidän kans>
sansa Jumalan .ualtukunnasta. Wiimein wei hän heidät
Betaniacm ja nosti kätensä ja siunasi heitä. Ia kun hän>
sen oli tehnyt, otettiin hän ylös heidän nähden, j» pilmj
wei hänen pois heidän silmäinsä edestä.

2. i Kun lst nyt katseliwkt taiwaasen, katso, heidän
tykönänsä seisoi läksi miestä malteissa wacttteissa, ja ne sa-
Nviwat: „tämä lesus, joka luotanne otettiin ylös

8
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tniwaasen, on niin tutewa, kuin te hänen taiwaä»
scn menewänkin Näitte." Ia he lumarsiwat häntä
ja palllsiwat sitte Jerusalemiin suurella ilolla.

»Minä uskon lesutsen Kristuksen päälle,
jota . .

. astui ylös taiwaasen; istuu Isän Iu«
malan kllikkiwaltiaan oikealla kädellä; sieltä on
tnlcwll tuomitsemaan eläwitä ja kuolleita."

Minä menen »valmistamaan teille sijaa, ja
minä tulen jälleen ja otan teidän tyköni, niin
että kussa minä olen, siellä pitää teidänkin
oleman. loh. 14: 2, 3.

V. ttp«B<olein totmi.
59. Pyhän Hengen wuodattaminen.

(Npt. Teot l. 2.)

1. Kahdestoista apostoli. 2. Pyhiin Hengen «uodatlaminen,
3. Konsa ihmettelee. 4. Pietarin todistus. 5. Herran seurakunta pe»
rustetnan.

(I.) I. lesuksen taiwaasen-llstnmisen jälkeen oliwat
opetuslapset yksimielisesti koossa Jerusalemissa rukouksissa
ja anomisessa. ludas Islariotin sijaan walitsiwat he Mat»
tinan ja asettiwat hänen apostoliksi.

2. Kun yelluntaipäiwä tuli, oliwat opetuslapset yksi-
mielisesti koossa. Niin humaus tapahtui äkisti taiwaasta,
niinkuin suuri tuulispää olisi tullut, ja täytti kolo huoneen,
joss» he oliwat istumassa. Ia heille näkymät wiileskcllyt
kielet, niinkuin tuliset j« luliwat lunkin heidän.päällensä.
Ia he laitti täytettiin Pyhällä Hengell ä, ja rupesi-
wat puhumaan muilla kielillä, sen mukaan luin Henki antoi
heidän puhua.
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3. Niin Jerusalemissa asui Juvalaisia, Jumalala
pclkääwäisiä miehiä, kaikkinaisesta kansasta. Kun se hu-
maus kuului, tuliwat he kokoon ja hämmäStyiwsst, sillä he
kuuliwat niiden puhuwnn heidän kuntin omaa kieltä, ja he
sanoiwat: „mitähän tämä lienee?" Mutta muutamat
nauroiwat apostoleja ja sanoiwat: „hc owat täynnänsä
makeata wiiniä".

4. Silloin Pietari nousi puhumaan kansalle ja sanoi:
„nämät eiwät ole juowutsissa. niinkuin te luulette. Mutta
Icsukscn, jonka te ristiinnaulitsitte, on Jumala
herättänyt ylös ja tehnyt Herraksi ja Kristuk-
seksi; ja hän on wuodattanut Pyhän Hengen,
niinkuin te nyt näette ja kuulette". Kun he tämän
luutimat, käwi se läpi heidän sydämensä, ja he sanoiwat
Pietarille: „mitä meidän .pitää tekemän?" Pietari sanoi
heille: „Tehkäätte parannus, ja jokainen teistä
antakoon lastaa itsensä lesulsen nimeen, syn-
tein anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän
Hengen lahjan". Jotka siis mielellänsä ottiwat hänen
sanansa »vastaan, ne kastettiin. Ia sinä päiwänä lisääntyi
seurakuntaan lähes kolmetuhatta sielua.

5. Ia he pysyiwät alati apostolein opissa, leiwän
murtamisessa ja rukouksissa. Mutta jokaiselle sielulle tuli
pelko, ja apostolien kätten kautta tchNin monta ihmettä ja
merkkiä. Ia Herra lisäsi joka päiwä autuaiksi tulewaisia
seurakuntaansa.

„Minä uskon Pyhän Hengen päälle; yhden
pyhän, kristillisen seurakunnan, pyhäin ihmis-
ten yhteyden".
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80. Apostolit otetaan kiinni. Gamalielin
neuwo.

(III.) Luc Av. Teot 5: 12—42.
„Ia apostolitten... lesuksesta Kristuksesta".

ftl. Stefanus.
<III.) z?uc AP. Teot S: jll 7: 54—60.

»Multa niinä päiwinä.. . enkelin laswot. Mutta
loska... hän nukkui".

82. Paawali (Saulus), pakanain apostoli.

Paawlllin kääntyminen.
<III) Lue Ap. Teot 9: 1—22.

»Mutta Saulus puuskui... että tämä on Kristus".

b) Paawalin lähetysretket.
(III.) Kristillinen seurakunta lisääntyi yhä apostolein

toimen kautta. Ensin alussa saarnattiin ewankeliumia ai-
noastaan Juvalaisille. Mutta pian sclweni apostoleille,
että pakanatkin olimnt oikeutetut päästä sen osallisuuteen.
Paitsi Jerusalemiin, syntyi Antiokiankin kaupunkiin
lukuisa kristitty scuratinta. Tätä seurakuntaa johti Ba r-
nahasi Päawalikin waikutti tnällä kokcuaisen wuodcn.
Sitten lähti hän niille retkille, joilla hän pelkäämättä julisti
ewanlelnmiia ristiinnaulitusta Kristuksesta ja perusti uusia
seurakuntia.

Cnsimäinen retki (»vuonna 45 j. Kr.) Lue Ap.
Teot 13, 14.
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Tuinen retli (noin 52 j. Kr.) Luc Ap. Teot
15: 35-18: 22.

Oltuansa läsnä apostolein kokouksessa Jerusalemissa
(Ap. T. 15: 1—29), lähti Paawali toiselle lähetysretkcl-
lcnsä Silntsen seurassa.

Kolmas retli (noin 56 j. Kr.) Lue Ap. Teot
18: 23—2!: 17.

Muist. Jerusalemissa »vangittiin Paawali Juvalaisten
toimesta, ia oli wankcudcssa Cesareassa kaksi »vuotta, joiden
kuluttua hän wantina lähetettiin Romaan. Oltuansa talsi
»vuotta »vangittuna RomaSsa pääsi Paawali »vapaaksi.
Mutta tun cnsimäinen suuri waino kristityltä »vastaan ric»
hui, »vangittiin Paa»vali uudestaan ja »vietiin Romaan,
jossa hän kärsi marttyrituolcmcm (noin 6? j. Kr)

Paawali kirjoitti seurakunnille, jotka hän oli
nut, ja yksityisille henkilöillekin joukon cpistolia eli lähetys-
kirjeitä. Uudessa Testamentissa löytyy säilytettynä 13
Pacnvalin epistolaa.

63. . Muut apostolit.
(III) Apostolein myöhemmät »vaiheet oivat ainoastaan

osaksi meille tunnetut. Pietari toimi pääasiallisesti Pc»
lesnnassa ja käwi ehkä elämänsä loppupuolella Babylonis-
sakin, (1 Piet, 5: 13.) Hän kärsi marttyrikuoleman Ro-
inassa samana »vuonna luin Pnawalilin, jollcin hän, niin»
kuin Icsus oli ennustanut, ristiinnaulittiin. Jakob nuo-
rcmpi, jota kutsuttiin »»vanhurskaaksi", oli seurakunnan esi-
miehenä Jerusalemissa. Hänkin kärsi marltyrikuolcman.
liidaluisct syötsiwät »vihan »vimmassa hänen alas temppelin
harjalta ja kiwittiwät hänen. Johannes, »rakkauden apos«
toli", jatkoi Paawalin kuoleman jälkeen tämän tointa Wä-
hössä Aasiassa. Hän oleskeli Cfesossa, mutta eli jonkun
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ajan maanpakolaisuudessa Patmon saarella (Kreikan meressä.)
Täällä kirjoitti hän Ilmestyskirjansa. Palattuansa täältä
oleskeli hän jälleen Efesossn ja kuoli siellä 100 wuodcn
»vanhana. Muiden apostolein rcniheisw ja waikutukseöta
ei tunneta mitään warmuudella. Ewankelistat Markus ja
Luk a s edellinen Pietarin ja jälkimmäinen Paawa-
lin apulaisia ja opetuslapsia.

V 4 Raamatun kirjat

(III) Raamattu cli Piplia, joka sisältää Jumalan
ilmoitetun sanan, jatauntuu Nauhaan ja Uuteen Tes-
tamenttiin,

Wanhan Tes!mncntin kirjat owat sisältöönsä katsoen
kolmea lajia: historialliset kirjat, oppikirjat ja pro-
feetalliset kirjat.

Historialliset kirjat owat: wiisi Mosetsen kirjaa,
Josuan kirja, Tuomarein kirja, Rutin kirja, taksi Samuelin
kirjaa, kaksi Kuningasten kirjaa, latsi Aikakirjaa, Esran
kirja, Nchcmjan kirja ja Esterin kirja.

Oppikirjat owat: Jobin kirja, Psaltari, Salomon
Sananlaskut, Salomon Saarnaaja ja Salomon Korkea
Weisu.

Profeetalliset kirjat nimitetään tekijäinsa mutaan,
jotka taas heidän kirjoituksensa laweutecu katsoen jaetaan
suurempiin ja wiihempiin profectoihin. Suuremmat profee-
tat owat: Jesaja, leremja, Hesetiel ja Daniel, Wähempiä
profcctoita on Hosea, Joel, Amos, Obadja, loua,
Mika, Nnhum, Habakuk, Scfanja, Haggai, Sakarja ja
Malati.

Paitsi jo nimitettyjä kirjoja löytyy muutamissa Raa-
matun-painoksissa muitakin, joita yhteisellä nimellä kutsutaan



Apokrysoiksi. 3liitä ei pidetä Jumalan ilmoittamina,
mutta owat nekin hyödylliset lukea, kosta sisältämät paljon
opettawaista Apokryfat owat: luditin kirja, Viisauden
kirja, Tobiaan kirja, Syrakin kirja, Narukin kirja, Matta«
beain kaksi kirjaa, kappaleita Esterin kirjasta, kappaleita
Dunielin kirjasta, ja Manassen rukous.

Uuden Testamentin kirjat jaetaan nekin historial-
lisiin kirjoihin, oppikirjoihin ja profeetalliseen kirjaan.

Historialliset kirjat owat: 4 ewankeliumia, Mat-
teuksen, Markuksen, Lukaan ja Johanneksen kirjoittamat, ja
Apostolitten teot, jotka on kirjoittanut Lukas.

'Oppikirjat owat: 21 lähetyskirjettä eli epistolaa,
jotka owat:

1. Paawalin 13 epistolaa, nimittäin: I Romalaisille,
2 Korintilaisille, 1 Galatilaisillc, 1 Efesolaisille, I Filippi-
laisille, 1 Kolossilaisille, 2 Tessalonitilnisillc, 2 Timoteut-
selle, 1 Tilukselle ja l Filemonille;

2. Epistola Hcbrealaisille, Pietarin 2 epistolaa,
Johanneksen 3 epistolaa, Jakobin epistola ja ludaan
epistola.

Profeetallinen kirja on: Johanneksen ilmestyskirja.

Muuta perustusta ei tuilla Mikään pauna
Kuin sen, juku pantu un, nimittäin 3eju« Kristus.
1 Kor. 3: 11.
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41. Israelin waltaluuta häwitelää».
44. Profeetta Jona h. ui,

45. luoem kansa waukeudessa.
48. ludan kausan waiheita palaamiseu jälkeen.
49. I°t>.
50. Olosuhteita ludalaisteu tcskundcsia.

II



III

Ausi Testamentti.
I.nen kurssi.

-1. leknkseu s»,utymä.
s, lesus !2 wuodeu wllnhllna temppelissä,

IN. Iclus kastetaan,
lelus herättää lesken pojan Nainissa,

24, lesus asettaa myrskyn,
27. lesus rawitsee 5000 miestä.
Z2, Laupias Samarialainen,

34. Herran rnkous.
40. lesus lasten ystäwä.
43, lesus ratsastaa Jerusalemiin.
46. Iclus alettaa pyhän ehtoollisen.
49. lesus heuiiclliseu oikeuden edessä.
5(1, lesus maallisen oikeuden edessä.
51. lesus kärsii ristillä.
52. lesukse» hautaaminen.
53. lesutsen ylösnousemille»,
H7. lesulseu kastekäsky.
53. lesulsen tlliwaasen astuminen.
59. Pyhän Hengen wuodllttaminen.

II: ne n kurssi.
1. Johannes Kastajan syntyminen ilmoitetaan.

2. lesulseu syntyminen ilmoitetaan.
3. Johannes Kastajan syntymä.
5, lesus tllnuelaan temppeliin,
ti. Itäuinan tietäjät.
N. lohan„es saarnaa korwcssa.

11. lesus liusalaan.
12. lesus walilsee apostolit.
13. lesus häissä Galilean Kanassa.
18. lesus parantaa halwatun.
19. lesus paranlaa sabattum kuiwettuuecu käden.
21. lesus parantaa päämiehen palwelijcm.
23, Icsukieu »vertaukset Ilimalan waltllkuuuaslci.
Zl>. lesntsen lirtastumiuen.
35. lesulieu wertnuö tuhlaajapojasta.
37. lesutsen kertomus rikkaasta miehestä ja Latsaruksesta.



IV

4U. le'us herättää
47. Jelus kärsii Gelsenmucssa.
55. lesns saattaa opetnslapsensa waknutctuilsi hauen ylösnouscmiscslausa,

III: in n s kurssi.
7. lesnticn pako Egyptiin.

14. lesns puhdistaa temppclin.
15. Icsus jn Nikodcnms.
16. Johannes ja hcwcn opetuslapsensa.
17. Icsns puhun saniarialaisen waimou kanssa.
20, lesukscn wnorisaarna,
25. Jelus herättää lairiu tyttären,
26, Johannes kastajan kuolema.
28, Icsus on elämän leipä,
29. Kaiillncalainen waimo,
31, Kuninkaan tilinpito,
33, Icsns parantaa sokeana synthnccn.
36, , lesukscu »vertaukset kadonneesta lampaasta ja pcimiuciistei-
-88. Icsus puhdistaa lymmeueti spilnlista miestä,
39. Farisca ja Publikini.
42. Icsns woidcllaan,
44. Wrrtous luuiukaau häistä
45. lesuksen kertomus wiimeisestä tuomiosta,
48. Pietarin tieltäymiueu.
54. Icsns ilmaantnu opetuslapsille tiellä Emaukseen.
56. Icsus ilmestyy opetuslapsille Tiberin» meren tykönä.
60. Apostolit otetaan kiinni,
61. Stefcmus,
62. Paawnli, pakanain apostoli.
63. Muut apostolit.
64. Noamatun kirjat.

Oikaista w aa:
Siw. 22 un: Josef myydään weljiltänsä, lue: Josef myydään^

~ 46 r, 1» ylh, on: (II), „
(III.)

~ 64 „1! ~ „
,11),

„
(III.)

„ 68 ~ 6 alh. „ (11,, „ (III)
„ 69 „10 „ „ lnolsasa, „ luolassa.
„ 73 „ 6 ylh, riwiu altuuu on liitcttäwä llll,)






