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Minä kiitän Sinua minun Jumalani,
Sinä Runingao! Riittakän Sinua Herra
kaikki Sinun tekos! luliotakan Sinun Wal-
takuntas kunniata, ja puhukan Sinun Uvoi-
mastas! Sinun waltakuntas on ijankaikki»
nen Uvaltakunta; ja Sinun Herraudes pp<

suguoca sukuhun.
Ps. t45.



Pyhän Raamatun

Wähä Aikakirja.

l. Luominen.

-alussa loi Jumala taiwaan ja maan. Hän
käski, ja tapahtui niin, Hän puhui, ja se
oli tehty; kaikki mitä on, Jumalan sanan
ja Jumalan hengen kautta ne luodut owat,
niinkuin kirjoitettu on: Alussa oli Sana, ja
se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala
oli se Sana, ja kaikki owat Sanan kautta
tehdyt; ja jällensah on kirjoitettu: Sinä lä«
hetät ulos Sinun henkes, niin he luoduksi
tulewat, ja Sinä uudistat maan muodon.
Sinä täytät maan hedelmällä, jonka Sinä
saatat; Sinä annat lähteet laaksoissa kuo-
huah, että kaikki elamct metsässä joisiwat;
heidän tykönansäh istuwat taiwaan linnut
ja wisertäwät oksilla. Mutta kuudentena

päi-



paiwänä, jona taiwas ja maa päätettiin ja
kaikki heidän joukkonsah, sanoi Jumala:
Tehkäämme ihminen meidän kuivaksemme,
meidän muotomme jälkeen, ja he wallitkoot
kalat meressä, ja taiwaan linnut, karjan ja
koko maan, ja kaikki jotka maalla liikkuwat.
Ia Jumala loi ihmisen omaksi kuwalsensah,
Jumalan kuwaksi Hän sen loi: mieheksi ja
waimoksi loi Hän heitä; ja heidän nimensäh
kutsuttiin Adam ja Ewa. Ia Jumala siu-
nasi heitä ja sanoi: Kaöwikaat ja lisäänty»
käät ja täyttäkäät maata, ja tehkäät se teil»
lenne alammaiseksi. Ia Jumala katsoi kaik-
kea mitä Hän tehnyt oli, ja katsoh, ne oli»
wat sangen hywät. Moos. kirj. 1. loh. 1.
Psalm. 104.

2. Syntiin-lankenms.

Mutta Jumala lepäsi seitsemäntenä päi-
wäna kaikista teoistansah, jotka Hän tehnyt
oli. Ia Herra Jumala istutti Paratiisin
Edenissä itään päin, ja pani siehen ihmiset,
ja käski heitä ja sanoi: Syökaat wapaastih
kaikkinaisista puista Paratiisissa; mutta hy-
wän ja pahan tiedon puusta älkäät syökö;
sillä jona päiwänä te siitä syötte, pitää tei»

dan
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dän kuolemalla kuoleman. Mutta kärmeh oli
kawalin kaikkia elämitä maan päällä, ja sa-
noi waimolleh: ei suinkaan pidäh teidän kuo-
leman; Jumala tietää, että jona päiwänä te
syötte siitä, aukenewat teidän silmänne, ja te
tulette, niinkuin Jumala, tietämään hywän
ja pahan. Ia waimo näki siitä puusta ole-
wan hywä syödäh, ja että se oli ihana näh«
däb, ja otti sen hedelmästä ja söi, ja antoi
myös miehellensah siitä, ja hän söi. Silloin
aukeniwat molempain heidän silmansäh, ja
äkkäsiwät, että he oliwat tehneet syntiä; ja
he kuuliwat Jumalan äänen, ja lymyiwät
Herran kaswoin edestä puitten sekaan Para-
tiisissa. Mutta Herra ajoi heidän ulos
Paratiisista maahan, joka orjan-tappuroita
ja ohdaketta kaswoi. 1 Moos. kiri. 2, 3.
Niin on yhden ihmisen kautta synti mail-
maan tullut, ja synnin kautta kuolema; ja
niin on kuolema tullut kaikkein ihmisten
päalleh, että kaikki vwat syntiä tehneet.
Room. 5.

3. Armolupaus.
Mutta Jumala näki ihmisen wiheljai-

syyden suureksi, ja muisti heidän tomun ole-
wan, ja armahti heitä sanoen: Waimon sie-

men
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men (se on: Ihmisen Poika) pitää kärmeen
pään polkeman rikki, jaa, se tuli ihmisten
lapsilleh titttäwaksi, että Jumala on Wapah-
taja, jonka tykönä on lähdentö kuolemasta;
sillä, katsoh! Adamin jälkeisistä, oli mies,
Enoh nimeltä, ja elattyänsäh, juckalisestih,
otti Jumala hänen pois, ja ei hän maista-
nut kuolemata ijankaikkisestih. 1 Moos. tirj.
3—6.

4. Adamin ja Ewan ensimmäiset
lapset.

Kain ja Abel oliwat ensimmäiset, jot<
ka Adamin sukukunnasta syntyiwät maan
päällä. Abel käänsi sydämenfäh Herran ty-
kö ja oli Hänelleh otollinen; mutta Kain
oli jumalatoin ja tappoi weljensäh, ja tuli
kulkiaksi ja pakolaiseksi maan päällä. Hä-
nen jälkeentulewansah oliwat jumalattomia,
ja kutsutaan Raamatussa ihmisten lapsiksi.
Mutta Jumala antoi Adamilleh Abelin
siaan voijan, jonka hän kutsui Set, ja hä-
nen jälkeisensäh oliwat jumalisia ja kutsutaan
Raamatussa Jumalan pojiksi; heistä oli
Enoh.

5. We-
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5. weden-paisumus.

Hänestä oli myös hurskas ja wakaa
mies Noah, jolla oli kolmeh poikaa, Sem,
Ham ja laphet. Heidän aikanansah oli
maa turmeltu ja täynänsäh wäkiwaltaa. Ia
Jumala sanoi Noahilleh: Kaikki lihan loppu
on Minun eteeni tullut, sillä maa on heistä
täynänsäh wäkiwaltaa, ja katsoh! Minä
hukutan heitä yynnä maan kanssa. Teeh
sinulles arkki, kolmeh-sataa kyynärätä pitkä.
Silla Minä annan tullah weden-paisumuk-
sen maan päälleh. Mutta meneh sinä ja ko-
ko sinun huonees arkkiin! sillä sinun olen
Minä nähnyt hurskaaksi Minun edessäni täl-
lä aijalla. Ia sinun pitää saattaman ark-
kiin kaikkinaiset elämet ja linnut laistansah.
Ia wedet seisoiwat waltiasna maan päällä
sata ja wiisi-kymmentä päiwää. Silloin
Jumala muisti Noahta ja kaikkea karjaa,
jotka hänen kanösansah oliwat arkissa. Ia
Jumala nosti tuulen maan päälleh, ja wedet
laskeuiwat. Ia kuin tuli maa peratih kui-
waksi meni Noah ulos arkista ja rakensi
Herralleh altarin ja uhrasi poltto-uhria.
Ia Herra sanoi fydämessänsäh: En Minä
sillen enää maata tirooh ihmisen tähden, sil-

lä
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lä ihmisen sydämen aiwoitus on vaha ha-
masta lapsuudesta. Ei pidät) tästedes enää
weden-paisumusta tuleman maata turmele-
maan. Minun kaareni panen Minä pilwiin,
ja sen pitää oleman liiton-merkki Minun
ja maan wälillä. Koska niin tapahtuu, että
Minä tuotan pilwen maan ylitseh, niin pi-
tää kaari pilwissä nähtämän, ia niin Minä
muistan Minun liittoni. 1 Moos. kirj. 4
—9.

Noahn lapsista owat kaikki kansat istu»
tetut koko maahan, ja Noah siunasi Semin,
ja kutsui Herran Semin Jumalaksi. Hän
siunasi myös laphetin, sanoen: laphet asu-
koon Semin majoissa; mutta Hamilleh ei
hän mitään hywää ennustanut, sillä Ham
oli katsonut Jumalala ja isäänsäh ylön.

6. Babelin Tornin Rakennus.
Mutta koko mailmalla oli yhtäläinen

kieli ja yhtäläinen puheen-parsi. Koska he
matkustiwat idästä, löysiwät he kedon, ja
asuiwat siellä ja sanoiwat keskenänsah: Käy-
käämme tiiliä tekemään ja polttamaan! ja
heillä oliwat tillit kiwein siassa ja maan
pihka siteeksi, ja sanoiwat: Käykäämme, ra-
kentakaamme meillemme kaupunki ja torni,

joka
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joka taiwaaseen ulotuisi, ettei meitä hajotet-
taisi kaikkiin maihin. Mutta Herra katsoi
heidän kattensah työtä, että se oli paha, ja
sekoitti heidän kielensäb, niin ettei kenkään
ymmärtänyt toisensah kieltä, ja Herra ha-
jotti heitä kaikkiin maihin, ja he lakkasiwat
kaupungita rakentamasta. Sentähden kut-
sutaan hänen nimensäh Babel, se on Se-
koitus, i Moos. kirj. 11.

7. Mailmcm neljä Osaa.
Näin leweni ihmiskunta ympärih maan,

ja kauwan aikaa luultiin sen olewan jaettuna
ainoastansah kolmeen osaan, joista yksi osa
on Aasian maa, jossa ihmisiä, enimitten
Semin jälkeisiä, ensistih eli, ja tämä osa
on päin itään; toinen osa on Awrika, päin
etelään meistä: siellä owat ihmiset enim-
mastih Hamin heimokuntaa; mutta kolmas
osa kutsutaan Euroopaksi, on päin länteen
Aasiasta ja päin pohjaan Awrikasta: siellä
asuwat eniten laphetin lapsia.

8. Abraham, Isak ja laawp.

Jota myöden ihmiset jällensah enäniwät,
lisääntyi myös synti, ja useammat kansat

ereh-



8

erehtyiwät epäjumalain palwellukseen, niin
etteiwät he enää peljänneet ja palwelleet elä-
wätä Jumalala, waan kumarsiwat aurin-
gota, kuuta ja tähtiä, ja kaikellaisia eläwi-
täkin, lintuja ja karmeja, ja kuwiakin, joita
he itseh olitvat tehneet. Näin unohtui totuus
päiwa päiwältä, aina enämmin ja enämmin,
ja walheh sai wallan, ja waara oli käsillä,
että koko ihmiskunta oli perätih hukkuwa.
Mutta Herra on armollinen ja suuresta
laupiudesta ja oli totuuden säilyttämiseksi
itsellensäh walinnut kansan, josta Hän oli
herättäwä Wapahtajan, jossa kaikki kansat
maan päällä piti siunattaman.

Aasian maassa oli Herraa -pelkääwa,
Abraham niminen mies, Semin lapsista; hän
pysyi lujana siinä totuudessa, jonka hän
isiltänsä!) kuullut oli. Herra sanoi hänelleh:
Lähdeh maaltas ja suwustas ja isäs huo-
neesta, silleh maalleh, jonka Minä sinulleh
osotan. Minä teen sinun suureksi kansaksi,
ja siunaan sinun; jaa, sinussa pitää kaikki
sukukunnat maan päällä siunatuksi tuleman.
1 Moos. kirj. 12.

Niin Abraham läksi ja otti emäntänsäh
Saaran ja Lotin, weljensäh poijan, tatva-
roinensah, jonka he oliwat panneet kokoon,

ja
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ja kaikki palweliat, ja tuliwat Kaanan maal-
leh. Ia Herra näkyi Abrahamilleh ja sanoi:
sinun siemenelles Minä annan tämän maan,
ja Abraham kumarsi Herraa, ja- saarnasi
Hänen nimestänsäh. 1 Moos. kirj. 12.

Mutta Herra koetteli Abrahamia, ja ei
antanutkaan hänelleh, ennenkuin hänen wan-
huutensah päiwinä, luwatun voijan, eikä an-
tanut hänelleh pysywäistä asunsiaa Kannan
maassa; waan Abraham siirsi karjanensah
paikasta paikkaan, muukalaisiin maassa, ja
asui majassa kaiken elin- aikansah. Hän us<
koi kuitenkin aina Herran, ja se lujettiin
hänelleh wanhurskaudeksi, ja Herra kutsui
Abrahamin ystäwäksensäh, ja kokosi hänen
rauhassa isäinsäh luoksi.

Abraham synnytti Isakin, ja Isak syn-
nytti Jaakopin, jonka Herra kutsui Isra-
eliksi, se on: Jumalan sotamies, ja Isak ja
laakop asuiwat majoissa, osottain, Joma-
lan lasten olewan muukalaisia maassa, ja
he uskoiwat Jumalan ja turwasiwctt Häneen,
ja Hän siunasi heitä, ja antoi heilleh Abra-
hamin toiwon perinnöksi, ja lupasi heilleh,
että heidän siemenensäh kautta piti kaikki
kansat maan päällä fiunattaman. i Moos.
kirj. 17-ZB.

9. Jaako.
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9. Jaakopin kaksi-toista -kymmentä
Poikaa.

Jaakopilla oli kaksi-toista-kymmentä
poikaa, jotka Israelin lasten esi-ifiksi tuli-
wat. Näissä oliwat luuta, Lewi ja
loosep etuisimmat; mutta loosep wihattiin
lveljiltansäh, jotka hänen myiwät orjaksi
Egyptiin. He ajatteliwat häntä wastaan
pabaa, mutta Herra oli Joosepin kanssa, ja
antoi hänen löytääh armoa herransa h kas-
troin edessä Egyptin maassa, ja täytti hä-
nen toimella ja taidolla, ja pelasti hänen
tuskasta, ja asetti hänen Egyptin Walta-
mieheksi. Niin tuli nälkä Kaanan maahan,
jossa laakop asui, ja hänen poikansah läk-
siwät matkaan jywiä ostamaan Egyptistä,
ja tuliwat Joosepin eteen, ja eiwät he hän»
ta tunteneet, waan hän tunsi heidän, ja
hän' peljätti heidän sielujansah, muistut-
taaksensah heilleh heidän syntinsäh, ja il-
moitti itsensäh wihdoin heilleh jaa päätös
oli se, että laakop koko sukunensah tuli
asumaan Egyptiin, ja Kuningas antoi heil,
leh Gosenin maan, heileh ja heidän lapsil-
lensah, ja he oliwat silloin seitsemänkym-
mentä henkeä. 1 Moos. kirj. 37 ja 39-47.

10. Israe.
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IN. Israelin Lapset Egyptissä.
Koska nyt Jaakopin päiwät joutuiwat

kuolemaan, kutsui hän kaikki poikansah ja
siunasi heitä, itsekutakin erinäisellä siuna-
uksella, ja ilmoitti korkeassa ennustuksessa,
luutaan sukukunnasta Sangarin tulewan,
jossa kansat rippuwat kiinni. (1 Moos. kirj.
49: 9—15.) Hän loppui uskossa Lunas-
tajaansa!), ja hänen ruumiinsah wietiin
Kaunan maahan haudattaah Abrahamin ja
Isakin wiereen, merkiksi, että Israel oli maas-sa wahwistuwa. Sitteh kuoli myös Ioosep;
mutta hänen luunsa!) jäiwät Egyptiin; kui-
tenkin uskoi hän niin lujastih isäinsäh Ju-
malan, että hän wannotti Israelin lapsia,
sanoen: Jumala on totisestih etsiwä teitä,
ja wie teidän tältä maalta siehen maahan,
jonka Hän on itseh wannonut Abrahamilleh,
Isakilleh ja laakopilleh; silloin wiekäät mi-
nun luuni täältä. Niin jäiwät Joosepin
luut Egyptiin, todistukseksi Israelin lapsil-
leh, ettei heidän asunsiansah ollut siellä,
waan että heidän aina piti ikäwöitsemän
Kannan maata ja odottaman Herran hetkeä.
Tainkaltainen todistus oli kaiketikkin tarpel-
linen Israelin lasten rohwaistukseksi. sillä,

koska
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koska tuli uusi Kuningas maahan, joka ei
tahtonut losepista mitään tietääh, ja näki
Israelin lasten sangen woimallisestih wah-
wistuwan, waiwasi hän heitä julmuudella/
ja koska hän bawaitsi heidän kuitenkin e-
nänewän ja lisääntymän, antoi hän juma-
lattoman käskyn, että heidän äsken synty-
neet poikasensa!? piti heitettämän Niilukseen
(wirtaan, joka juoksee Egyptin maan läpit-
seh). Nyt näkyi Herran kanfaansah unohta-
neen; mutta Hän tahtoi ainoastaan heitä
koetella!), ja saattaah rukouksella ja kyyne-
leillä Häneen ainoaan turwaamaan, joka woi
wapahtaah; ja Hän kuuli aijallansa!) heidän
huokauksensah, ja muisti liittonsa!) Abraha-
min, Isakin ja Jaakopin kanssa ja ilmoit-
ti pelastuksen, jonka Hän walmistanut oli.
1 Moos. kirj. 50. 2 Moos. kirj. 1.

tl. Mooses kutsutaan Jumalalta pe-
lastamaan Israelin Lapsia

Egyptistä.

Yksi Jaakopin pojista, Lewi nimeltä,
synnytti Kahatin, ja Kahat synnytti Am-
ramin, mutta Amram synnytti poijan nii-
nä päiwinä, joina käsky oli julistettu, että

äsken-
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äsken-syntyneet lapset piti wirtaan heitettä-
män, ja hänen aitinsäh salasi hänen kolmch
kuukautta; mutta kuin ei hän taitanut häntä
enää salatah, teki hän kaisilaisen arkun, ja
pani lapsen siehen, ja laski arkun kaifilis-
toon Niiluksen partaalleh. Silloin saatti
Jumala niin, että Pharaon, se on Kunin-
kaan, tytär tuli samalleh paikalleh ja käys-
kentelessänsäh piikainensah wirran partaalla,
näki arkun ja antoi ottaah sen ylös, ja
kuin hän awasi, näki hän lapsen, ja katsoh,
lapsi itki. Niin Jumala waikutti hänen
sydäntänsäh, ja hän imeytti lapsen; mutta
koska se oli kaswanut, otti hän sen tvkön-
säh, ja kutsui hänen Mooses, se on »vedes-
tä otettu, ja antoi hänen hywin kaswatet-
taa kaikessa Egyptiläisten wiisaudessa. Tä-
mä Mooses oli se, jonka Jumala oli laDt-
iänyt kansansah Egyptistä johdattamaan.
2 Moos. kirj. 2. - Apost. Tek. 7.

Egyptin ja Kaanan maan waiheella on
maa, joka Arabiaksi kutsutaan, ja siellä o-
wat useammat ja suuret korwet, se on an-
keudet, joissa ei oleh kyliä, eikä kastvah
wiljaa. Abdessä näistä kaitsi Mooses lam-
paita. Silloin näkyi Herra hänelleh ja sa-
noi: Minä olen Abrahamin, Isakin ja Jaa-

kopin
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kovin Jumala, Minä olen hylvin kyllä näh»
M Minun kansani ahdistuksen ja kuullut
heidän huutonsah; ja nyt meneh, Minä
tahdon lähettääh sinun johdattamaan Mi-
nun kansani Egyptistä ulos. 2 Moos. kirj. 3.

Ia Mooses seisoi Pharaon, Egyptin
Kuninkaan edesä, ja sanoi: näin sanoo Her-
ra Israelin Jumala: Päästä!) minun kan-
sani! Mutta Pharao wastasi: kuka on Her-
ra/ jonka ääntä minun pitää kuuleman? Cn
minä mitääjl siitä Herrasta tiedät), enkä
päästäh Israelia. Niin Herra löi Egypti-
läiset raskailla witsauksilla, ja teki ihmeitä
ja tunnus-tähtiä palweliansah Mooseksen
ja hänen weljensäh Aaronin kautta; ja
»viimeiseltä antoi Hän hukuttajan lyödäh
kaikki esikoiset Egyptissä; mutta Israelin
lOset jäiwät hentilleh, sillä Herra oli käs.
kenyt heitä teurastamaan karitsoja ja otta-
maan werestä ja siuremaan pihtipielet, ja
ei hukuttaja tullut niihin huoneisiin, joissa
karitsan weri näkyi. Tämä karitsa, joka
Pääsiäis-lampaaksi kutsuttiin, piti Israelin
lasten joka-wuosi syömän, muistoksi pelas-
tuksestansa!), ja esituwana pitämän siitä puh-
taasta Jumalan Karitsasta, joka kaiken ma-
ilman synnit ottaa pois. 2 Moos, kirj. 5-12.

12. Moo-
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12. Mooses johdattaa Israelin lapsia
Egyptistä ja julistaa Nymmenen

Mskyt.

Koska nyt Pharao näki Herran käden
wäkewäksi maan ylitseh, antoi hän Israelin
lasten lähteäh; mutta pian paatui hänen
sydämensäh uudesta, ja hän kokosi kansan-
sa!), waunu-hewoisensah jaratas-miehensäh,
ja ajot kiirustih heitä takaa. Ia koska
Israelin lapset näkiwät Egyptiläisten tule-
wan heidän perässänsäh Punaista Merta
kohden, peljastyiwät he sangen suurestih ja
sanoiwat Moosekselleh: eikö hautoja ollut E,
gyptissä, ettäs rupesit meitä johdattamaan
korpeen kuolemaan? Mooses sanoi kansalleh:
älkäät peljätkö, seisokaat ja katsokaat minkä
autuuden Herra tänäpäinä tekee teilleh; sillä
Herra sotii teidän puolestanne, ja teidän pi-
tää alallanne oleman. Ia Mooses nosti
sauwansah ja oijensi kätensäh meren ylitseh,
ja Herra antoi wedet juostah poijes wah-
walla itätuulella koko sen yön, ja wedet er-
kaniwat, ja Israelin lapset kawiwät keskeltä
merta kuiwaa myöden, ja wedet oliwat heil-
leh niinkuin muuri heidän oikealla ja wasem-
malla puolellansah; mutta tuin he oliwat

toi-
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toiselleh rannalleb tulleet, ja Egyptiläiset
seurasiwat heidän perässänsäh, sanoi Herra
Moosekselle»: oijennah kätes meren Ylitseh,
ja hän teki niin, ja wedet palasiwat ja
käwiwät Egyptiläisten ylitseh,' ja heidän wau»
nu-hewoisensah jaratas-miestensä ylitseh, niin
ettei yksikään heistä pääsnyt. Mutta Mooses
ja Israelin lapset kiittiwät Herraa Hänen lau-
piudestansah, ja waelsiwat edemmäh, ja Her-
ra käwi heidän edellänsäh päiwälla pilwen
patsassa ja yöllä tulen palsassa, ja antoi
heilleh Sinain wuorellah Käskynsäh, jotka
Jumalan Rpmmeneksi Raokpksi kutsutaan,
ja puhutteli itseh heitä taiwaasta pilwen
äänessä, ja antoi heilleh monta muuta käs-"
khä Mooseksen palweliansah kautta. 2 Moos.
kirj. 13—20.
13. Israelin Lapset asettaivat heitän-

säh Herraa wastaan ja rankaistaan
sentahden wuoti-
sella koettelemuksella Norwessa.
Herra antoi heilleh myös korwessa Man-»

naa; se on hunajan mukainen, joka aamui-
sin oli pieninä palloina yrttein lehtillä niin-
kuin härmä (2 Moos. kirj. 16.); ja Herra
teki monta muuta tunnus'tähteä ja ihmettä

hei-
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heidän silmainsah edessä; mutta he näpist-
ivät kuitenkin Herraa wastaan, eiwätkä tab»
toneet kuullah Hänen ääntänsah, ja walasi-
wat heillensäh kultaisen wasikan ja hyppäsi-
wät sen ymftärilleh, sanoen: tämä on sinun
lumalas, Israel, joka sinun Egyptin maal-
ta johdatti ulos. Mutta Herra sanoi Moo-
sekselle!): joka Minua wastaan syntiä tekee,sen Minä pyhin Minun kirjastani. Meneh
sinä nyt ja johdatat) kansaa silleh sialleh,
josta Minä olen sinulleh puhunut. Katkos,
Minun enkelini käy sinun edelläs; mutta
Minun etsikko-päiwänäni kostan Minä hei-
dän rikoksensah. Ia Herra löi kansaa, että
he oliwat tehneet wasikan. (2 Moos. kirj.
32.) Sitteh lähetti Mooses kaksi-toista-kym-
mentä miestä wakoamaan Kaunan maata,
ja he tekiwät niin, ja palattuansat) Ylisti-
wät suurestih maan lihawuutta ja ihanai-suutta, ja kaksi miestä heistä kantoiwat ko-
rennolla, wielä wahwemmaksi todistukseksi,
wiinapuun oksan wiinamarjan rypälämnsäh;
mutta kymmenen niistä miehistä, jotka oli-
wat menneet wakoamaan maata, sanoiwat:
emme taidah mennäh sitä kansaa wastaan,
sillä he owat meitä wäkewämmät. Heillä
owat juuri wahwat ja suuret kaupungit; me

nä-
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näjimme siellä myös Enakin hirmuiset voi-
jat, ja me olimme meidän silmäimme edessä
niinkuin heinäsirkat/ ja niin olimme myös
me heidän silmäinsäh ede.ssä. Niin kaikki
seurakunta nousi ja rupesi parkumaan, ja
kansa itki sen yösen, ja napisi Moosesta ja
Aaronita wastaan, ja sanoi: joska me oli-
simme kuolleet Egyptin maalla, taikka jos-
ka me tässä korwessa wielä kuolisimme!
Miksi Herra wie meitä tälleh maalleh mie-
kalla surmattaah, ja meidän waimomme ja
lapsemme tulemat saalihiksi? Ia he sanoi«
wat toinen toisellensa!): asettakaamme pää-
mies ja palatkaamme Egyptiin! Mutta
Mooses ja Aaron lankesiwat kaswoillensah,
ja losua ja Kaleb, jotka myös oliwat
maan wakonneet, rewäisiwät waatteensah,
ja sanoiwat Israelin kokoukselleh: älkäät
olko Herraa wastaan niskurit ja älkäät te
peljätkö tämän maan kansaa; me syömme
heitä niinkuin leipää, sillä heidän turwansah
on erainnut heistä; Herra on meidän kanssam-
me, älkäät peljätkö heitä! Niin sanoi koko
kansan joukko, että ne piti kiwitettämän
kuoliaksi, jotka semmoisia puhuiwat; mutta
Herran kunnia näkyi kaikilleh Israelin lap-
silleh, ja Herra sanoi Moosekselleh: kuinka

kau»
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kauwan tämä kansa pilkkaa Minua, ja kuin-
ka kauwan eiwät he uskob Minun päälleni,
kaikkein tunnus-tähtein kautta, jotka Minä
heidän seassansah tehnyt olen? Minä lyön
heidän ruttotaudilla, ja häwitän heitä, ja
Minä teen sinun suuremmaksi ja lväkelyäm-
maksi kansaksi, kuin tämän. Niin sanoi
Mooses: O, Herra, Sinä, joka olet pitkä-
mielinen ja sangen laupias ja annat anteeksi
wääryydet ja rikokset, oleh armollinen tämän
kansan rikokselleh Sinun suuresta laupiudes-
tas, niinkuin Sinä annoit anteeksi tähän
astih. Ia Herra sanoi: Minä annan sen
heilleh anteeksi, sinun sanas jälkeen; mutta
niin totta kuin Minä elän, ja koko mail-
ma on täytetty Herran kunnialla, kaikki
miehet, jotka näkiwät Minun kunniani ja
ihmeeni, ja nyt kymmenen kertaa owat Mi-
nua kiusanneet, eiwätha kuulleet Minun
ääntäni, ei heidän pidäh näkemän sitä maa-
ta, jonka Minä heidän isillensäh wannoin.
Teidän pitää lankeeman tässä korwessa,
kaikki te, jotka napisitte Minua wastaan,
eikä yksikään teistä pidäh tuleman siehen
maahan, paitsih lephunnin poijatah Kaleb
ja losua. Waan teidän
lapsenne, jotka te sanoitte tulewan saalihiksi,

Mi-
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Minä sinneh johdatan, että he tuntisiwat sen
armon, jonka te hyljäsitte. Mutta heidän
pitää oleman vaimenna tässä korwessa neljä-
kymmentä aijastaikaa, siehen astih että tei-
dän ruumiinne lankenneet owat (4 Moos.
kirj. 13—14). Ia tapahtui niin, kuin Her-
ra puhunut oli; jaa, et Mooses, eikä Aaron
tulleet siehen maahan; sillä, koska kansa oli
Sinain korwessa, ja ei heillä ollut wettä
ja riiteliwät Moosesta ivastaan, sanoi Her-
ra Moosekselleh: meneh kansan eteen, ja otahsauwas kätees, ja puhuh kalliolleh heidän
silmäinsäh edessä, ja se antaa wetensäh.
Niin otti Mooses sauwcm, niinkuin Herra
käski hämlleh, ja kokosi kansan kallion eteen,
ja sanoi heilleh: kuulkaat nyt, te niskurit,
pitääkö meidän tästä kalliosta teilleh wettä
saaman? Ia Mooses nosti kätensäh ja löi
kahdestlh sauwallcmsah kallioon, niin juoksi
siitä paljo wettä. Ia Herra sanoi Moosek-
selleh ja Aaronilleh: ettet te uskoneet Mi-
nun päälleni, pyhittaäksenne Minua Isra-
elin lasten edessä, ei teidän pidäh johdat'
taman tätä joukkoo siehen maahan, jonka
Minä heilleh annan. Ia Aaron kuoli ei
paljon aikaa siitä; mutta Mooses eli siksi/
että ne neljä-kymmentä aijastaikaa oliwat

lä«
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lähes tähdet, ja johdatti kansan Kaanan
maan äärilleh. 4 Moos. kirj. 20.

14. Mooses siunaa Israelin lapsia ja
kuolee, nähtyänsä!) Luwatun Maan.

Ia kuin Mooses tiesi päiwäinsäb lu-
wun täyden olewan, astui hän koko Isra-
elin kansan eteen ja puhui ja sanoi: Kuulet)
Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi
ainoa Herra. Sinun pitää rakastaman Her-
raa sinun lumalatas kaikesta sydämestä,
kaikesta sielusta ja kaikesta woimasta. Ah,
joska olisi teillä senkaltainen sydän, että ra-
kastaisitte Häntä, ja pitäisitte Hänen käs-
kynsäh kaikena elin-aikananne, että teidän
ja teidän lastenne hywin käwisi ijankaikki-
sestih. Tämä käsky, jonka minä sinulleh
tänäpäinä käsken, ei oleh pimeä, ei myös
kaukana; ei se Sana on sangen läsnä
sinun thkönäs, sinun suussas ja sinun sydä-
messäs, ettäs sen tekisit. Minä panen tei-
dän eteenne elämän ja siunauksen, kuoleman
ja kirouksen. E< siinä oleh yhtään turhaasanaa, jonka minä annan teilleh, waan se
VN teidän elämänne. Hlkäät siis poiketko
oikealleh eikä wasemmalleh puolelleh, waan

Pyh. «a,m. Vihi Aitatiri». 2 kät-
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kätkekäät tätä Sanaa, ja tebkäät sen jäl-
keen. Katsoh, Herra löysi sinun erämaas-
sa, hirmuisessa suuressa itku-korwessa; Hän
lvei sinun hmpärinfäh ja opetti sinun ym-
märtämään: Hän warjeli sinun niinkuin sil-
mä-teränsah: bän kantoi sinun kaikilla teil-
lä, niinkuin Isä kantaa poikansah, ja Hän
wei sinun silleh maalleh, jossa sinulla pitää
oleman leipää wiljalta, ja ei mitään puut'
tuman. Niin otah siis waari, koskas syö-
nyt ja rawittu olet, ettei sinun sydämes tu-
lisi ylpeäksi, ja unohtaisit Herran sinun
lumalas. Katsoh, taiwaat ja taiwasten
taiwaat owat Herran sinun lumalas, ja
maa, ja kaikki mitä hänessä on; niin sinun
pitää nyt rakastaman Herra sinun lumala-
tas, ja pitämän Hänen lakinsah niin kau»
wan kuins elät.

Ia koska Jumalan mies Mooses oli
lopettanut tekonsah ja siunannut koko kan-
san wiimeisellä siunauksellansa!), rukoili hän,
ja sanoi: Herra, Herra, Sinä olet palweli-
alles osottanut suuren wäkewyyden ja ar-
mon; annah siis minun mennäh katselemaan
sitä hywaa maata toisella puolella lorta-
ma. Ia hän astui Nebon wuorelleh, ja
Herra aukasi hänen silmänsäh, niin että hän

näki
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näki koko Kaanan maan wiimeiseen mereen
astih, ja hän kuoli siellä, ja Herra hautasi
hänen. Ia Mooses oli sadan ja kahden-
kymmenen aijastaikainen, koska hän kuoli;
ei hänen silmänsäh olleet pimenneet/ ja hä-
nen elämänsäh nesteh ei ollut lakastunut.
Mutta Israelin lapset itkiwät häntä kolmeh-
kymmentä päiwäa, ja sitteh ei yhtään roh-
wetata nosnut Israelissa niinkuin Mooses,
jonka Herra tunsi kaswoista niin kaswoihin,
niinkuin kirjoitettu on: Herra puhutteli
Moosesta kaswosta niin kaswohon, niinkuin
ioku hstäwätänsäh puhuttelee, ja Herra sa-
noi: jos joku on teidän seassanne rohweta.
Minä ilmoitan Minuni hänelleh näyssä, ja
unessa puhuttelen häntä; waan ei niin Mi-
nun palweliani Mooses, joka koko Minun
huoneessani uskollinen on; hänen kanösan»
sah Minä puhun suusta suuhun ja näkywäi-
sestih: ja hän näkee Herran muodon. Sa-
malla muotoa puhui myös Mooses Herran
nimessä ja sanoi: Minä herätän heilleh rob-
wetan heidän weljistänsäh, niinkuin sinä o-
let: ja Minä panen Minun sanani hänen
suuhunsah, hän puhuu heilleh kaikki mitä
Minä hänelleh käsken, ja tapahtuu, että se,
joka ei Minun sanani kuuleh, jonka hän

Mi-
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Minun nimessäni puhuu / häneltä Minä sen
waadin. Näin puhui Herra Mooseksen
kautta jokaisesta rohwetasta, jonka Hän Is-
raelin lapsilleh herättäwä oli, waan enimit-
ten siitä suuresta Rohwetasta, jonka Hän
kerran mailman waftahtamiseksi herättämä
oli; sillä laki on meilleh Mooseksen kautta
annettu, mutta armo ja totuus on lesuksrn
Kristuksen kautta tullut. 5 Moos. kirj.
loh. 1.

Koko tämä puheh ja paljon enämpätä
niistä asioista, jotka owat tapahtuneet ha«
maasta mailman alusta, ja Herran teoista
ja Israelin waihetukfista, owat Herran
äänen jälkeen Mooseksen, Hänen palwelian-
sah kautta, kirjoitetut. Kaikki on Jumalan
pyhä ja puhdas sana, ja on lujettawana
Mooseksen wiidessä kirjassa, jotka owat
Piplian alku.

15. Israelin Lapset onnsttnvat Lmva-
tun Maan Josuan johdattaissa.
Mutta Mooseksen kuoleman jälkeen sa-

noi Herra losualleh: Minun palweliani
Mooses on kuollut; niin nouseh nyt, ja mat-
kusta!) lortanin ylitseh, sinä ja kaikki kan-

sa,
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fa, siehen maahan, jsnka Minä annan heil-
leh.. Ei kenkään woih sinua wastaan sei-
soah koko elin-aikanas; niinkuin Minä olin
Mooseksen kanssa, niin olen Minä myös si-
nun kanssas; en Minä hyljäh sinua, enkä
luowuh sinusta; oleh rohkea ja wahwistah
sinus juuri hywin! Ia tapahtui koecka kansa
tuli lortanilleh, että wirran wesi eroitti
itsensah,, ja Israel käwi ylitseh kuiwaa poh-
jaa myöden, merkiksi, että eläwä Jumala,
oli heidän kanssansah, niinkuin heidän ifmnl-
säkin kanssa, ja losua kutsui kaksi - toista-
kymmentä miestä, jokaisesta sukukunnasta ph»
den miehen, ja sanoi heilleh: jokainen nos-
takoon yhden suuren kiwen olallensah kesksl?
ta merta, ja pystyttäköön ne- keskellä
nita; niitten pitää oleman merkiksi, että,,
koska teidän lapsenne mihinkä nä-
mät kiwet? te antaisitte heidän tietäah Her»
ran ihmeitä, ja nämät tiwet pitää oleman.
Israelin lapsilleh lankaikkiseksi muistoksi.
Jos. kirj. I—4.

Ia losua käwi Israelin edessä soti-
maan Kaanan maan afujamia wastaan;
mutta Herra soti kansansa!) puolesta, ja k«n-
pungittcn muuri! jaoiwat, ja kuninkaat sota-
joukkoiuensah surmattiin, ja ei kenkään kei-

nut
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nut Israelia »rastaan seisoah, silla Herra
oli hänen kanssansah, antaaksensah hänel,
leb maan, niinkuin Hän Abrahamille!) Isa-
killeh ja Jaakopille!) luwannut oli. Ei kui-
tenkaan kaikkia Kaanalaisia häwitetly, waan
monet jäiwät maahan kiusaamaan Jumalan
kansaa, että tiettäisiin jos he tottelisi wat
Herran pyhiä käskyjä, joita Hän heilleh oli
käskenyt. Mutta pitkän ajaan perästä, kos-
ka Herra oli antanut Israelin tullah lepoon
kaikilta «ihollisiltansah, jotka heidän ympä-
rillänsä!) oliwat, ja losua jo oli wanha ja
hywään ikään joutunut, kutsui hän koko
tansan tykönsäh, ja muistutti heilleh kaikkia
niitä tunnus-tähtiä ja ihmeitä, jotka Herra
tehnyt oli hamaasta siitä ajaasta, jona Hän
ilmaantui palweliallensah Abrahamille!), sie-
ben astih, jona Abrahamin siemen oli luwa»
nm maan omistanut. Ia losua sanoi wan-
bimmilleh ja kansan päämiehille!): wahwis-
tukaat jalostih pitämään ja tekemään kaikki
mitä on kirjoitettu Mooseksen Laki-Raama-
tussa, niin ettet te siitä poikkeisi oikeallch
elih wasemmalleh puolelleh; niin yksi teista
ajaa tukatta takaa, sillä Herra teidän Ju-
malanne sotii itseh teidän edestänne. Mut-
ta jos te käännätte teitänne pois, ja pidät-

te
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te teitänne jäänyitten kansain tykö, ja yh-
distätte teitänne naimisessa heidän kansan-
sah, niin että te tulette heidän ja he teidän
setäänne, niin teidän pitää todella tietämän,
ettei Herra teidän Jumalanne tätä kansaa
teidän edestänne ajah ulos, mutta he tule-
mat teilleh paulaksi ja werkoksi ja ruoskaksi
teidän kylkenne päällch ja orjan-tappuroiksi
teidän silmillenne, siehen astih, että Hän
teitä hukuttaa siittä hywästä maasta, jonka
Herra teidän Jumalanne teilleh antanut on.
Katsot), minä waellan pian kaiken mailman
tien, ja teidän pitää tietämän, ettei yhtään
sanaa oleh jäänyt takaperin kaikesta siittä
hywyydestä, jonka Herra teidän Jumalanne
teilleh luwannut on: kaikki on tapahtunut.
Peljätkäät siis nyt Herraa ja palwelkaat
Häntä täydellisestih ja uskollisesti!); mutta
jollei se kelpah teilleh, niin walitkaat teillen-
ne tänäpäiwänä ketä te palwelette; minä ja
minun huoneeni palwelemme Herraa. Niin
wastasi kansa ja sanoi: Pois se meistä, et-
tä me hyljäisimme Herran ja palwelisimme
muita jumalita; Herra on meidän Juma-
lamme. Hän johdatti meitä Egyptin maal-
ta, orjuuden huoneesta, ja teki meidän sil-
mäimme edessä suuria tunnus-merkkiä ja

war-
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warjeli meitä kaikella matkalla, jota me
waelslmme, ja kaikkein kansain seassa, joit-
ten läpitseh me käwimme. Niin Israel pal-
weli Herraa kaikena Josuan elin-aikana,
niin myös wanhimmitten elin-aikana, jotka
tiesiwät kaikki Herran teot, jotka Hän Is-
raelille!) tehnyt oli. Jos. kirj 23-24.

!8. Israelin Lapset hallitaan
Tuomareilta.

Mutta koska nyt kaikki se sukukunta oli
koottu isäinsäh tykö, tuli toinen sukukunta
heidän jalkeensät), jotka unohtiwat Herran
ja ne työt, jotka Hän Israelilleh tehnyt oli.
Ia Israelin lapset tekiwät pahaa Herran
silmäin edessä, ja palweliwat niitten kansain
jumalia, jotka heidän ympärillänsä!) asuiwat.
Niin julmistui Herran wiha Israelin pääl-
leb, ja Hän antoi heidän wihollistensah ka-
siin, ja eiwat he taitaneet enämpätä seisoah
wihollisiansah wastaan. Mutta niin usein
kuin he wakaastih katuiwat syntinsäh ja te-
kiwät parannuksen, herätti Herra heidän se-
assansah Tuomarit, jotka wapahtiwat heitä
ahdistuksesta. Kuitenkin palasiwat he usein
ja turmeltuiwat enämmin kuin heidän isäin-
säh, palwellen wieraita jumalita, ja kumar-

tain
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tain heitä. Niin on Tuomarien kirjassa lu-
jettawana Israelin synnistä, ja kuinka Her-
ra kuritti heitä, ja pelasti heitä, koska he
huusiwat Hänen tykönsäh; on myös siinä
monta ja merkillistä kertomusta pelkäämät-
tömästä EHudi s ta, aiwoisesta ja uljaasta
waimosta Deborasta, joka oli rohwetissa
ja weisasi Herran kiitosta, ja tväketvastä
sotamiehestä Gideonista, ja uroollisesta
lephtasta, ja wahwasta sankarista Sim-
sonista, ja kaikista niistä Tuomareista,
jotka Jumala maassa herätti. Tucm. kirj.
2-16.

I?. Mmmämen Pappi Eli ja Rohwe-
ta Samuel, wnmeiset Tuomarit.
Niin tapahtui monen lvuoden perästä,

että Eli oli Alimmainen Pappi: Hän oli
Aaronin sukukunnasta ja palweli Herran
Pyhässä. Mutta Pyhän kanösa oli niin
laita, että, koska Mooses seisoi Herran c
dessä Sinain wuorella. hän oli nähnyt sa-
nomattomia asioja, ja Herra oli käskenyt
häntä tekemään Pyhän sen jälkeen, jonka
bän wuorella näki. Se piti arkun muotoi-
seksi tehtämän kalliista puusta, Arkin um-
kcan, merkiksi, että, niinkuin Noah Arkissa

pe-
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pelastettiin, koska lveden-paisumus kawi
maan ylitseh, niin viti myös Israelin lap-
set wapabdettaman hengellisestä ja ijankaik-
kisesta kuolemasta, joka on synnin palkka,
jos be tottelisiwat sitä Jumalan liittoa jo-
ka Arkkiin pantiin. Arkin päälleh asetettiin
istun puhtaammasta kullasta, joka Armo-istu-
meksi kutsuttiin, merkiksi, ettei ihmisten las-
ten tuleh wapahtamisestansah kiittääh hywiä
töitansah, waan ainoastaan Jumalan ar-
moa. Istumen ylitseh antoi Herra kunni-
ansa!) loistaah ja puhutteli kansaa siittä Moo-
seksen kautta ja Ylimmäisen Pappinsah
Aaronin kautta, ja Aaronin siemenen, »voi-
delluin pappiensah kautta, kaikki todistuk-
seksi, että Jumala armossa katsoo heidän
puoleensah, jotka hengessä ja totuudessa
Häntä rukoilemat, ja esikulvaksi Vapahta-
jasta, joka kerran tulewa oli. Tämä Py-
hä oli niin tehty, että sen taisi kantaah ja
siirtääh yhnnä kansan kanssa, merkiksi, että
Herra on niitten luona, jotka Häntä aukst.
huutamat, ja ettei Jumalan lapsilla täällä
vleh pysywaistä kaupungita. Kansan lewä-
tessä seisoi Pyhä kalliin majan (Tabernake-
lin) alla, ja ei kukaan muu, kuin Mmmäi,
»en Pappi, saanut siehen mennähj mutta ul»

ko-
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kopuolella oliwat suuret esipihat, joissa ul>
ri°elämet teurastettiin, todistukseksi, että
me kaikki olemme synneillämme ansainneet
ijankaikkisen kuoleman, ja ettemme olisi tai»
taneet tullah lunastetuksi, jos yksi ei olisi
mennyt meidän tähtemme kuolemahan, ja
wiattomalla werellänsäh meilleh ansainnut
syntein anteeksi-saamisen. Koska Israelin
lapset oliwat tulleet woitolleh Kaanan mas-
sa, pantiin Arkki hlös Siiloon (Ephramin
sukukunnan omaiseen kaupunkiin), ja siinä
palweli Eli Herran edessä, niinkuin hänen
isäinsäkkin. 2 Moos. kirj. 25-31. - Jo-suan kirj. 18. 1 Sam. kirj. 1.

Mutta Ephramin »vuorella asui mies,
jonka nimi oli Ellana, ja hänellä oli Han-
na niminen waimo, jolla ei ollut lasta;
sentähden oli hän sangen katkeralla sydämel-
lä ja rukoili Herraa ja itki sangen hartaas-
tih ja lupasi lupauksen, sanoen: Herra
Sebaot, jos Sinä armossa katsoisit Sinun
piikas ahdistusta, ja antaisit hänelleh poi-
jaan, niin minä pyhitän sen Herralleh kai-
kiksi hänen ikäpäiwiksensäh. Ia wuoden ku«
tuttua, synnytti Hanna poijaan, ja kutsui
hänen nimensäh Samuel (se on: Juma-
lalta rukoiltu): "sillä minä olen häntä ru-

koil-
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koillut Herralta"; ja hän muisti lupauksen-
sah, ja toi nuorukaisen, joka wiela oli san-
gen nuori, Herran huoneeseen/ ja pyhitti hä-
nen Herralleh, kiittäin ja hlistäin Jumala-
la, ja nuorukainen valweli Herraa Alimmai-sen Papin edessä. Mutta Elin poijaat oli-
wat ilkeät, ja eiwät totelleet Herraa. 11l
Eli sanoi heilleh: minä kuulen teidän pahoja
tekojanne kaikelta kansalta; ei oleh se hywä
sanoma, jonka minä kuulen. Te saatatte
Herran kansan syntiä tekemään. Jos joku
rikkoo ihmistä wastaan, niin tuomarit sen
fowittawat; mutta jos joku rikkoo Herraa
Ivastaan, kuka sen sowittaa? Ia eiwät he
kuulleet isänsäh ääntä, sentähden Herra tah-
toi heidän tappaah. Mutta nuorukainen
Samuel kaswoi, ja oli otollinen sekä Her-
ran, että ihmisten edessä. Ia tapahtui hhte-
nä iltana, jona Samuel makasi Herran tempe-
lissä, siinä jossa Herran Arkki oli, ennenkuin
phha lampu sammutettiin, että Herra kut-
sui häntä; mutta Samuel ei tuntenut Her-
ran ääntä, waan luuli sen olewan Elin, ja
iuoksi hänen tykönsäh; mutta koska ääni kut.
sui wiela toisen ja kolmannen kerran, niin
Vmmärsi Eli, että Herra kutsui nuorukais-
ta, ja Eli käski häntä näin wastaamaan:

pu.
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puhuh Herra! sillä sinun palwelias kuul<>-.
Ia Herra ilmoitti Samuelilleh kaiken sen
pahan, joka Elia ja hänen huonettansa!)
koskewa oli; sillä Eli tiesi poikansa!) häpi-
älliseotih itsensäh käyttäneen, ja ci kertaa-
kaan wihaisestih katsonut heidän päällensä!).
Ia Samuel ei tohtinut aamulla ilmoittacch
Elilleh sitä näkyä; niin kutsui Eli hänen,
ja sanoi: poikani! mikä sana se on, joka si-
nulleh sanottiin? Äläh salaat) sitä minulta!
Jumala tehköön sinulleh sen ja sen, jos si»
nä jotaan salaat minulta siitä mitä sinulleh
sanottu on. Niin Samuel ilmoitti hänelleh
kaikki ja ei häneltä mitään salannut. Ia
Eli sanoi: Hän on Herra, Hän tehköön
niinkuin Hänelleh on kelwollinen. Mutta
Samuel kastroi, ja Herra oli hänen kans-
sansa!), ja koko Israel tunsi Samuelin us<
kolliseksi Herran rohwetaksi. Ia tapahtui,
että Philistealaiset, kansa, joka asui länti-
sellä puolella Israelia meren tykönä, soti-
tvat Israelin lapsia lrastaan ja saitvat woi-
ton ja ottiwat Herran Arkin pois, joka oli
leirissä, ja löiwät Elin peijaat kuoliaksi.
Silloin juoksi sotajoukosta mies, ja tuli si-
nä paiwanä Siloon, ja hän oli rewäisnht
traatteensah ja wiskcnut multaa paansäh

pääl-
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Väälleh. Ia katsoh! koska hän sinneh tuli,
istui Eli istumella tien oheella, ajatellen;
sillä hänen sydämensä!) oli peljästyksissa
Jumalan Arkin tähden. Mutta koko kau-
punki parkui, ja koska Oli kuuli sen korkean
huudon äänen, kysyi hän: mikä kapina tä-
mä on? sillä hän oli yhdeksän »kymmenen ja
kahdeksan aijastaikainen, ja hänen silmänsäh
oliwat jo niin pimenneet, ettei hän nähnyt.
Niin tuli mies nopeastih Elin tykö, ja sa-
noi: Israel on pajennut Philistealaisten
edellä, ja suuri tappo on kansassa tapahtu-
nut, ja molemmat sinun poikas owat myös
kuolleet, ja Jumalan Arkki on otettu pois;
mutta koska Eli kuuli mainittawan Juma-
lan Arkkia, lankesi hän istumelta, ja mursi
niskansah. ja kuoli. Hän tuomitsi Isra-
elia neljä-kymmentä aijastaikaa. 1 Sam.
kirj. i, 2,3, 4.

Niin oli nyt Herran Artti Philistea-
laisten maasa, ja Philistealaiset asettiwat
Arkin jumalansat) Dagonin huoneeseen; mut-
ta toisna päiwänä aamulla makasi Dagon
suullansah maassa. Niin he nostiwat hä-
nen entiselleh siallensah; mutta toisna buo.
mennä makasi hän samatih suullansah, ja
bänen päänsäh ja molemmat kätensäh oli-

wat
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wat hakatut pois. Mutta koska Philistea-
laiset katsoiwat ylön tätä tunnus-merkkiä,
löi Herra heidän raskailla witsauksilla, ja
Philistealaiset siirsiwät Arkin seitsemän
kuukautta yhdestä paikasta toiseen; mutta
mihinkä ikäänsäh he sen siirsiwat/ seurafi-
wat witsaukset hynnä, ja wihdoin se lähetet-
tiin Israelin maalleh takaisin. Siitä päi-
wästä kului paljon aikaa, kaksi- kymmentä
aijllstaikaa, ja koto Israelin huoneh kokoon-
tui Herran jälkeen. Ia koska Philistealai-
set taaskin laksiwät Israelia wastaan, sa-
noiwat Israelin lapset Samuelilleh: Aläh
käännäh sinuas meistä, äläh lakkaah huuta-
masta Herran meidän Jumalamme tykö, et-
tä Hän meidän pelastaisi Philistealaisten
käsistä. Niin Samuel otti imewan karit-
san ja uhrasi sen Herralleh poltto-uhriksi
ja huusi Herran tykö Israelin puolesta, ja
Herra kuuli hänen rukouksensah. Sillä kos-
ka Samuel uhrasi, lähestyiwät Philistea-
laiset sotimaan Israelia wastaan. Niin
Herra jylisti suurella pauhinalla heidän ylit-
sensä!) ja peljätti heidän, niin että he lyö-
tiin Israelin edessä. Mutta Samuel tuo-
mitsi Israelia oikeudella ja »vanhurskaudella
kaikena wirkansah aikana; ja Philistealaiset

ei-



36

eiwät enämpi tulleet Israelin rajolleh niin-
kauwan kuin Samuel eli. 1 Sam. kiri.
5,6, 7.

18. Samuel woitelee Saulin Israelin
' Kuninkaaksi.

Mutta koska Samuel wanhennui, pain

hän poikansah Israelin tuomareiksi; mutta
eiwät he waeltaneet hänen teissansah, waan
käänsi wät oikeuden ja ottiwat lahjoja. Niin
Israelin kansan wanhimmat kokosiwat it-
sensäh, ja tuliwat Samuelin tykö, ja sanoi-
wat hänelleh: katsoh, sinä olet wanhennut,
ja sinun poikaö eiwät waellah sinun teissäs;
niin asetah nyt meilleh kuninqas, joka mei-
tä tuomitsisi, niinkuin kaikilla kansoilla on.
Samuel otti sen vahaksi, silla Herra oli
Israelin Kuningas, ja heillä oli Jumalan
laki, ja Herra oli sotinut heidän puolestansa!),
ja pelastanut heitä wihollistensah käsistä.
Mutta Herra sanoi Samuelilleh: kuulet)
kansan ääntä; eiwät he sinua hyljääh, waan
Minua he hyljääwät, etten Minä heitä hal-
litsisi. Ia oli mies Benjaminista, nimeltä
Kis, woimallinen mies; hänellä oli poika
nimeltä Saul, joka oli lähetetty isänsäh
aasin-tammoja etsimään; ja koska ei hän

löy-
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löytänyt/ meni hän Samuelin tykö kysele-
mään heistä; mutta Jumala oli ilmoitta-
nut Samuelilleh päiwää ennen kuin Saul
tuli, sanoen: huomenna lähetän Minä sinun
thkös miehen Benjaminin maasta, woitelehse Minun kansani Israelin Päämieheksi.
Koska nyt Samuel näki Saulin, sanoi Her,
ra hänelleh: katsoh, tämä on se mies/ josta
Minä sinullch sanonut olen tämä on hallit-sema Minun kansaani. Niin Samuel wie-
rasti häntä/ ja tvei hänen aamuruskon nos-
tessa kaupungin ääreen ja otti öljy-astian
ja kaasi hänen päansäh päälleh, ja antoi
suuta hänen / ja sanoi: katsoh, Herra woi-
telee sinun Päämieheksi kansansah päälleh.
Herran henki tulee sinussa woimallifeksi, ja
tulet toiseksi mieheksi. Ia koska Saul oli
kääntänyt selkänsäh Samuelin puoleen men-
näksensä!) hänen tyköansäh pois, antoi Ju-
mala hänelleh toisen sydämen, ja Jumalan
henki tuli woimalliseksi hänessä. Sitteh ko«
koontui kaikki kansa, ja arpa heitettiin ku-
ninkaan waltakunnasta Israelin sukuin ja
päämiesten jälkeen; ja arpa lankesi Benja-
minin sukuun ja Saulin päälleh; niin kaikki
kansa iloitsi, ja sanoiwat: olkoon Kunin-
kaalle!) onneksi! Mutta Ammonitat laksiwät

Is-
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Israelia wastaan; niin läksi myös Saul/
ja löi heidän, ja jotka jäiwät, hajotettiin
niin, ettei kahta heistä yhteen jäänyt. Niin
kokoontui kaikki Israel, ja Samuel huusi
Herran tykö, ja Herra teki ihmeen kansan
silmäin edessä, heidän nähdäksensäh suuren
pahuuden, jonka he oliwat Herran edessä
tehneet, anoissansab beillensäh kuningasta.
Niin kansa tunnusti syntinsäh ja pelkäsiwät
suurestih; mutta Samuel sanoi: älkäät pel-
jätkö, te tosin olette pahoin tehneet; mutta
älkäät kuitenkaan luopuko Herrasta, waan
palwelkaat Häntä kaikesta sydämestä: ei
Hän hyljääh kansaansah. Mutta jos te o»
lette Hänelleh tottelemattomat ja teette pa-
haa, niin seka te, että teidän kuninkaanne
hukkuu. 1 Sam. kirj. B—l2.

19. Samuel woitelee Davidin
Kuninkaaksi.

Näin joutui Saul Israelin Kuninkaaksi;
mutta hänen sydämensäh ei pysynyt lujana
Herran lajissa; hän uskalsi sotajoukkonsah
woimaan, waan ei fotajoukkoen Herraan;
hän noudatti cnämmän kansan mieltä, kuin
Jumalan ääntä, ja teki senkautta syntiä

Her-
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Herraa wastaan, ja Herran sana tapahtui
Samuelin tykö, ja hän puhui sen Saulin
korwiin, sanoen: tottelemattomuus on noi-
tuuden synti, ja »vastahakoisuus on epäju-
malan palwellus; ettäs siis olet hyljännyt
Herran sanan, on Hän sinun myös hyljän-
nyt, ettei sinun fillen pidät) kuninkasna ole»
man. Ia Samuel meni huoneeseen sat), ja
ei nähnyt enämpi Saulia kuolema» päiwään»
sah astih. Kuitenkin Samuel murehti Sau-
lia. Ia Herra sanoi Samuelilleh: kuinka
kauwan sinä murehtii Saulia, jonka Minä
hyljännyt olen? Täytät) sinun sarwes öljyl-
lä, ja meneh! Minä lähetän sinun Isäin
Betlehemitan tykö, sillä hänen pojistansab
olen Minä katsonut Minulleni kuninkaan.
Niin Samuel meni Betlehemiin, Isäin tykö
luutaan sukukunnasta, ja katsoi hänen poi-
kansah päälleh, ja koska wanhin heistä,
Eliat), tuli eteen, ajatteli Samuel: tosin tä-
mä on Herran Woideltu; mutta Herra sa«
noi hänelleh: äläh katsot) hänen muotoansat)
elikkä suurta kokoanfah; Minä olen bhljan»
nyt hänen: sillä en Minä katsot) mitä ihmi-
nen näkee: ihminen näkee sen tuin silmäin
edessä on; mutta Herra katsoo sydämeen.
Niin käwiwät Isäin seitsemän poikaa Sa-

muelin
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muelin ohitseh; mutta ei yksikään näistä ol-
lut sc/ jonka Herra oli walinnut, ja Samu-
el sanoi Isailleh: joko nyt täällä kaikki poi»
jaat owat? Hän sanoi: wielä nuorin, David,
jälillä on; hän kaitsee lampaita. Niin nou-
dattiin David lampaista, ja hän oli were-
wä ja kaunis kaswoilta ja ihanan muotoi-
nen; ja Herra sanoi: nouseh, ja woiteleh
häntä; sillä tämä se on. Niin otti Eamuel
öljy-sarwensab ja woiteli hänen weljeinfäh

keskellä; ja Herran henki tuli Davittiin siitä
päiwästä, ja sen perään; mutta Herran
henki läksi Saulista, ja äkistih paha henki
waiwafi häntä Herralta. Niin fanoitvat
Saulin palweliat: katsos, paha henki wai->
waa sinua; annah etsiäh miestä, joka taitai-
sin soittaah harppua; koska hän soittaa kä-
dellansah, niin sinä paranet. Niin Saul sa-
noi: katsokaat minulleh jokusemmoinen mies!
Niin wastasi yksi palwelioista, ja sanoi:
katsot), minä näjin Isäin poijaan, hän taitaa
foittaah, ja on jalo wäkewyydessä, uroolli-
nen sotamies, ja toimellinen asioisa, ja iha-
na mies, ja Herra on hänen kanssansah.
Niin Saul lähetti sanan-saattajat, ja Da-
vid tuli, ja seisoi hänen edessänsäh ja hän
tuli hänelleh juurii rakkaaksi, sillä, koska

henki
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heM tuli Saulin päalleh, otti David kan-
teleen Ha soitti tadellänsäh, ja Saul wir-
woitettiin, ja tuli paremmaksi, ja paha hen»
ki läksi hänestä. Niin oli David jonkun
aijaan Saulin tykönä, ja palasi jällensäh
Betlehemiin, ja kaitsi isänsäh lampaita.
4 Sam. kirj. 13—17.

2N. David lyö Minvin Goljatin.

Niin tuli sanoma maahan, että Philis-
tealaiset oliwat kokoontuneet sotaan ja Saul
kokosi Israelin miehet, ja sotajoukot seisoi-
wat suuta suksin muorilla, ja laakso oli hei-
dän wälillänsäh. Ia Isai sanoi Davidilleh:

katsoh, sinun weljes owat Kuninkaan tykö-
nä leirissä; nouseh, ja kannah heilleh,nä-
mät leimat, ja annah namät juustot pää-
miehclleh, ja etsih weljejäs jos he rauhassa
owat. I« David nousi warhain aamulla,
ja tuli leiriin, ja jätti ?alut, jotka hän kan»
toi, kalun-wartialleh, ja juoksi sotajoukkoon,
joka oli walmisna sotaan, ja terwehti welje-
jänsäh. Mutta koska hän parhaallansah heitä
puhutteli, niin tuli laaksoon Philistealainen
mies, kemfti, Goljat nimeltä, kuutta khynä-
ratä ia kämmenen lewehttä pitkä, ja hän

haasti
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haasti itseUensäh puolusmiestä, joka rohke-
nisi häntä wastaan sotiah, ja hän hawaisi
Israelin sotajoukkoa, ja sitä tekoa hän teki
neljä-kymmeniä päiwää, sekä warhain aa-
mulla, että ehtoona; mutta kutka ikäänsäh
Israelin miehistä näkiwät tämän miehen,
pakeniwat hänen edestänsäh ja pelkäsiwät
suurestih. Koska nyt David kuuli tämän
puubeen, ja että Saul oli luwannut antaah
tyttärensäh silleh, joka löisi Philistealaisen,
niin halutti häntä sotimaan lempiä wastaan;
ja hän tuotiin kuninkaan tykö, ja meni laak-
soon, ei miekalla, ei kilwellä elikkä w.askila-
killa, waan paimen-sauwallansah. Mutta
Goljat katsoi nuorukaista hlön, ja sanoi: o«
lenko minä koira, ettäs tulet saumoilla mi-
nun tyköni? Ia hän kiroili Davidita juma-
littensah kautta, ja lisäsikin tähän häwyt-
tömyyteensäh, sanoen: tuleh tänneh minun
tyköni, ja minä annan sinun lihas taiwaan
linnuilleh ja kedon pedoilleh. Mutta David
wastasi: sinä tulet minun tyköni miekalla,
keihäällä ja kilwellä, waan minä tulen si-
nun tykös Herran Sebaotin nimeen, jonka
sinä pilkannut olet; tänäpäinä antaa Herra
sinun minun käsiini, että minä lyön sinun,
ja otan sinun pääs sinulta pois, ja annan

Philis-



43

Philistealaisten sotawaen ruumiin taiwaan
linnuilleh ja kedon pedoilleh, että kaikkein
maan asuwaisten pita tietämän Israelilla
olewan Jumalan; ja että koko tämän seura-
kunnan pitää ymmärtämän, ettei Herra au-
tat) miekan elih keihään kautta; silla sota on
Herran, ja Hän antaa teidän meidän kä-
siimme. Mutta tätä sanottuansat), otti hän
kiwen ja linkosi, ja paiskasi Philistealaista
ottaan, että kiwi meni hänen ottaansah si-
sälleh, ja kempi lankesi maahan kaswoillen»
sah. Niin David woitti, ja juoksi Goljatin
tykö ja weti hänen miekkansah tupesta ulos,
ja sillä hakkasi pois hänen päänsäh. Mutta
koska Philistealaiset näkiwät heidän rväke-
wimmänsäh kuolleeksi, niin he pakeniwat, ja »

Israelin miehet ajoiwat heitä takaa, ja löi-
wät heidän suuressa tappeluksessa, ja ryös-
tiwät heidän leirinsäh. Ia tapahtui, että
Jonatan, Saulin poika, rakasti Davittia,
siitä päiwästä, niinkuin omaa sydäntänsäh;
mutta koska he palasiwat lyömästä Philis-
tealaista. käwiwät waimot kaikista Israelin
sukukunnista kuningasta wastaan wirsillä ja
hypyillä, harpuilla ja kanteleilla; ja waimot
weisasiwat keskenensäh, soittain, ja sanoen:
Saul löi tuhannen, mutta David kymmen

tuhatta;
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tuhatta; niin Saul närkästyi sangen suures-
ti!), ja se puheh ei hänelleh kelwannut, ja
bän sanoi: he antawat Davidilleh kymnlenen
tuhatta, ja minulleh he antawat tuhannen;
wielä hän kuninkaankin waltakunnan saa.
Ia Saul katsoi julmastih Davidin päälleh
siitä päiwästä ja aina sitteh. 1 Sam. kirj.
17, 18,

21. Samuelin kuolema.

Samuelin ensimmäisessä kirjassa on lu-
jettawana pitkä ja merkillinen kertomus kuin-
ka David sai kuninkaan tyttären emännäk-
sensä!), kuinka Jonatan rakasti, ja Saul
wainosi häntä, kuinka hänen täytyi otlah
raubatoinna ja pakolaisna, mutta kuitenkin
uskalsi Jumalaan, ja kuinka hän wäkewästih
autettiin ahdistuksesta ja kaunistettiin ar-
molla. Mutta kuningas Saul pahensi tien-
säh enämmin ja enämmin, ja wajoi aina sy->
wammin pahuuteen. Wihdoin läksiwät Phi-
listealaiset sotimaan häntä wastaan, ja ei
Herra ollut hänen kanssansah, waan Isra-
elin miehet pakeniwat Philistcalaisia ja lan-
kesiwat lyötynä Gilboan wuorella; Philis-
tealaiset surmasiwat myös Jonatanin, ja

sota
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sota oli ankara Saulia wastaan, ja joutsi-
miehet käwiwät hänen päällensäh joutsilla,
ja hän haawoitettiin pahoin. Niin sanoi
Saul aseensah-kantajalleh: wedäh ulos miek-
kas ja pistäh silla minua läpitseh, etteiwät
nämät ympärileikkaamattomat (pakanat) tu»
lisi ja pilkkaisi minua; mutta aseen-kantaja
ei tahtonut, sillä hän pelkäsi suurestih. Niin
otti Saul miekan ja lankesi siehen. Koska
aseen-kantaja näki Saulin kuolleeksi, lankesi
hän myös miekkaansah ja kuoli kuninkaanen-
sah. Niin kuoli Saul ja kolmeh hänen poi-
kaansah ja hänen aseensah-kantaja ja kaik-
ki hänen miehensäh sinä päiwäna; ja Phi-
listealaiset, löyttyänsäh Saulin ruumiin,
hakkasiwat pään pois, ja ottiwat häneltä a>
seet, ja lähettiwät ympärih maakuntaa, il-
moitettaah heidän epäjumalittensah huoneissa
ja kansan seassa, ja ripustiwat ruumiin
muurin päälleh; mutta silloin oli Israelissa
miehiä, joita Saul oli »vapahtanut heidän
wihollistensah käsistä; he meniwät höllä ot-
tamaan Saulin ja hänen kolmeh poikainsah
ruumiit alas muurin päältä ja murehtimat
ja hautasiwat tammen alle, ja David wei-
sasi lvalituswirren heidän, Israelin sanka-
rillen, mutta enimmän shdämensäh HVtäwan

Pyh, i»l»am. Wäh, Aikakiri». 3 Ig-
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Jonatanin muistoksi. 1 Sam. kirj. 19—31.
2 Sam. kirj. 1.

22. David Auninkaan a.
Saulin kuoleman jälkeen tuli David

Kuninkaaksi, ei kuitenkaan kaiken kansan,
sillä yksi-toista-kymmentä sukukuntaa otti-
wat Isbosetin, Saulin voijaan, kuninkaak-
seksensah; mutta David'hallitsi omaa suku-
kuntacmsah, luutaan sukukuntaa, ja asui
seitsemän aijastaikaa Hebronissa Kalebin
kaupungissa. Niin tapahtui, että Isbose-
tin miehet tappoiwat oman Herransah, ja
David tuli koko »valtakunnan kuninkaaksi, ja
otti pois Jerusalemin pakanoilta ja asui siel-
lä, ja se kaupunki kutsuttiin Davidin kau-
pungiksi ja on tullut kuuluisammaksi kaikkia
kaUpungita maan päällä. 2 Sam. kirj.
2-5.

David oli mies Jumalan mielen jälkeen
ja menestyi kaikissa yrithksisänsah ja tuli
sangen woimaiseksi; sillä Herra Sebaot, se
on sotajoukkoen Herra, oli hänen kanssan-
sah, niin että hän nöyryytti Israelin wihol-
lisia, ja lewitti waltakuntansah pain etelään
Punaiseen Mereen astih, ja päin länteen
Isoon Mereen (Keskimereen) astih, ja päin

itään
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itään Euphratin lvirtaan astih. Kaikesta
tästä on paljon lujettawana toisessa Samu-
elin kirjassa; mutta tässä ainoastansah wa-
rin»olettanee, että David, ehkä hän oli py-
hä mies, kerran teki kauhean synnin, ja
wuodatti wiatointa werta; ja waikka hän

katkerastih katui tätä rikosta ja Herra antoi
sen hanelleh anteeksi, niin etsittiin hän kui-
tenkin suurelta onnettomuudelta, ja oli aijaan
pakollaisna oman poikansah, jumalattoman
Absalomin edellä.

Kuningas David oli Herran Rohweta
ja runoniekka, se on, hänellä oli ilmestyksiä
Jumalalta ja weisafi suloisia wirsiä Herran
kiitokseksi. Hän näki hengessä tulewaisia ta-
pauksia, ennustiWapahtajan tulemista, juliis-
ti sitä wesaa, joka Isäin juuresta putkahta-
wa oli; jota kaikkea on lukeaksemme pyhässä
kirjassa, joka Psaltariksi kutsutaan. Mutta
nämät oliwat Davidin wiimeiset sanat, ku-
ninkaallisen wirtten weisajan wiimeinen en-
nustus: Herran henki puhuu minun kautta-
ni, ja Hänen sanansab tapahtui minun kie»
leni kautta; Jaakopin Jumala on sanonut
minulleh, Israelin Turwa on minulleh pu-
hunut; ihmisten Hallitsiasta, siitä Wanhurs-
kaasta, joka hallitsee Jumalan pelwossa.

Niin-
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Niinkuin walkeus on aamulla, koska aurinko
koittaa, warhain ilman pilwetäh, ja pais-
teessa sateen jälkeen kaswaa ruoho maasta.
2 Sam. kirj. 23.

23. Salomo Runmkamm.
David nukkui Herrassa, koska hän oli

elämästä kyllänsäh saanut ja ollut Israe-
lin kuninkaana neljä-kymmentä aijastaikaa.
Mutta hänen poikansah Salomo istui hänen
istumellansah hänen jälkeensah, ja Herra an-
toi Salomolleh sangen suuren wiisauden ja
pelkäämättömän sydämen, niin ettei hänen
tvertaistansah oleh ollut, eikä myös pidäh
tuleman, ja Herra teki hänen rikkaaksi ja ja-
loksi kaikkein kansain seassa maan ääriin as-
tih, ja Salomo rakensi Herran nimelleh
Huoneen Jerusalemiin, se on se tempeli, jo-
ka niin kuuluisa oli pulskeasta jawahwasta
rakennuksestansa!), talleista korituksistansah,
kultaisista ja hopeisista kaluistansah, ja tal-
leista kiweistänsäh. Mooseksen aijaasta
tain oli Arkki seisonut Tabernakelin alla,
eikä Herra anonut jotaan kallista huonetta,
silla ei Häntä taidah ihmisten käsillä palwel-
lah, ja ei Hän halajah hopeata eikä kultaa;

Hän
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Hän on henki, ia jotkä Häntä rukoilemat,
niitten pitää hengessä ja totuudessa Häntä
rukoileman. Mutta koska Herra oli anta-
nut Davidilleh lewon maassa, sanoi tämä
hurskas kuningas Natan Rohwetalleh: Kat-
sot), minä asun kalliissa sederipuisessa huo-
neessa, ja Herran Arkki asuu waatetten kes-
kellä; ja hän aikoi silloin Herralleh rakentaah
juhlallisen huoneen; mutta Herra sanoi bä-
nelleh Rohwetan kautta: Sinäkö Minullch
huoneen rakennat? Ei, Herra tahtoo sinut-
leh huoneen tehdäh, sitteh kuin sinun aikas
on täytetty; koska sinä lewäat isäis
herätän Minä sinun siemenet» sinun jälkeesi
ja ban rakentaa Minun nimelleni huoneen,
ja Minä wahwistan hänen waltakuntanfah
istumen ijankaikkisestih, Minä, Minä olea
hänen Isänsäh ja hän on Minun poikani.
Tällä tarkoitti Jumala erinomattain ainoata
poikaansa!), joka Davidin siemenestä herä-
tettäwa oli ja Isällensäh rakentama hengel-
lisen huoneen kuuliaisista lapsista; mutta
Salomo tiesi hywin, ettei Herra asuh ihmis-
ten käsillä tehdyissä huoneissa, sentähden
weisasi hän, koska kallis tcmpeli päätetty
oli: Luuletteko Jumalan maan päällä asu-
wan? Katsoh, taiwaat j,a taiwasten taiwaat

eiwat
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eiwät woih Häntä käfittääh; kuinkasta siis
tämä huoneh/ jonka minä rakensin, sen tekisi?
Herra, Israelin Jumala, annah Sinun sil«
mäs awoi ollah tämän huoneen puoleen, jes-
tas sanonut olet: Minun nimeni pitää ole-
man siellä! Kuuleh Sinun palwelias, Si-
nun kansas rukoukset, jotka he tässä pai-
kassa rukoilewat; kuuleh ne siellä, kussas
asut, taiwaissa; kuuleh ja oleh armollinen!
Tätä kuuli Herra taiwaissa, ja pilwi täytti
huoneen, jaa, Herran kunnia täytti sen, ja
taikki kansa ymmärsi Herran olewan läsnä.
2 Sam. kirj 7 ja 1 Kuning. kirj. 8.

Herra antoi Salomolleh rauhaa ja wii-
sautta ja rikkautta ja kuuluisan nimen, niin
ettei yksikään hänen wertaistansah ollut ku-
ningasten seassa kaikena hänen elin-aikanan-
sah, ja hänen wuyttensah luku oli täysi, ja
hän meni isäinsäh tykö; mutta hänen sydä-
mensäh ei ollut täydellinen Herran edessä
loppuun astin, niinkuin Davidin hänen isän-
säh sydän; sillä wanhuutensah aikana antoi
hän itseänsäh wieteltääh pakanallisilta wai-
moilta waeltamaan pakanitten tiellä, ja ku-
marsi epajumalita. Sanoi siis Herra hänel-
leh: ettet sinä oleh pitänyt Minun liittoani
ja Minun käskyjäni, joita Minä sinulleh

käs-
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käskin, niin Minä rewäisen waltakunnan si-
nulta ja annan sen sinun palwelialles, ei
kuitenkaan sinun aijaallas, sinun Isäs Davi-
din tähden; mutta sinun poikas kädestä Mi-
nä sen rewäisen, ei kuitenkaan koko waltakun-
taa. Vhden sukukunnan Minä annan sinun
poijaalles, Davidin, Minun palweliani täh-
den, ja Jerusalemin tähden, jonka Minä olen
walinnut. i Kuning. kirj. 11.

24. Valtakunta jaetaan luutahan ja
Israeliin.

Näin puhui Herra, ja tapahtui kaikki
Hänen sanansah jälteen: Salomo oli koottu
isäinsäh tytö, ja kansa huusi Rehabeamin,
hänen poikansah tykö, ja sanoi: huojenna!)
se ijes, jonka isäs meidän päällemme pannut
on! Mutta kuningas wastasi kowin kansaa:
minun isäni on teidän ikeenne raskauttanut,
mutta minä lisään Wielä nyt teidän ikeeseen-
ne; minun isäni on teitä kurittanut ruoskil-
la, waan minä kuritan teitä orjan-tappu-
roilla. Niin sanoi kansa: mikä osa on meil-
lä Davidissa? elih perimys Isäin poijaaösa?
Israel, meneh majoillesi Ia he meniwat
pois, ja walitsiwat miehen, lerobeam ni-

meltä,



52
meltä, kuninkaaksensah, ja hänen lvaltakun-
tansah kutsuttiin Israelin waltakunnaksi.
Mutta Herra katseli Rehabeamin puoleen,
Davidin palweliansah tähden, ja koko luu-
taan huoneh, yynna Benjaminin lasten kans»
sa, jäiwät hänelleh, ja hänen waltakuntan-
sah kutsuttiin luutaan waltakunnaksi. 1
Kuning. kirj. 12.

25. Israelin Ulaltakunta lerobeanlin
ja hänen jälkeensäy seuraaroain

Nuningasten lMittaissa.
Herra oli jo Salomonin päiwina puhu-

nut lerobeamilleh Rohwetan Ahian suun
kautta, ja sanonut: jos sinä kuulet kaikkea
mitä Minä sinulleh käsken, ja waellat Mi-
nun teilläni, ja teet mitä Minulleh kelpaa,
pitäin Minun säätyni ja käskyni, niinkuin
David, Minun palweliani teki, niin Minä
olen sinun kanssas, jarakennan sinulleh wah-
wan huoneen, niinkuin Minä Davidilleh ra-
kensin, ja annan sinulleh Israelin; mutta
lerobeam ei huolinut tästä, waan ajatteli
sydämessänsä!): jos tämä kansa menee Jeru-
salemiin uhraamaan Herran huoneeseen, niin
heidän sydämensäh kääntyy jällen heidän her-

ran.



53
ransah, Rehadeamin, luutaan kuninkaan
puoleen, ja he tappamat minun. Sentah-
den piti hän neuwon ja teki kaksi kultaista
wasikkata ja sanoi kansalleh: teilleh on työ-
läs mennah Jerusalemiin; katsoh, tässä on
sinun jumalas, Israel, joka sinun on joh-
dattanut Egyptin maalta! Hän teki myös
huoneet kukkuloille h ja teki papit halwim-
mista kansan seasta, jotka eiwät Leewin lap-
sista olleet. Sentähden syttyi Herran wiha'
lerobeamin päälleh hukuttaaksensah hänen
huoneensah; ja hänen poikansah paiwinä ta«
pahtui, että hänen palweliansah asettiwat
itsensäh häntä wastaan, ja häwittiwät kai-
ken hänen sukukuntansa!), ettei yksikään jal-
jelleh jäänyt. Niin tuli yksi suku toisen pe-

rästä Israelin kuninkaan istumelleh; mutta
ne kaikki waelsiwat lerobeamin tiellä ja te-
kiwät pahaa Herran edessä; ja Israel ja
Juutu noudattitvat kuninkaitansah rikoksissa
ja synneissä. Amri niminen kuningas ra-

kensi Samarian kaupungin, jossa kuninkaat
sitteh asuiwat. Hänen poikansah oli Ahab,
joka teki pahaa enämmin, kuin kaikki kunin-
kaat, jotka hänen edellänsah oliwat, ja Her-
ran nimi oli perätih unohtcttu maassa. Niin
kiroi Herra Amrm huoneen, ja se häwitet'

tiin



54
tiin Jehulta, jonka Herra wahwisti, ja an-
toi hänen poikansah neljänteen polween is»
tuah Israelin istumella; mutta ei Jehu kui-
tenkaan »vaeltanut kaikesta sydämestänsäh
Herran Israelin Jumalan lajissa/ eikä luo-
punut lerobeamin epäjumaluudesta. Sen-
tähden antoi Herra Syyrialaisten, jotka
asuiwat päin itään Kaanan maalta, ahdis-
taah Israelia Jehun ja hänen poikansah päi-
winä; niin Israel itki, ja nöyryytti itsensäh,
ja Herra pelasti heidän Syyrialaisten käsis-
tä, eiwät he kuitenkaan luopuneet lerobea-
min huoneen synneistä. Mutta wihdoin he-
rätti Herra Assyyrialaiset, jotka asuiwat
päin itään ja pohjaan Tiigerin wirran koh-
dalla; ja Asshyrian kuningas Salman as-
sar meni Israelia ja heidän kuninkaansa!)
Hose a ta wastaan, ja Salmanassar woitti
Samarjan, ja wei Israelin orjuuteen/ ja
sioitti heidän Assyyrian kaupunkeihin. Se
tapahtui sentakia, että Israelin lapset teki-
wat syntiä Herraa, heidän lumalatansah
wastaan, ja palweliwat wieraita jumalita,
ja että kansa oli waeltanut, niinkuin kunin-

kaatkin, pakanitten tapain jälkeen, jotka Her-
ra oli ajanut ulos Israelin lasten edestä.
Herra oli antanut todistaah Israelissa ja

Juu-
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luutaassa, kaikkein Näkiäin ja Rohwetain
kautta, sanoen: palatkaat teidän »vääriltä
teiltänne, ja pitäkäät Minun käskyni ja sää-
tyni; ja eiwät he uskoneet, mutta oliwat nis-
kurit, niinkuin heidän esiisäinsäkkiN, jotka
katsoiwat Herran sanan ja todistuksen ylön,
palwellen epäjumalita. 1 Kuning. kirj. 11,
12, 16. 2 Kuning. kirj. 9. 10, 13, 17.

26. luutaan waltakunta Davidin jäl-
keisten hallittaissa. Hiskia.

Koska tämä Israelissa tapahtui, istui
Davidin sukukunta, poika isän jälkeen, le.
rusalemissa ja hallitsiwat luutaa; mutta
luuta teki myös pahaa Herran silmäin edes-
sä ja waelsi Israelin teillä ja pakanitten ta-
pain jälkeen; kuitenkin oli siellä jumalinen
kuningas, Hiskia nimeltä, joka hallitsi luu-
taa siehen aikaan, jona Israel wietiin wan-
kiuten. Hän teki mitä Herran edessä otol-
lista oli, ja luutaan kuningasten seassa ei
ollut hänen wertaistansah, ja Herra oli hä>
nen kanssansah, niin että hän toimitti tai-
tawastih, löi Pbilistealaiset ja waristi pois
Assyyria laisten ikeen, jonka hänen isänsäh
Ahab kantanut oli. Mutta Assyvrian Ku-

ningas
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ningas Sanberib, joka tuli Salmanassa-
rin jälkeen, meni yynnä suuren sotawäen
kanssa lerusalemita wastaan ja sanoi: kus-sa on joku kaikkein jumalten seassa, joka
maansah woi pelastaah minun kädestäni?
Pelastaneeko nyt heidän Herransah Jerusale-
min? Näin antoi Assyyrian kuninqas pal-
weliansah puhuah ja näin kirjoitti hän His-
kialleh; mutta Hiskia otti kirjat ja luki ne
ja meni Herran huoneeseen ja rukoili, sano-
en: Herra Israelin Jumala! Sinä olet ai-
noa Jumala kaikissa maan waltakunnissa.
Kallistat), Herra, korwas, ja kuuleh; awaah,
Herra silmäs, ja näjeh; kuuleh Sanheribin
sanat, joka pilkkaa elawätä. lumalata. Se
vn tosi, Herra, että Assyyrian kuninkaat
owat häwittäneet pakanat ja heidän maa-
kuntansah ja heittäneet heidän jumalansah
tuleen, sillä eiwät ne olleet jumalat, mutta
ihmisten kätten teot, puut ja kiwet; mutta
nyt, Herra, meidän Jumalamme, autah mei-
tä hänen kädestänsäh, että kaikki maan wal«
takunnat tletäisiwät Sinun, Herra! oleman
ainoan Jumalan. Ia niinä päiwinä oli
luutaassa Esaia niminen rohweta; hän lä»
hetti kuninkaan tykö ja antoi hänelleh sanoah:
näin sanoo Herra Israelin Jumala: Minä

olen
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olen kuullut mitäs Minulta rukoillut olet-;
kuuleh nyt ne jotka Herra Sanheribiä was-
taan puhunut on. Minä tiedän sinun asu-
masias, sinun ulos- ja sisälleh-käymises, ettäs
kiukuitset Minua wastaan. Ettäs kiukuit-
set Minua wastaan, ja sinun ylpeytes on
tullut Minun korwilleni, panen Minä ren-
kaani sinun sieramiis ja suitseni sinun suu»
hus ja johdatan sinua sitä tietä myöden ta.
kaperin, jotas tulitkin; jotka luutaan huo-
neesta jääneet owat/ pitää wielä juurtuman
ja hedelmöitsemän, sillä Minä warjelen tä-
män kaupungin ja pelastan sen Minun täh-
teni, ja Davidin, Minun palweliani tähden.
Niin tapahtui sinä yönä, että Herran enkeli
meni ja tappoi Atzsyyrian leirissä sata-kah-
deksan-kymmentä ja wiisi-tuhatta miestä, ja
koska he silloin huomeneltain nousiwat, kat»
soh, ne kaikki o limat kuolluitten ruumiit.
Ia Sanherib meni matkaansah ja palasi
Niniween, Assyyrian» pääkaupunkiin; jakos-
ka hän siellä rukoili hänen jumalittensah
huoneessa, niin hänen poikansah tappoiwat
hänen miekalla, ja hän lankesi; mutta Jeru-
salem! seisoi, ja Hiskia istui istumellansah,
merkiksi, että Jumala on ylpeitä wastaan,
mutta nöyrilleh Hän antaa armonsah. 2
Kun. kirj. 18, 19.27. Ma-
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27. Manasse. luutaan waltakunnan
perikato.

Melkein kaikki kuninkaat luutaassa, jot-
ka Hiskian jälkeen tuliwat, tekiwät syntiä;
jaa, hänen oma poikansah Manasse, teki
pahaa Herran edessä, rakensi altarit jällen-
säh, jotka hänen isansäh kukistanut oli, ja
pani epäjumalain kuwia 'siehen huoneeseen,
josta Herra sanonut oli: Tähän huoneeseen
ja Jerusalemiin, jonka Minä walinnut olen
kaikista Israelin sukukunnista, panen Minä
Minun nimeni ijankaiktisestih, jos he aino»
astansah pitäwät Minun lakini, jonka Mi-
nä palweliani, Mooseksen kautta, heilleh an-
tanut olen; mutta eiwät he totelleet Herraa,
waan Manasse wietteli heitä, niin että he
tekiwät pahemmin kuin pakanat. Ia Ma-
nasse wuodatti myös sangen paljon wiatointa
werta, siksi että Jerusalem! sieltä ja täältä
täynänsäh oli. Silloin Herra puhui palwe-
lioittensah, rohwetain kautta, ja sanoi: kat-
sot), Minä saatan wahingon Jerusalemin ja
luutaan päälleh, että kuka ikanänsah sen
kuulee, pitää hänen molemmat korwansah
soiman; Minä weden Samarian mittausnuo-
ran Jerusalemin hlitseh ja Ahabin huoneen

paino-
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painomitan, ja wirutan Jerusalemin, niin-
kuin astiat, wirutetaan: ne wirutetaan ja
taataan kumollensah. Mutta ehkä Herra
näin puhui/ pyrkiwät he kuitenkin synnissä,
Manasse ja hänen poikansah Amon hänen
jälkeensäh. Amonin palweliat tekiwät liiton
häntä wastaan ja tappoiwat tämän kunin-
kaan hänen 'omassa huoneessansah. Mutta
maan kansa löi kaikki ne kuoliaksi, jotka oli-
wat liiton tehneet ja asettiwat Jo sian, hä-
nen poikansah, kuninkaaksi hänen siaansah.
Hänen aikanansah löyttiin Lakikirja Herran
huoneesta, ja koska kuningas kuuli Lakikir-
jan sanat, rewäisi hän waatteensah ja antoi
kysyäh Herralta, jos tämän kirjan sanat oli-
wat kansan päälleh tulewat. Niin Herra
sanoi: katsoh, Minä saatan onnettomuuden
tähän siaan; kaikki Lajin sanat, jotka luu-
taan kuningas lukenut on; mutta itseh hä-
nelleh sanoo Herra, Israelin Jumala: että
sinun sydämes on pehminnyt, ja olet sinus
nöyryyttänyt Minun edessäni, koskas kuulit
mitä Minä sanoin tätä siaa ja hänen asu-
waisiansah wastaan, että heidän pitää tule-
man häwitykseksi ja kiroukseksi, ja olet repi-
nyt waattees, ja olet katunut, niin olen Mi-
nä myös kuullut sinun. Sentähden, katsoh,

ko-
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kokoon Minä sinua isäis tykö, ettäs kootaan
rauhassa hautaas/ ettei sinun silmäs näkisi
kaikkea sitä onnettomuutta, joka tulewa on.
losia pysyi lujana Herran pelwossa, ja ku-
kisti epäjumalinen huoneet, kaupungit ja
altarit, ja losia perkkasi myös kaikki lumo-
jat ja merkkein tulkitsiat, ja kuwat ja epä-
jumalat, ja kaikki epäjumalinen kauhistut»
set, jotka nähtiin luutaan maalla ja Jeru-
salemissa. Ia hänen wertaisensah ei ollut
yksikään kuningas ennen häntää joka niin
kaikesta sydämestänsah, kaikesta sielustanfah
ja kaikesta woimastansah, hänensäh käänsi
Herran tykö, kaiken Mooseksen lajin jälkeen,
ja hänen jälkeensah ei myöskään tullut hä-
nen kaltaistansah. Mutta kansa ei tahtonut
kuullah kuninkaan sanoja, ja hänen kaksi
poikaansah loahas ja lojati-m jalojaki-
min poika lojakin, jotka toisensah perästä
oliwat kuninkaat, tekiwät pahaa Herran edes-
sä; sentähden herätti Jumala Nekon, Egyp-
tin kuninkaan, ja Nebukadnesarin, Ba-
belin kuninkaan, heitä ja luutaa wastaan,
ja Nebukadnesar asetti lojakimin weljen
Sedekian kuninkaaksi Jerusalemiin; mutta
hän luopui sitteh hänestä. Niin tuli Nebu-
kadnesar Jerusalemin eteen ja siritti hänen-

säh
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säh sen eteen ja rakensi sarron joka taholtasen ympärilleh ja piiritti kaupungin siehen
astih, että sangen suuri nälkä tuli, niin et-
tei kansallah mitään syömistä ollut. Niin
awasi Icrufalemi porttinsa!) Kaltealaisilleh,
se on, Babelin sotamiehilleh. Silloin mieli
Sedekia pajetah wihollisiansah; mutta he
käsittiwät hänen, ja weiwät Babelin kunin-
kaan tykö ja taftpoiwat hänen poikansah hä-
nen silmäinsäh nähden ja puhkasiwat hänen
silmänsäh, ja sitoiwat hänen waski-kahleilla,
ja weiwät Babeliin, juuri niitten sanain jäl-
keen, jotka Herra hänelleh palweliansah,
Jeremian rohwetan kautta, puhunut oli.
Sitteh tuliwat Kaltealaiset jällensäh Jeru-
salemiin ja särkiwät sen muurit ja poltti-
wat Herran huoneen ja kuninkaan huoneet
ja kaikki suuret huoneet ja weiwät kansan
orjuuteen Babeliin, ja ottiwat mukaansah
kaikki kultaiset, hopeiset ja waskiset astiat
ja koneet Herran huoneesta ja kaikki kalliit
tawarat; ja ei mitään jäänyt kaikesta Jeru-
salemin ja luutaan jaloudesta. 1 Kuning.
kirj. il, 15, 22. 2 Kuning. kirj. 11, 12, 14,
lö, 16, 18-23. ler. 32.

28. Va-
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28. Babelin wankius.
Nyt näkyi siis, ihmisten silmissä, Her-

ran unohtaneen kansansah ja ne sanat, jot-
ka Hän Abrahamilleh, Isakilleh ja Jaako-
pille!) oli puhunut mailman tulemasta Wa-
pahtajasta; mutta ei oleh Herra ihminen,
että Hän »valehtelisi, ja Hän oli palwelian-
sah Esaian kautta sanonut: Ilotkaat, te tai-
waat! riemuitset), sinä maa! kiittäkäät, te
wuoret, ihastuksella! Herra on kansaansah
lohduttanut ja on raadollisiansa!) armahta-
nut. Sion sanoo: Herra hyljäsi minun;
Herra unohti minun; mutta unohtaancko
Herra lapsukasensah, niin ettei Han armah-
dah kohtunsah poikaa? Ia maikka hän un-
ohtaisi, niin en Minä kuitenkaan unohdat)
sinua. Katsoh, käsiini olen Minä sinun py-
ältänyt; sinun erämaas ja kukistetut kaupun-
kis pitää lapsilles ahtaat oleman; ssnun wi-
hollises pitää kaukana sinusta seisoman, ja
sinä olet sanowa sydämessäs: kukanämät
minulleh synytti? Sillä minä olin hedelmä-
töin leski. Silloin sinä tiedät, ettei kenkään
tuleh häpiään, joka Minua, Herraa, toiwoo.
Herra oli myös selwästih sanonut palwe°
liansah Jeremian kautta: koska Babelissa

owat
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olvat seitsemän-kymmentä wuotta kuluneet,
niin Minä tahdon etsiäh teitä ja herättääh
Minun armollisen Sanani teidän päällenne,
niin että Minä tahdon antaah tullah tähän
paikkaan teidän jällensäh. Edemmäksi loh-
dutukseksi herätti Herra wielä kaksi rohweta»
ta kansastansa!) orjuudessa; ne oliwat He-
sekiel ja Danjel; he ennuötiwat selkeästih
Herran laupiudesta ja kansan pelastuksesta/
Jerusalemista ja tempelistä, joka oli uudes-
ta rakennettawa; ja koska orjuuden aijaat
oliwat täytetyt, niin tuli, wielä Tanjelin
eläissä, Babelin päälleh'onnettomuus, jonka
Herra julistanut oli, ja toinen kansa, Me.
dialaiset ja Persialaiset saiwat' yliwallan, ja
heidän kuninkaansah Syyrus (Koretz) omis-
ti Babelin, Herran sanain jälkeen rohwetan
EsaiaN kautta, ja antoi Israelin lapset men-
näh kotio jällensäh. Tästä kuninkaasta oli
Herra sanonut: hän on Minun paimeneni;
hänen pitää Minun tahtoni täyttämän, niin
että'Jerusalemille!) sanotaan: oleh rakettu!
ja tempelilleh: oleh perustettu. 6s. 44, 45,
49. ler. 29.

29. Juu-
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29. Juutalaiset palajawat maahansa!)
ja rakentawat Jerusalemin tempe-
lin uudestansa!). Serubabel, Esra,
Neyenna.
Kuningas Syhrus antoi ensimmäisnä

hallituksensah wuonna koko waltakunnassan-
sah kuuluttaah näin kuuluwan kirjoituksen:
Herra, taiwaan Jumala/ on antanut minul-
leh kaikki maan waltakunnat, ja on käskenyt
minun rakentaah Hänellensäh huoneen Jeru-
salemiin, joka on luutaassa. Kuka on tei-
dän seassanne kaikesta Hänen kansastansah,
hänen lumalansah olkoon hänen kanssan-
sah, ja hän' menköön Jerusalemiin. Niin
läksiwät siis matkaan kaikki, jotka Jumalan
henki kehoitti, Serubabelin kanssa, joka oli
losian poijaan-poijaan-poijaan-poika, ja koko
joukko oli kaksi-wiidettä-kymmentä tuhatta
kolmeh-sataa ja kuusi-kymmentä; ja Syy-
rus antoi heilleh kaikki astiat, jotka oliwat
otetut Herran huoneesta, ja itsekukin antoi
waransah jälkeen Herran uhrin ja Hänen
huoneensah rakennuksen tawaraksi. Ia tois-
na wuonna laskettiin Herran tempelin pe-
rustus, ja Papit ja Levität weisasiwat Da-
vidin Jumalan palwelian sanoilla: Kiittä-

käät
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käat Herraa, sillä Hän on Mvä, Hänen
laupiutensah pysyy ijankmkkisestih; mutta
moni wanhoista Papeista, Levitaista ja
Isäin Päämiehistä, jotka oliwat nähneet
ensimmäisen tempelin, itkiwät suurella äänel-
lä, niin ettei eroitettu ilon ääntä itkun
äänestä; ja se ääni kuului kauwas. Aliin
laskettiin silloin perustus riemulaululla ja
ittulla, ikäänkuin koska Jumalan tempeli
raketaan ihmisen sydämehen. Wanhat ja
ymmärtäwäiset kyllä myös aawistiwat, että
suuret esteet piti työn wiiwhttämän, ja ta-
pahtui niin; Mä luutaan lapsilla oli mon»
ta »vihamiestä, jotka peljättiwät heitä raken-
tamasta, ja työstä lakattiin Dariuks«n
hallitukseen astih. Silloin nousi Rohweta
Haggai ja puhui Herran Sanoja, ja sa-
noi: tämä kansa sanoo: n aika wielä oleh
tullut Herran huonetta raketabi kylläpä tei-
dän aikanne on tullut asuah kaunistetuissa
huoneissanne, mutta Minun huoneeni täytyy
autiana ollah? Menkäät wuorilleh ja hake-
kaat puita, ja rakentakaat huoneh; se on
Minulleh otollinen olewa, ja Minä tahdon
kunniani osottaah. Niin kchoitti Jumala
Serubabelin ja Pappien ja kansan hengen
tulemaan huonetta rakentamaan, lvahwis-

taak-
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ja Rohwetat Haggai ja Sa-
karias wahwistiwat heidän kätensäh; ja Her-
ra waikutti Dariuksen, Persian kuninkaan
sydäntä, ettei hän totellut estäjitten wali-
luksia, waan noudatti Syhruksen kirjaa ja
antoi lumalalleh kunnian. Niin seisoi siis
tempeli jällensäh täydellisestih rakettuna;
mutta kansa rikkoi Mooseksen, Jumalan p«l«
lvelian lajin monella tawalla, ja Jerusale-
min muurit makasiwat taas jaottuna, ja Juu»
taan lapset oliwat ympärih-asuwaistensah
häpiäna ja pilkkana. Niin Jumala waikutti
papin Esran sydäntä, että hän meni Aabe-
lista ylös Jerusalemiin, ja muistutti kansal-
leh Jumalan lajin ja kaikki ne sanat, jotka
Herra heidän isillensäh puhunut oli. Juma-
la kehoitti myös Nehemian, Persian kunin-
kaan juomalaskian sydäntä, että hän surkut-
teli kansaansah ja tuli päämiesna maahan,
kuninkaallisella, kirjalla, rakentamaan Jeru-
salemin muurit ja siehen portit panemaan;
ja jokaisen, joka rakensi, oli miekka sidottu
wyölleh, ja se, joka soitti waskitorwea, oli
Nehemian tykönä; sillä Juutalaisten »viha-
miehet oliwat wihaiset sydämessänsäh ja
wäijyiwät heitä. Herra oli Nehemian kans-
sa; hän päätti rakennuksen; hän oli waiwais-

ten
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ten holhoja, ja niitten kostaja, jotka Ju-
malan käskyjä katsoiwat hlön; hän waelsi
Jumalan kaswoin edessä wakaisestih kaikena
elin-aikanansah. Esr. kirj. 1,3, 4,5,
7,8,9,10. Nehem. 1,2, 4,6,13. Hagg. 1.

3tt. Danjelin Ennustus Persian val-
takunnan häwiösta.

Kaikki nämät owat kirjoitetut niiltä
Jumalan miehiltä ja rohwetailta, jotka Py-
hältä Hengeltä oliwat täytetyt ja todistiwat
totuuden; mutta monena wuonna sen jäl-
keen ei nosnut yhtäkään rohwetata; sentakia
eikä niistä päiwistä oleh juuri tyystä tieto;
kuitenkin löytyy wanhoissa kirjoissa niistä
mainittuna, ja ehkä se ei aina oleh täysi to-
tuus mitä ihmiset omasta mielestänsah pu-
puwat ja kirjoittamat, taitamat kuitenkin
jumaliset miehet, Jumalan sanan walkeuden
kautta, etuisimmissa asioissa ja aineissa
eroittaah totuuden walheesta, ja tutah men-
nein paiwäin laadun.

Orjuuden aikana näki Näkiä Daniel
näyn Aabelissa. Hän näki oinan puskeman
sarwillansah päin länteen, päin pohjaan ja
Väin etelään, ja ei yksikään peto woinut sei-

soah
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soah hänen edessänsäh; mutta näyssä tapah-
tui, että kauris, jolla oli yksi jalo sarwi,
tuli lännestä, ja juoksi wikoissansah lväke-
wästih oinan tykö ja tallasi hänen, niin et«
tei yhtäkään pelastusta ollut. Mutta koska
kauris oli sangen suureksi tullut, lohwaistiinse suuri sarwi, ja sen siaan kaswoi neljä
jällen, ja yhdestä niistä kaswoi wähä sarwi
hlitseh maan ja häwitti Pyhän huoneen. Ia
Herra antoi Danjelin ymmärtääh tämän
näyn ja sanoi hänelleh: Dinas on Persian
kuningas; mutta kauris on Kreekanmaan
kuningas, ja ne neljä sarwea ennustawat,
että se suuri waltakunta jaetaan neljään
osaan, ja se wähä sarwi ennustaa, että »val-
takuntain wiimeisinä päiwinä, koska syntien
mitta on täysi, nousee häpeemätöin kuningas,
joka ihmeellisestih häwittää pyhän kansan,
ja hän paisuu suurestih sydämessänsäh ja
korottaa itsensäh kaikkein Ruhtinasten Ruh-
tinasta wastaan, waan käsitäh hän pitää
rikottaman. Dan. 8.

Tämä on näky selithksenensah. Danjel
meni isäinsäh tykö, ja sadottain aijastaikoja
kului; mutta kaikki tapahtui kuitenkin näyn
jälkeen, jonka Danjel näki, ja sanan jälkeen,
jonka Herran enkeli hänelleh puhui, niinkuin

me
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me lujemme maallisissa aikakirjoissa/ jotka
Juutalaiset ja pakanat kirjoittaneet owat.
Koska kaksi-sata touotta oliwat joutuneet
siitä aijaasta, jona Danjel eli, heitettiin oi-
nas maahan, ja Persian suuri waltakunta,
joka pain länteen ulottui Keskimereen astih
jo niihin Aasian maan tienoihin, jossa nyt
Turkit wallitsewat ja Egyptin maahan, ja
päin etelään ales Arapiaan ja Intiaan, ja
pohjaan päin, niihin maihin, joissa Wenä-
läisiä nyt asuu koko tämä waltakunta
laskettiin läntisen kuninkaan/ Jalon Alek-
santerin ivallan alleh.

31. Kreekanmaa. Aleksander.
Täällä Euroopassa, kaukana etelässä,

on maa, jonka me Kreetan-maaksi kutsum-
me; ikiperin wanhana aikana oliwat sen
maan kansat warustetut niin suurella wiisa«
udella ja taidolla, että Herra, luwatessansah
rohwetan Sakarian kautta, lapsillensa!) an-
taah ylimmän wiisauden, sanoo: Minä tah-
don sinun lapses/' Sion, herättääh ylitseh
Kreekanmaan lapsia. Wanhat Kreekalaiset
tosin oliwat monessa asiassa wajaawmset:
sulasta omasta wiisaudesta eiwät he tunte-

Pyh> Raom. Nih» Aikakin,. 4 Nttt
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neet Jumalala Hänen wiisaudessansah; he
nmuttiwat katoomattoman Jumalan kunnian
ihmisten katoowaiseksi kuwaksi; he käänsiwät
Jumalan totuuden »valheeksi; jaa, he kumar-
siwat ja palweliwat luotuja asioita Luojan
siassa, joka on siunattu ijankaikkisestih.
Kuitenkin oli heistä monta wakaa miestä,
jotka ahkerastih tutkisteliwat sitä lakia, jonka
Jumala on kirjoittanut ihmisen sydämehen,
jaa heidän seassansah oli yksi, jolla ei
oleh ollut monta wertaistansah lumalan-pel-
wossa ja sydämen »vilpittömyydessä, ei Juu-
talaisissa, eikä Kristityissä. Sokrates oli
bänen nimensah. Se oli tunnustähti Kree-
kalaisia »vallitsemasta »valheesta ja jumalat-
tomuudesta, että he antoiwat tämän hurs-
kaan miehen kuollah totuutensah rakkauden
ja lumalan-pelkonsah tähden, ja hänen we-

rensab tuli heidän päänsah päälleh. ja Kree-
talaiset tuliwat päitva päiwältä rahan ja
pahain himoin ahnemmaksi, heikoksi ruumiin
ja sielun puolesta; ja Jumala herätti heil-

leh kurittajan pohjasesta heidän omassa
maassansah, Masetonia nimisen waltakunan
kuninkaan; häntä täytyi heidän palwellah
ja matkustaah Aleksanterin kanssa Aasiaan,
Persian »valtakuntaa »voittamaan. Sakar.
9. Ruom. 1.32. Juu-
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32. Juutalaiset Syyrialaisten rvallassa.
Niin oli siis Aleksander näin monen

»valtakunnan kuningas, ettei kenkään edelli-
sistä kuninkaista oleh niin woimallinen ollut;
mutta hän paisui sydämessänsäh ja tahtoi
kunnioitettaah Jumalana maan päällä; sil-
loin löi Herra hänen, niin että hän kuoli
nuoruutensa!) päiwinä; hänen sukunsah hä-
witettiin miekalla; hänen »valtakuntansa!)
jaettiin hänen palweliainsah wälillä, neljään
osaan, ja hajotettiin sitteh wiela enämmän,
niinkuin akanat tuulellah. Iksi näistä »val-
takunnista, Syyria nimeltä, oli Aasian
maassa; se tuli suureksi, Herran Sanan jäl-
keen, ja siellä puhkesi se sarwi, joka Pyhän
häwitti, pahuuden juuren oksa, häpeemätöin
kuningas Antjokus, joka hallitsi luutaan
maata. Hän tuli Jerusalemiin, ja meni
röykeästib Pyhään jaryösti kaikki Jumalan
huoneen astiat ja tempelin kaunistukset niin
että Israelissa oli suuri sydämen suru; Pää-
miehet ja »vanhimmat huokasiwat, neitsyet ja
waimot waikeroitsiwat, »aimoin ihanaisuus
surkastui, kukin ylkä itki, kukin morsian
murehti. Mutta, koska kaksi aijastaikaa
oliwat kuluneet, tuli Israeliin suurempi tus.

ka,
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ka, silla kuningas lähetti wero-päämiehen
sotawäellä pyhään kaupunkiin; he kukistiwat
muurit/ rhöstiwät maakunnan, weiwät wai-
mot ja lapset orjuuteen, saastuttiwat pyhän
sian ja wuodattiwat wiatointa werta sen
ympäristöllä. Silloin lähetti myös, Antjo-
kus kirjat kaiken waltakuntansah piiriin, että
kaikki piti oleman yksi kansa ja hhljäämäu
lakinsah ja esiisäinsäh tawat, ja palweleman
kuningasta ainoastansah, ja niitä jumalita,
joita hän palweli. Tälleh kaskylleh oliwat
kaikki pakanat kuuliaiset, ja moni Israelissa
mielistyi kuninkaan epajumaluteen, ja wäärat
miehet yllyttiwät kansaa ja sanoiwat: teh-
käämme liitto ympärih-asuwaisten pakanain
kanssa, sillä meidän on täytynyt kärsiäh paljo
pahuutta, siitä aijasta, jona me olemme heistä
luopuneet. Ia kuningas käski Juutalaisten
turmellah Sadatin ja muut juhlapäiwät, ja
unohtaah Jumalan lajin ja oikeudet; ja ku-
ka ikänänsäh tässä asiassa ei ollut kunin-
kaalleh kuuliainen, se piti surmattaman, ja
kuninkaan palweliat, hynna määräin miesten
kanssa Israelissa, rakensiwat epäjumalain
Mureita, ja paniwat epäjumalain kuwia,
häwityksen kauhistuksen, Jumalan phhällch
altarilleh, ja repiwät rikki Herran Lakikirjat,
kutka he löhsiwät, ja polttiwat ne, ja mur-



73

hasiwat kaikki ne, jotka Jumalan lajin piti-
wät. Mutta monta Israelin kansasta oli-
wat kuitenkin wahwat, ja antoiwat ennen
itsensäh tapettaah, kuin luopuah Jumalan
pyhästä lajista. Kaikki tämä tapahtui Is-
raelille!) synnin tähden, ja että jumalatto-
mat piti ilmaantuman, ja ylpeät kansasta
peraattaman, waan Jumalala-pclkääwäiset
sukukunnat kiintymän lajin rakkaudessa ja
wahwistuman Herran lupauksia odottamaan.
Tästä oli rohwetan Malakian kautta puhut-
tu, ja ahdistuksen hetkenä antoi Herra hm-
märtääh, että ne, jotka Häntä pelkääwät,
owat elämän kirjaan kirjoitetut, ja että eroi-
tus tehdään wanhurskaan ja jumalattoman
waiheella; sillä katsoh, se päiwä tulee, joka
on palama niinkuin pätsi: silloin pitää kaikki
hlönkatsojat ja jumalattomat olkena oleman,
ja liekki pitää heidän sytyttämän, sanoo Her-
ra, ja ei pidäh- heilleh jättämän juurta eikä
l ksaa; mutta heilleh, jotka Minun nimeäni
pelkäätte, on wanhurskauden aurinko koitta-
ma ja autuus hänen siipeinsäh alta. Herra
tosin tässä puhuu siitä pelastuksesta, joka
Waimon Siemenestä walmistettawa oli. ja
siitä suuresta paiwästä, jona mailman las-
ten pitää rrapiseman Herran edessä ja heitet-

tämän
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tämän pois Hänen kaswoinsah edestä; mutta
Hän puhuu myös jokaisesta pelastuksesta ja
tuomiopäiwästä, jonka Hän antoi kansansah
plitseh koittaah ja myös antaa päiwäin lop-
puun astih koittaah. Malak. 4. i Makkab.

33. Makkabeerit.
luutaan maassa oli pappi, Mattati-

os nimeltä/ jolla oli wiisi poikaa. Hän
näki ne Jumalan pilkat, jotka luutaatzsa
ia Jerusalemissa tapahtuivat, ja sanoi: »roi,
että minä sitä rrarten synnyin, että minun
pitää näkemän minun kansoni ja vyhän kau-
pungin häwityksen! ja hän ja hänen poikan-
sah rewaisiwät waatteensah ja murehtimat
sanqen raskaastih. Katsob, niin tuliwat ne
miehet, joitten piti waatiman kansaa epä-
jumalitten altareilla uhraamaan, ja kiusa si-
wat Mattatiastakin, waan turhaan. Niin
tuli yksi Juutalainen kaikkein silmäin nähden
ja uhrasi altarilla; ja Mattatiaisen kiiwaus
syttyi lajin lähden ja hän juoksi ja tappoi
sen Juutalaisen altarin Antjokuksen käsky-
läisen edessä, ja kukisti altarin maahan, ja
korotti äänensäh kaiken kaupungin ylitseh,
sanoen: jolla on kiiwaus lajista ja tahtoo

pitääh
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pitääh liiton, hän käyköön minun kanssani
ulos. Niin pakeni hän ja hänen poikansah
wuorilleh ja jättiwät kaupunkiin kaikki mitä
heillä oli; ja suuri joukko Juutalaisia, jotka
uskossansah pysywäiset oliwat, kokofilvat
heitansäh siellä heidän tykönsäh; ja koska he
oliwat saaneet sotajoukon kokoon, läksiwät
he ulos, ja löiwät eriseuraiset ja kukistiwat
maahan epäjumalitten altarit ja pysyiwät
lajissa pakanain woimaa wastaan, ja se me»
nestyi heilleh, sillä Herra oli heidän kanssan-
sah. Mutta Mattatias sanoi, ennen kuole-
matansah, pojillensa!): Pitäkäät kiiwaus
lajin tähden, altaat säästäkö teidän henkeän-
ne isäin liiton tähden, mieleenne johdattakaa!
mitkä työt teidän isänne aitcncmsah tehneet
owat, ja ajatelkaa!, että kaikki ne, jotka
Jumalaan uskaltawat, pysywät wahwana.
Sentäbden älkäät peljätkö jumalattomain
uhkauksia, silla heidän kunniansah on loka
ja toukka; tänäpainä on hän korotettu, huo-
menna häntä ei kussaan löytäh, sillä hän on
tullut maaksi jällensäh, ja hänen ajatuksen-
sa!) on hukkunut. Sentähden, rakkaat lap-
set, olkaat rohkeat ja miehuulliset! Teidän
weljenne Simeon on wlisas neuwossa; kuul-
kaa! häntä aina niinkuin isää! Juutas

M a k-
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Makkabeus on wäkewa ja jalo sotamies;
olkoon hän teidän sota-päämiehenne! Sit-
teh hän siunasi heitä ja kutsuttiin isainsah
tykö, ja koko Israeli murehti häntä suurella
murheella.

Ia hänen poikansah Juutas, joka kut-
suttiin Makkabeukseksi, tuli hänen siaansah,
ja kaikki, jotka oliwat pitäneet yhtä hänen
isänsäh kanssa, auttiwat häntä ja fotiwat
Israelin puolesta ilolla. Ia Juutas saattisuuren kunnian kansallensah, niinkuin jalo-
peura, koska se juoksee saaliin jälkeen; ei
pitäin lukua joukkonsa!) »vähyydestä, sillä
hän sanoi: se taitaa kyllä tapahtuah, että
lvähä joukko woittaa suuren: sillä Jumala
taiwahissa taitaa kyllä antaah woiton niin
wähän joukon kuin paljonkin kautta; sillä
woitto tulee taiwaasta, ja ei wäen paljoudes-
ta. Ia Herra antoi Syyrialaiset sotamiehet
palweliainsah käsiin, ja Juutas meni Jeru-
salemiin, ja puhdisti pyhän sian ja wihki tem-
pelin suurella juhlallisuudella, ja kansan ilo
oli sangen iso. Mutta kuningas Antjokuk-
selleh sanottiin yhdestä kaupungista Persian
»valtakunnassa, jossa oli suuren hopia-ja
kulta-waransah tähden kuuluisa tempeli, ja
hän tuli sen kaupungin alah, saamaan sitä;

mutta
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mutta jotka kaupungissa oliwat, seisoiwat
miehuudella wastaan, ja kuningas pakeni;
ja palatesfansah kotia päin Babeliin, sai
hän sanoman siitä, mitä Juutas oli toimit-
tanut luutaan maassa ja Jerusalemissa;
niin hän hämmästyi sangen suurestih ja tuli
ylönpaltisestih murheelliseksi ja laski hänen-
sah wuoteelleh ja tuli murheesta sairaaksi ja
ja hänen mieleensä!) johtui kaikki se vaha,
jonka hän tehnyt oli, ja hän kuoli surkeas-
ti!) wieraalla maalla. 1 Makkab. kirj. 2,
3,4, 5, 6.

Senjalleen tapahtui, että Antjokus
Eupator, hänen poikansah, hankitsi suuren
sotajoukon Juutalaisia wastaan, fata-tuhatta
miestä jalkawakeä, kaksi-khmmentä tuhatta
ratasmiesta ja kaksi-neljättä-kymmentä Tar-
wasta (elewanttia), jotka sotaan oliwat
harjoitetut. Mutta Juutas latsi heitä was-
taan, ja sota tuli ankaraksi. Kuitenkin,
että kapina oli nosnut kuningas Antjookusta
wastaan waltakunnassanfah, riensi hän ho-
pustih luteasta ja teki rauhaa luutaan ja
hänen wäkensah kanssa. Mutta ne kunin-
kaat, jotka tuliwat Antjokuksen jälkeen, ei-
wät pitäneet liittoa, waan lähettiwat sota-
joukkonsa!) Juutalaisia wastaan. Juutas

km-
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kuitenkin woitti heidän ja kartoitti Herran
awulla. Ia Juutas kuuli sanoman, että
Ruomalaiset olilvat sangen woimallisia ja
urholllsia ja ottiwat mielellänsah warjelluk-
seensah kaikki, jotka heiltä apua etsiwät.
Ia hänelleh mainittiin heidän sotansab ja
»voimalliset tekonsah Rankriikin asuwaisia
wastaan, ja mitä he oliwat Hispanjabsa
tehneet, kuinka he ne wuoret, joista kultaa
ja hopeeta kaiwetaan, oliwat heiltä ottaneet
pois, ja että he oliwat suurella toimella
ja »vakuudella woittaneet ja saattaneet alen-
sa!) monta kaukaista ja likistä maakuntaa.
Mutta ystäwittensäh ja liittoweljeinsäh
kanssa pitiwät he rauhan, ja oliwat niin
waltiaat, että heitä kaikissa maakunnissa
peljättiin. Ia hhnnä kaiken tämän kanssa,
oliwat he niin yksiwakaiset, ettei yksikään
heistä tehnyt itseänsäh kuninkaaksi; mutta
heillä oliwat Neuwon-antajat, kolmeh-sataa
ja kaksi »kymmentä miestä, jotka hywin hal-
litsi wat; ei myös ollut kateutta taikka eripu-
raisuutta heidän keskenänsäh. Niin luuli
Juutas woittawansah paljon wäkewyhttä,
jos hän tekisi liittoa ja ystäwyyttä heidän
kanösansah, ja lähetti käskyläisiä heidän hal,
lituksensah tykö. Se kelpasi Ruomalaisilleh

hywin,
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Kymin, ja liitto tehtiin ja kirjoitettiin mas-
kisiin tauluihin, «akuudetsi ja muistoksi.
Mutta koska Syyrialaisten sotajoukko läksi
jällensäh Juutasta wastaan, ymmärsi hän
kuinka wähän ihmisten apu auttaa; sillä
nyt, koska apu oli tarpeelle!), oliwat hänen
Ruomalaiset ystäwänsäh etäällä, ja hänen
omansah eiwär tahtoneet sotiah pelwosta
sotawäen paljouden tähden; mutta hän itfeh,
pelkäämätöinnä, antoi maski-törmiin puhal-
taah, ja meni Syyrialaisia wastaan, ja tap-
peli ankarastih huomenesta hamaan ehtooseen
astih, ja siinä tapahtui suuri meren-wuoda-
tus, niin että monta tuli kuoliaksi lyödyksi
molemmilta puolilta, siksi että myös Juu-
tas »viimeiseltä tuli lyödyksi. Ia niin Is-
rael pakeni.

Ia kaikki kansa suriwat Juutasta lau-
man aikaa, ja sanoiwat: moi, että se sanka-
ri langennut on, joka Israelia »varjellut on!
Sitteh tuliwat luutaan weliet, toinen toi»
sensah perästä, paäruhtinoiksi; mutta kansan
sydämet eiwät pysyneet lujana Jumalassa
enämmän aikaa, kuin kurjuuden ensimmäisinä
päilvinä, maan he tekitvät liittoa Ruomalais-
ten ja Syyrialaisten kanssa, silloin yhden
kulloin toisen kanssa heistä, jotka Syyria-

laisten
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laisten »valtakunnasta riitelilvät, ja luuli-
wat wiisaastih toimittawansah, koska he ih-
misten apua etsiwät, unobtain/ että Herra
yksinansah on Wavahtaja. Ia niin surmat-
tiin heidän päämiehensä!) miekalla ja petok-
sella/ ja Juutalaiset sotiwat Juutalaisia
wastaan. i Makkab. kirj. 6-is.

34. Juutalaiset RuOmalaisteu
wallassa.

Syyrialaisten »valtakunta häwisi sisäl-
lisen eripuraisuuden ja Ruomalaisten kama-
luuden kautta. Nyt olisi kaiketih Juutalais-
ten pitänyt iloitseman, että heidän Ruoma-
laiset ystäwänsah oliwat niin likellä; mutta
Ystäwyyden hedelmä oli se, että Juutalaiset
joutuiwat Ruomalaisten orjiksi. Niin ta-
pahtui kaikilleh kansoilleh, jotka etsiwät Ruo-
malaisten ystäwhyttä; niin tapahtuu kaikil-
leh kansoilleh, jotka unohtawat eläwän
malan ja uskaltamat ihmisten lapsiin; ja
järis-kummainen oli Juutalaisten pimeys,
jotka eiwät taitaneet nähdäh, että tainkaltais-
ta oli jo Jumalalta Pähässä Raamatussa
ilmoitettu.

Babelin kuningas Nebukadnesar näki
unta ja näki kuwan seisoman edcssänsah: sen

pää
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pää oli kullasta, rinta ja käsiwarret oliwat
hopeesta, watsa ja lanteet oliwat waskesta,
sääret oliwat raudasta; ja Herra antoi Dan-
jelilleh ymmärrystä näyn selityksen sanoah,
ja hän selitti unen niistä neljästä »valta-
kunnasta, jotka toinen toisensah jälkeen tu-
leman piti. Se on siis ilmeinen, että kulta
merkitsee Babelin waltakuntaa, hopea Per-
sian, waski Masedoonian, ja rauta Ruomin,
koska rauta särkee ja murentaa kaikki; ja
Danjel sanoi: Niinkuin rauta rikkoo, juuri
niin tämän waltakunnan pitää myös särke-
män ja murentaman. Dan. kirj. 2.

Makkabeerein sukukunnasta nousi miehiä,
jotka ylpeydessänsä!) kutsuiwat heitänsäh ku-
ninkaiksi, ja weljekset sotiwat kuninkaallisesta
kunniasta ja koreudesta. Mutta Aasianmaassa oli Pompeijus niminen pääruhtinas;
hän tuli Jerusalemiin ratkaisemaan riidan
ja jakaamaan oikeutta weljesten kesken; hän
asetti maan päämieheksi kenenkän hän tahtoi,
ja waati heitä Ruomilleh alammaiset ole»
maan. Päin merilänteen Kaanan maalta
asuiwat Idumeerit (Edomitat). jotka oliwat
Esaun sukua, joka oli Patriarkan Jaakopin
weli. Näillä oli aina pahaa mielessä Is-
raelin lapsia wastacm. David oli heidän

woit-
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»voittanut; mutta he luopuiwat sittch pois;
jällensäh he woitettiin wiisaan Makkabeerin
Simonin voijalta, lohanekselta, ja waa-
dittiin Israelin Jumalala tunnustamaan.
Näistä Idumeereistä oli He roode s nimi-
nen. Hän joutui luutaan maan kuninkaaksi
kamaluudella ja woimallisten Roomalaisten
imartamisella; hän kaunisti Herran tempelin,
mutta katsoi Herran lajin ylön; hän tuotti
pakanallisia tapoja maahan, häwitti Makka-
beerein sukukunnan ja wuodatti paljon wia-
tointa werta.

35. luutaan maan tilaisuus ennen
lesuksen Kristuksen tultua.

luutaan maassa oli siehen aikaan mon-
ta, jotka Sadduseuksiksi kutsuttiin; he us-
koiwat että ihminen kuolee niinkuin elämet,
eiwätkä sentakia huolineet mitä he ajatteli-
wat ja tekiwät, etteiwät he waan erehtyneet
ulkonaisilla töillänsäh niin, että maallinen
laki olisi saanut tilaa heitä rangaistut). Toi-
set oliwat, jotka Phariseuksiksi kutsuttiin;
he tahtoiwat pidetääh ylön hurskaina ja Ju-
malala-pelkääwäisinä, kantoiwat Jumalan
nimen kielen päälläh, ahkeroitsiwat itsiänsäh

wan-



83

wanhurskauttaah ulkonaisilla menoilla; mut-
ta he oliwat silmäpalweliat, jotka sydämessä
eiwät uskoneet Jumalan, eiwatka rakasta-
neet muita kuin itsiänsäh. Semmoiset oli-
wat ne, jotka Israelin opettajiksi kutsuttiin;
he wietteliwät kansan ja waansiwät Juma-
lan sanan, ja jumalattomuus tuli suureksi.
Wanhurskailla ei ollut silloin muuta lohdu-
tusta, paitsih sitä, että he luuliwat aijan
oleman käsilläh, jona Waftahtaja pahasta.
Messias, oli tulema. Kaikki, jotka maassa
asuiwat, tiesiwät aizan olewan läsnä; mutta
useamitten mieli oli käättynä päin maalliseen
woimaan ja kunniaan; sentähden he hullus-
tih selittiwät rohwetain ennustukset ijantait-
tisesta waltakunnasta, jonka Hän rakentama
oli, niinkuin sen olisi pitänyt oleman »valta-
kunnan tästä mailmasta; he toiwosiwat Hä-
nen woittawansah Ruomalaiset ja kaikilleh
luutalaisilleh saattawansah suuren kunnian
ja arwon z mutta senkaltaista eiwät hurskaat
odottaneet, he ymmärsiwät hywin, sen »val-
takunnan olewan hengellisen, totuuden »val-
takunnan, jonka Wapahtaja oli rakentawa
ja hallitsema ijankaikkisestih. Dan. 2.

Z6. Mes-
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36. Messiaksen Tulo.
Rohwetan Miikan Ennustuskirjassa on

kirjoitettuna:
Sinä Betlehem Ephrata, joka wähänen

olet luutaan tuhanten seassa! sinusta on mi-
nulleh Se tulema, joka Israelissa on Hallit-
sia olema; jonka ulss-käymys on ollut alusta
ja ijankaikkisuudesta. Hän on astuma edes
ja hallitsema Herran mäkewhyden kautta, ja
heidän pitää lewossa asuman; silla Hän on
nyt kuuluisaksi tulema, niin lawealta kuin
mailma on.

Nämät sanat oliwat kaikki Kirjan-oppi-
neet niin selittäneet, että Messiaksen piti
Betlehemissä syntymän; ja katsoh, Natsare-
tin kaupungissa Galileassa asui neitsy. Maar-
ja nimeltä, joka oli kihlattu miehelleh, jon-
ka nimi oli loosep, Davidin huoneesta.
Ia Herran Enkeli ilmestyi hänelleh, ja sa-
noi, että hän oli synnyttämä Poijaan, jonka
nimi piti kutsuttaman lesus (se on: Wapah»
taja) ja Ulimmäisen Poika; sillä Enkeli sa«
noi: Pyhä Henki tulee sinun päälles, ja
Mimmaisen woima marjoo sinun; sentähden
myös se Pyhä, joka sinusta syntyy, pitää
kutsuttaman Jumalan Poijaaksi. Maar-

ia



85
ja asui Natfaretissä; mutta Betlehemissä
piti lesuksen syntymän; ja katsot), koska
Ruomi wallitsi mailman waltakunnat, nousi
miehiä sotimaan pääwallasta siinä kaupun-
gissa, ja yksi sai woiton, ja kutsui hämnsäh
keisari Augustus, ja häneltä käwi käsky
ulos, että kansat piti Merellisiksi lasketta-
man, kukin siinä kaupungissa, josta hänen
sukunsah oli; niin meni Maarja Joosepin
kanssa Betlehemiin, Davidin kaupunkiin.
Ia tapahtui heidän siellä ollessansa!), että
hänen synnyttämisensä!) päiwät tuliwat tay»
tetyksi; ja hän synnytti Poijaan hänen efikoi-
sensah, ja kapaloitsi Hänen, ja pani seimeen,
ettei heillah ollut siaa majassa. Ia muuta-
mat paimenet walwoiwat siinä paikkakunnas-
sa ja wartioitsiwat yöllä heidän laumaansah;
jakatsoh, Herran Enkeli seisoi heidän tykön-
säh, ja Herran kirkkaus ympärih-walaisi
heitä, ja he suuresti!) peljastyiwät. Niin
Enkeli sanoi heilleh: Älkäät peljästykö! Kat-
soh, minä ilmoitan teilleh suuren ilon, joka
tulewa on kaikelleh kansalleh; sillä teilleh on
tänapäinä syntynyt Wapahtaja, joka on
Kristus, Herra Davidin kaupungissa; ja
kohta oli Engelin kanssa suuri taiwaallifen
sotawäen joukko, jotka kiittiwät Jumalala

ia
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ja sanoiwat: kunnia olkoon lumalalleh kor»
keudessa, ja maassa rauha, ja ihmisilleh hy-
wä tahto! Ia merkiksi, että äsken-syntynyt
Wapahtaja oli kaikilleh lähetetty, jotta maan
piirissä asuwat, tuliwat tietäjät Itäisiltä
mailta, pakanitten maalta, lerusalamiin, ja
sanoiwat: Kussa on se syntynyt Juutalaisten
kuningas? Me näjimme Hänen tähttnsäh
Itäisellä maalla ja tulimme Häntä kumarien
rukoilemaan. Koska Heroodes sen kuuli,
hämmästyi hän ja kokosi Alimmaiset Papit
ja Kirjan-oppineet ja kysyi heiltä, kussa
Kristuksen syntymän piti. He sanoiwat:
Betlehemissä, luutaan maalla; silla niin on
rohwetain kautta kirjoitettu. Silloin kutsui
Heroodes tietäjät salaa, ja tutkisteli wisus-
tih heiltä, millä aijalla tähti ilmestyi, ja lä-
hetti heidän Betlehemiin, ja sanoi: Kysykäät
wisustih lapsesta, ja koska te lövdatte, niin
ilmoittakaa! minulleh, että minälin tulisin
ja kumarraisin Häntä.

He meniwät mattaansah, ja katsoh, täh-
ti, jonka he oliwat nähneet Itäisellä maalla,
käwi heidän edessänsäh ja seisahti sen huo-
neen päälleh, jossa Lapsi oli; ja he maahan
lankesiwat ijankaikkisen Jumalan ainoan
Poijaan edessä, ja uhrasiwat Hänelleh kultaa,
pyhää sawua ja mirhamita. Sit-
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Sitteh Jumala kielsi heitä unessa' He-
roodeksen tykö palajamasta; ja he meniwät
toista tietä omalleh maallensah. Koska He-
roodes näki hänensäh heiltä wieteltylsi, wi-
hastui hän sangen kowin ja lähetti tappa-
maan kaikki poika-lapset Betlehemissä ja
kaikissa sen äärissä, jotka kaksi wuotiset oli-
wat, taikka nuoremmat; luullen pimeydessän-
sä!), taitawansah tappaab Inmalan Poijaan
ja estääh mitä Jumala rohwetainsah kautta
ilmoittanut oli. Mutta Herra oli Enkelin-
säh kautta sanonut losepilleh: Vlouseh, otah
Lapsi äitinensäh ja pakeneh Egyptiin; ja
Herra löi Heroodetsen, niin että hän kuoli
suuressa wiheljaisyydessa ja tuli siallensah.
Niin Herra kutsui Poikansah Egyptistä jäl-
lensäh, ja Maarja ja loosep meniwät ylös
Jerusalemiin/ Herran lajin jälkeen, asettaak-
sensa!) lasta Herran eteen tempelissä. Niin
täytettiin mitä Herra puhunut oli, koska,
Israelin tuskan aikana, wanhat suriwat
uuden tempelin mitättömyyttä sen huoneen
suhteen, jonka kuningas Salomo rakentanut
oli; sillä silloin tapahtui Herran Sana roh-
weta Haggailleh, ja hän sanoi: Kuta on
jäänyissä, joka tämän huoneen entisessä kun-
niassansa!) nähnyt on? Eikö se oleh sen suh-

teen
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teen niinkuin ei mitään teidän silmiinne edes'
sä? Mutta älkäät peljätkö, sillä näin sanoo
Herra Sebaot: Wielä on mäha aikaa, kuin
Minä taiwaat, maan, meren ja mantereen
saatan liikkumaan; Minä tahdon saattaah
kaikki kansat liikkumaan, ja kaikkein kansain
Toiwo tulee. Minä täytän tämän huoneen
kunnialla; tämän jälkimmäisen huoneen kun-
nia pitää suurempi oleman, tuin ensimmäisen,
ja Minä tahdon antaah rauhan tälleh pai-
kalle!), sanoo Herra Sebaot. Nyt kannet-
tiin lapsena tempeliin kaikkein kansain Toiwo,
Rauhan Antaja, Jumalan kunnian kirkkaus
ja Hänen olemuksensah juuri -kuwa. Tätä
ymmärsi jumalinen ja wanha Simeon; siis
tuli hän hengen kautta tempeliin, otti Lapsen
syliinsäh, ja kiitti lumalata ja sanoi: Her-
ra, nyt Sinä lasket palwelias rauhaan me-
nemään, Sanas jälkeen; sillä minun silmäni
owat nähneet Sinun autuudeö, jonka Sinä
wa'mistit kaikcin kansain eteen, walkeudeksi
walistamaan pakanoita, ja Sinun kansas
Israelin kunniaksi. Ia wanhimmat palasi-
wat Lapsen kanssa heidän kaupunkiinsah
Natsaretiin; mutta Lapsi kaswoi ja wahwis-
tui hengessä, ja täytettiin wiisaudella ja Ju-
malan armo oli Hänen kanssansah. Mat.
2. Luuk. 1-2. Hagg. 3.37. Jo-
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37. lohanes Kastaja.

Koska rohweta Malakias ilmoitti Her-
ran tuloa, puhui Herra hänen kauttansah
näin: Katsoh, Minä lähetän Minun Enke-
lini, joka Minun eteeni pitää tien »valmista-
man; ja kohta tulee tempeliinsäh se Herra,
jota te etsitte, Liiton Enkeli, jota te tahdotte:
Katsoh, Hän tulee, sanoo Herra Sebaot.
Katsoh, Minä lähetän teilleh Elian rohwe-
tan, ennenkuin se suuri ja hirmuinen Herran
päiwä tulee, ja hän on kääntämä isäin sy-
dämet lasten tykö ja lasten sydämet isainsäh
tykö, etten Minä tulisi ja löisi maata kirouk-
sella. Ia kuudentena kuukautena ennenkuin
Enkeli tuli Maarjan tykö, seisoi hän altarin
puolella, jossa pappi, ijällinen Sakarias,
tempelissä sytytti suitsutuksia, ja Enkeli sa-
noi Sakarialleh: Sinun ijällinen emäntäs
synnyttää poijaan ja sinun pitää kutsuman
hänen nimensäh lohanes; hän täyteäään Py«
hälla Hengellä, ja käy edes Elian hengellä
ja woimalla. Ia tapahtui niin; lohanes
kaswoi korwessa, ja Herra oli hänen kans«
sansah; ja koska hän tuli mieheksi, meni
hän Israelin kansan eteen, ja seisoi loorta-
nin wirran rannalla, ja kehoitti kansaa pa-

ran-
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rannusta tekemään ja uskomaan Hänen/ jo-
ka tulewa oli; ja hän kasti Medellä ne, jotka
hänen ääntänsäh kuuliwat, merkiksi, että
heidän piti synnistä puhdistettaman ja uusiksi
ihmisiksi tuleman, ja hän sanoi: Minä kas-
tan wedellä, waan minua wakewämpi tulee,
jonka kengän nauhoja en minä oleh kelwol-
linen päästämään. Hän kastaa Pyhällä
Hengellä ja tulella. Mutta koska lesus oli
kolmen kymmenen aijastaikainen, tuli Hän
loortanin wirralleh, ja kastettiin lohanek-
selta, ja koska lesus astui Medestä, aukeni-
wat taiwaat Hanelleh, ja Hän näki Juma-
lan Hengen tuleman alas niinkuin lyhkyisen,
ja tuleman Hänen päällensäh, ja ääni tai-
waasta sanoi: Tämä on se Minun rakas
Poikani, johonka Minä mielistyn. Malak.
3-4. Luuk. 1. Mat. 3.

38. lesus Nristus Mailmcm
N?apat)taja.

Sitteh meni lesus synagoogiin, joihin
Juutalaiset kokoontuiwat kuulemaan Juma-
lan sanaa, Mooseksen ja Rohwetain kirjoja,
ja tultuansa!) Natsaretin synagoogaan, siinä
kaupungissa, jossa Hän kaswatettu oli, nousi

Hän
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Hän lukemaan, ja hänelleh annettiin Esaian
rohwetan raamattu. Ia kuin Hän raama-
tun awasi, löysi Hän sen paikan, kussa
kirjoitettu on: Herran henki on minun pääl-
läni, sentahdeu että Hän on minun woidellut;
Hän on lähettänyt minun saarnaamaan köy»
billch Ovangeljumita (se on: suloista ja by-
wää sanomata), parantamaan särjetyltä sy-
dämitä ja saarnaamaan wankeilleh lunastus»
ta. Ia kuin Hän pani raamatun kiinni,
antoi Hän sen palwelialleh, ja istui. Mutta
kaikkein silmät, jotka synagoogassa oliwat,
katsoiwat Hänen päällensah. Ia Hän rupesi
heilleh sanomaan: tänäpäinä on tämä kirjoi-
tus täytetty teidän silmäinne edessä. Luut. 4.

Niin sanoi siis lesus, että Hän oli se
Lunastaja, josta wanhat rohwetat puhuneet
oliwat; jaa, Hän opetti jullisestih, että,
waikka Hän oli Ihmisen Poika, oli Hän
kuitenkin myös Jumalan ainoa Poika, joka
ennenkuin Abraham olikaan, osallinen Isän
luonnosta, ennenkuin mailman perustus las-
kettu oli, ja tullut kadotetulta »vapahtamaan.
Silla niin on Jumala mailmaa rakastanut,
että Hän antoi Hänen ainoan Poikansah,
että jokainen, joka uskoo Hänen päällensäh/
ei pidäh hukkuman, mutta ijankaikkisen elä»

män
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män saaman; sillä/ joka Poijaan päälleh us-
koo, ei häntä tuomita; mutta, joka ei uskoh,
se on jo tuomittu/ silla ei hän uskonut Ju-
malan ainoan Poijaan nimen päälleh. Mat.
16: 16—17. loh. 9: 35-39. 8: 38. 17:
24. 3: 13-21.

Mutta kerran, koska lesus tätä oppia
julisti, sanoiwat Phariseukset Hänelleh:
Sinä todistat itsestäs, ei sinun todistukses
oleh tosi. lesus wastasi ja sanoi heilleh:
Waikka Minä itsestäni todistan, niin Minun
todistukseni on tosi, sillä en Minä oleh yk-
sinäni, waan Minä ja Isä, joka Minun
lähetti; ja teidän lajissanne on myös kirjoi-
tettu, että kahden ihmisen todistus on tosi.
Minä olen se, joka Itsestäni todistan, ja
Isä, joka Minun lähetti, todistaa myös
Minusta. Ei se myös ollut ainoastaan äänen
kautta taiwaasta, kuin Isä todisti rakkaasta
Poijaastansah, waan se oli, niinkuin lesus
itseh sanoi: ne työt, jotka Isä antoi Minul-
leh tehdäkseni, todistawat Minusta, että
Isä on Minun lähettänyt. loh. 8.

Rohwetan Esaian tykönä on kirjoitet-
tuna: Korwet ja erämaat pitää iloitseman
ja se aukea sia pitää iloinen oleman ja niin-
kuin kukkanen tulostuman, ja he näkewät

Her-
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Herran kunnian, meidän Jumalan kauniu-
den; silloin awataan sokeain silmät, ja kuu-
roin korwat aukenewat, rammat hhppääwät
niinkuin peurat, ja mykkäin kieli pakahtuu
kiitokseen. Herra tosin puhui tacsa siila hen-
gellisesta walkeudesta, joka pakanoilleh koit-
tama oli, ja siitä hengellisestä lääkityksestä;
mutta Hän puhui myös niistä ulkonaisista
töistä, jotka lesus tekemä oli kumaukseksi
siitä, kuinka Hän oli sielua walaisewa ja
parantama. Ia tapcchtui, että lohanes
Kastaja salwattiin wankiuteen, sillä hän oli
totuutta ilmoittanut; ja koska hän wankiu-
dessa kuuli Kristuksen työt, lähetti hän kaksi
opetuslastansa!) sanomaan hänelleh: Oletko
sinä se tulema, elih pitääkö meidän toista
odottaman? Niin lesus wastasi, ja sanoi
heilleb: Menkäät ja sanokaat jallensäh lo-
hanekselleh ne, jotka te olette kuulleet ja näh-
neet: Sokeat saamat näkönsäh, ja ontuwat
käymät, vitaaliset puhdistetaan, kuuroit kuu-
lemat, kuolleet herätetään, ja köyhilleh saar-
nataan Evankeliumi. Es. 35. Mat. N.

Niin waelsi lesus ympärih kolmeh
aijastaikaa ja neljännellä, ja paransi kaikki
sairaat, jotka uskoiwat Hänellä siehen oleman
woimaa; ja kaikkea tätä teki Hän rakkauten-

Pyh. 3l»«!N. Wssh» AMiN». 5 sah
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sah todistukseksi, että Hän tahtoi ottaah
päällensäh meidän sielumme heikkouden, ja
kantaah sen taudit ja herättääh meitä kuo-
lemasta ja antaah meilleb elämän, jos me
Hänen uskomme. Hänellä oli monta ope-
tuslasta; mutta Hän walitsi kaksi-toista-
kymmentä, jotka Apostoliksi (se on: käsky-
läisiksi) kutsuttiin, ja he waelsiwat ympärih
ja ovettiwat, ja paransiwat sairaita, niinkuin
Hän itsekkin, sen wiisauden ja woiman jäl-
keen, jonka Hän heilleh antoi, silla itsestän»
säh oliwat he alhaisia, oppimattomia miehiä.
Mat. 8.10.

Tällä muotoa ilmaantui, että lesus olise rohweta, josta Mooses puhunut oli ja sa-
nonut: Häntä pitää kansan kuuleman kai-
kissa mitä Hän heilleh puhuu, ja joka Häntä
ei kuuleh, sen pitää kukistettaman kansastan-
sah. Mutta monta oliwat, jotka eiwät tah,
toneet Häntä kuullah, ja heidän seassansah
useammat Kirjan-oppineet ja Phariseukset,
jotka parhain tunsiwat Raamatut, waan ei-
wät niitä sydämessänsä!) uskoneet. Sentäh-
den sanoi lesus heilleh: Te tutkistelette Raa-
matulta, sillä niissä te luulette teillenne ijan-
kaikkisen elämän olewan; ja ne owat kuiten-
kin, jotka todistawat Minusta. Älkäat luul-

ko
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ko että Minä kannan Isän edessä teidän
päällenne; se on, joka teidän päällenne kan-
taa, nimittäin Mooses. Jos te olisitte
Mooseksen uskoneet, niin te olisitte Minun
uskoneet, sillä Minusta on hän kirjoittanut;
mutta jos et te hänen kirjoituksiansah uskoh,
kuinka te Minun sanani uskotte? Ia jällen-
säh sanoi lesus: Jos Jumala olisi teidän
Isänne, niin te tosin rakastaisitte Minua,
sillä Minä tulin Isästä; mikset te siis us-
koh Minun puhettani? Mutta et te taidah
uskoah; sillä te olette isästä perkeleestä, ja
teidän isänne himoja te tahdotte tehdah; hän
on ollut murhaja alusta, ja ei pysynyt to-
tuudessa; ei totuus oleh Hänessä: koskahan
puhuu Valhetta, niin hän puhuu omastan-
sah, sillä hän on walhetelia ja walheen isä;
mutta että Minä sanon teilleh totuuden, niin
et te uskoh Minua: joka on Jumalasta, se
kuulee Jumalan Sanat; sentähden et te kuu-
let), ettet te Jumalasta, oleh. Niin ilmoitti
siis lesus, että kärmeh, joka ensimmäisille!)
wanhimmillemme sanoi: Ei suinkaan pidäh
teidän kuoleman oli perkeleh, ja että hän
on kaikkein heidän isänsäb, jotka eiwät tah-
dot) kuullat) ja uskoah Jumalan Sanaa.
Mutta Phariseukset ja Kirjan-oppineet pa-

hak-



96

haksuiwat tainkaltaista puhetta, ja 5e neu-
wotteliwat keskenänsäh tappaaksensah lesusta,
ja, jota usempia ihmeitä Hän teki, sitä suu-
remmaksi tuli heidän kiukkunsah. 5 Moos.
kirj. 18. loh. Z. 8.

lesuksella oli ystäwä, Latsarus nimeltä;
ja tapahtui, että Latsarus kuoli, ja ei lesus
ollut läsnä, ja Latsarus haudattiin, ja ma-
kasi neljä päiwää haudassa, ja hän haisi.
Niin lesus tuli Betanjaan, jossa Latsarus
asunut oli, hänen sisartensah Maarian ja
Martan tykö, ja he itkiwät suurestih, ja
sanoiwat lesukselleh: jos sinä olisit täällä
vllut, ei olisi meidän weljemme kuollut. Sa-
noi lesus heilleh: Minä olen ylösnousemus
ja elämä: joka uskoo Minun päälleni, hän
elää, ehkä hän olisi kuollut. Mutta hauta
oli luola, ja kiwi sen päälleh pantu, ja le-sus sanoi: ottakaat kiwi pois! ja he ottiwat
kiwen pois sialtansah; mutta lesus nosti
silmänsäh ylös ja sanoi: Isä, Minä kiitän
Sinua, ettäs Minua kuulit! Mutta, Minä
tiedän myös, ettäs aina Minua kuulet; waan
kansan tähden, joka tässä ympärih seisoo,
sanon Minä, että he uskoisiwat Sinun Mi-
nua lähettäneeksi. Ia kuin Hän nämät sa-
nonut oli, huusi Hän suuretta äänellä: Lat-

sarus,
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sarus/ tuleh ulos! Ia se kuollut tuli ulos
sidottuna käsistä ja jalwoista, kääriliinalla.
lesus sanoi heilleh: päästäkäät häntä ja
antakaat hänen mennäh! Niin monta Juu-
talaisista uskoiwat Hänen päällensäh; mut-
ta muutamat meniwät Phariseusten tykö ja
ilmoittiwat heilleh mitä lesus oli tehnyt.
Niin Alimmaiset Papit ja Phariseukset ko-
kosiwat Neuwon/ ja sanoiwat: Mitä me
teemme? Tämä ihminen tekee monta ihmet-
tä; jos me sallimme hänen niin ollah, niin
kaikki uskomat hänen päällensäh, ja Ruo-
malaiset tulewat ja ottamat pois sekä meidän
maamme että kansamme. Mutta yksi heistä,
Kaiphas nimeltä, joka oli sinä wuonna Alim-
mainen-Pappi, sanoi heilleh: Et te mitään
tiedäh, et te myös ajatteleh, että se on meil-
leh tarpeellinen, että yksi ihminen kuolee kan-
san tähden, ettei kaikki kansa hukkuisi. Mut-
ta ei hän sitä itsestänsäh sanonut, waan
että hän oli sinä wuonna Alimmainen-Pap-
pi, niin hän ennusti, että lesuksen piti kuo-
leman kansan tähden, ja ei ainoastansah
kansan tähden, waan että hänen piti ne Ju-
malan lapset, jotka hajotetut oliwat, yhteen
kokooman. Siitä päiwästä pitiwät he yh-
teen neuwoa kuolettaaksensah Häntä. loh.ti.

Mutta
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Mutta lesus tiesi kaikki mitä Hänelleh
tapahtuman piti, ja Hän oli sanonut: hy-
mä Paimen antaa henkensäh lammasten
edestä; Minä olen se hywä Paimen. Ihmi-sen Poijaan piti, niinkuin kirjoitettu oli,
kuolemallansah »vapahtaman kaikki ne kuole-
masta, jotka uskoiwat Hänen; ja lesus to-
disti itseh, että hetki oli tullut, jona Hänen
piti haawoitettaman meidän pahain teloim-
me tähden, ja meidän synteimme tähden ho-
suttaman, ja kärsimän rangaistuksen, että
meilläh rauha olisi; ja Hän sanoi: nyt tä.
män mailman päämies (se on perkeleh) pi-
iää heitettämän ulos, ja koska Minä noste-
taan ylös, niin Minä wedän kaikki Minun
tyköni; mutta Hän sanoi: nostetaan ylös,
muistuttain, että Hänen piti ristin päälle
nostettaman. Mutta koska Hän lähestyi
kaupungita, meni paljo kansaa Häntä ivas-
taan, ja enin osa hajotti waatteensah tielleh,
ja ne muut karsimat oksia puista ja hajot-
tiwat tiellä. Mutta kansa, joka kawi edel-
lä, ja jotka seurasiwat, huusiwat sanoen:
Hosianna (se on, Annah Autuutta!) Davi-
din Poijalleh! Kiitetty olkoon se, joka tulee
Herran nimeen! Hosianna korkeudessa! Ia
lapset tempelissä huusiwat, ja sanoiwat:

Hosi-
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Hosianna Davidin Poijalleh! Mutta Pap-
pien Päämiehet ja Kirjan-oppineet närkäs-
tyi wät, ja sanoiwat: Kuuletkos, mitä nä-
mät sanowat! niin lesus sanoi: Ettekö te
koskaan oleh lukeneet: Lasten ja Imewäis-
ten suusta olet Tina kiitoksen Sinulles wal-
miStanut. loh. 10, 12. Mat. 21. Es. 53.

39. lesus Kristus asettaa Pyhän
Ehtoollisen.

Ia nyt oli Pääsiäinen, Juutalaisten
juhla, jona heidän piti Pääsiäis-lampaan
syömän, muistoksi isäinsäh pelastuksesta hu-
kuttajasta ja kumaukseksi Liiton Enkelistä,
siitä puhtaasta, wiattomatzta lampaasta, joka
werellänsäh wapahtaa uskowaisiansah sielun
hukuttajasta, perkeleestä. Sillä, koska le-sus tiesi hetkensäh tulleeksi, että Hänen piti
tästä mailmasta Isan tykö menemän; niin-
kuin Hän oli rakastanut omiansah, jotka
oliwat mailmassa, niin Hän loppuun astih
rakasti heitä, ja istui pöydän tykönä kahden-
toista» kymmenen Apostolinensah, ja sanoi:
Minä olen halulla halainnut syödäh tätä
pääsiäis-lammasta teidän kanssanne, ennen-
kuin Minä kärsin. Mutta heidän syödessän.

säh,



100

säh, sanoi Hän: Totisestih Minä sanon teil-
leh: yksi teistä Minun pettää; kuitenkin woi
sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika
petetään: parempi olisi silleh ihmiselle!) ol-
lut, jos ei hän olisi syntynyt. Ia pettäjä
oli Juutas Iskarjotin poika, ja saatana me-
ni häneen, ja hän läksi pois Pappien Pää-
miesten tykö, ja myi Herransa!) ja Mesta-
rinsah kolmeen-kymmenteen hopea-penninkiin.
Mutta koska he söiwät, otti lesus leiwän,
ja kiitti, mursi, ja antoi opetuslapsillensa!),
ja sanoi: ottakaat, syötaät, tämä on Minun
ruumiini, joka teidän edestänne annetaan:se tehkäät Minun muistokseni! Samalla muo-
toa otti Hän myös kalkin, kiitti, antoi heil-
leh, ja sanoi: juokaat tästä kaikki, sillä tämä
on se Uusi Testamenti Minun weressäni,
joka monen tähden wuodatetaan syntien an-
teeksi antamiseksi. Mat. 26. Luuk. 22.
Job. 13. 1 Kor. 11.

Niin oli siis se pyhä Armon wälikap»
paleh, joka Altarin Sakramentiksi kutsutaan,
meidän Herraltamme lesutselta Kristukselta
asetettu sinä yönä, jona Hän petettiin, to-
distukseksi, että Hän kuoli meidän synteim-
me tähden. Mutta, että me yhtä Hänen
kanssansa!) olisimme, tullaksemme wapahte-

tuiksi.
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tuiksi, sitä oli Hän jo ennen sanonut: ellet
te syöh ihmisen Poijaan lihaa, ja juoh Hä-
nen werransah, niin ei oleh elämä teissä;
mutta, joka syö Minun lihani ja juo Mi-
nun wereni, hän on Minussa, ja Minä hä-
nessä. Niinkuin Isä Minun lähetti, ja on
Minussa, ja Minä Hänessä, niin myös se,
joka Minua syö, on Minussa. Tämä puheh
ymmärretään hengellisesti h niistä, jotkarak-
kaudessa ja uskossa cmistawat lesulsen yyn-
nä kaiken Hänen ansionsa!) kanssa; sillä,
joka kelwottomastih syö ja juo, hän on wi«
kapää Herran kuolemahan ja syö ja juo tuo-
mion itsellensä!). Kaikesta tästä puhui le-sus edemmäh sinä yönä, luutaan ulos-men-
tyä, ja sanoi opetuslapsillensa!): älköön tei-
dän sydämenne murheellinen olko; jos te us-
kotte Jumalan päälle!), niin te myös uskotte
Minun päälleni. Minun Isäni huoneessa
on monta asunsiaa. Minä menen walmis-
lamaan teilleh siaa, jakuin Minä olen teilleh
walmistanut siaa, niin Minä tulen jällen
ja otan teidän tyköni; kussa Minä olen,
siellä pitää myös teidän oleman. Teillä on
nyt murheh; mutta teidän pitää Minun nä-
kemän, ja teidän sydämenne on iloitsewa, ja
ei kenkään pidäh teidän iloanne teiltä otta-

man
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man pois. Minä olen tie, totuus ja elämä:
ei kenkään tuleh Isän tykö/ waan Minun
kauttani; joka näkee Minun, hän näkee myös
Isän. Minä olen Isässä, ja Isa Minussa.
Mitä ikänänsah te, uskoen, anotte Isältä
Minun nimeeni, niin te saatte. Isa kun-
nioitetaan Poijaan kautta. Jos te Minua
rakastatte, niin te tosin iloitsisitte, että Mi-
nä sanoin: Minä menen Isän tykö; sillä
Isä on suurempi Minua. Joka Minua ra-
kasta, se pitää Minun sanani, ja Minun
Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme Hä-
nen tykönsäh ja asumme Hänen tykönänfäh.
Minä olen se totinen wiinapuu, te olette
oksat: joka Minussa pysyy, hän kantaa pal-
jo hedelmätä; ilman Minutah et te
woih mitään tehdäh. Pitäkäät Minun käs-
kyni, pysykäät Minun rakkaudessani, niin-
kuin Minä pidän Isäni käskyn ja pysyn
Hänen rakkaudessansa!). Se on Minun käs-
kyni, että te rakastatte teitänne keskenänne,
niinkuin Minä teitä rakastin. Ei oleh kel-
lään sitä suurempata rakkautta, kuin että
joku panisi henkensäh ystäwittensäh edestä.
Te olette Minun ystäwäni, jos te teette mitä
Minä teidän käsken. Mailmassa on teilläh
tuska; mutta olkaat hywässa turmassa: Mi-

nä
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nä woitin mailman. loh. 13/ 14, 15, 16.
i Kor. ii.

Näitä puhui lesus ja nosti silmänsäh
taitvasta päin, ja sanoi: Isa, hetki tuli,
kirkastat) Sinun Poikas, että Sinun Poi-
kas myös kirkastaisi Sinun; niinkuin Sinä
annoit Hanelleh wallan kaiken lihan päälleh,
antaah ijankaikkisen elämän kaikilleh, jotkas
Hänelleh annoit; mutta tämä on ijankaikki-
nen elämä, että he Sinun ainoan Jumalan
tuntisiwat, ja jonkas lähetit, lesutsen Kris-
tuksen. Minä kirkastin Sinun maan päällä.
Minä täytin Sinun työs; nyt Isä, kirkas-
tat) Sinä Minua itseh tylönäs sillä kirkka-
udella, joka Minulla Sinun tylönäs oli en-
nenkuin tämä mailma olikaan. Minä ilmoi-
tin Sinun nimes ihmisilleh, jotkas Minul-
leh mailmassa annoit: he oliwat Sinun, ja
Minulleh Sinä ne annoit; ja Sinun nimes
he kätkiwät, ja totisestih tunsiwat Minun
Sinusta lähteneen. Pyhität) heitä totuudes-
sas; Sinun puhees on totuus! Mutta
en Minä ainoastansah heidän edestänsäh ru-
koilet), waan myös niitten edestä, jotka hei-
dän sanansah kautta uskowat Minun pääl-
leni, että he kaikki yhtä olisiwat, niinkuin
Sinä Isä, Minussa olet, ja Minä Sinussa,

että
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että hekin Minussa olisiwat, ja että kaikki
mailma tietäisi, että Sinä Minun lähetit,
ja että Sinä heitä rakastat, niinkuin Sinä
Minun rakastit. Isä, Minä tahdon, että
kussa Minä olen, siellä nekin olisiwat Mi-
nun kanssani, jotka Sinä Minulleh antanut
olet, että he Minun kunniani näkisiwät, jon»
kas Minulleh annoit, silla Sinä rakastit
Minua, ennenkuin mailman perustus lasket-
tu oli. Wanhurskas Isä! ei mailma Si«
nua tunneh! mutta Minä tunnen Sinun, ja
Minä julistin beilleh Sinun nimes, ja wiela
julistan: että se rakkaus, jolla Sinä Mi-
nua rakastit, heissä olisi, ja Minä myöö
heissä. loh. 17.

40. lesuksen Aristuksen kärsiminen
ja Nuolema.

Koska lesus nämat oli sanonut, meni
Hän ulos opetuslastensa!) kanssa, ja tuli
yrttitarhaan, joka Getsemaneksi kutsutaan,
ja kuin Hän sangen suuressa ahdistuksessa

oli, rukoili Hän hartaammin; Hänen hiken-
säh oli niinkuin weren-pisarat, jotka maan
päälleh putosiwat. Niin Enkeli taiwaasta
ilmestyi Hänelleh, ja wahwisti Häntä. Mut-

ta
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ta kolmestih nousi Hän rukoilemasta, ja tuli
opetuslastensa!) tykö, ja löysi heidän makaa-
masta. Ia kolmannella kerrala sanoi Hän:
tahdotteko wielä maatah. Se on kyllä! Kat-
soh, hetki on lähestynyt, että Ihmisen Poika
annetaan ylön syntisten käsiin. Roskaat,
käykäämme, katsot), se lähestyy, joka Minun
pettää.

Ia wielä Hänen puhuessansah, tuli
Juutas, ja hänen kanssansah paljo wäkeä
miekoilla, ja seipäillä ja tulisoitoilla, Pap-
pien päämiehiltä ja kansan Wanhimmilta.
Ia se, joka Hänen petti, astui kohta lesuk-sen tykö ja sanoi: Rabbi, Rabbi! ja suuta
antoi Hänen. Niin lesus sanoi hänelleh:
luuta, suun antamisellako sinä Ihmisen Poi-
jaan petät? Ia joukolleh Hän sanoi: Ketä
te etsitte? - He wastasiwat: lesusta Nat-
sarenusta. Sanoi lesus heilleh: Minä olen.
Ia kuin lesus sanoi: Minä olen, astuiwat
he takaperin ja lankesiwat maahan. Niin
Hän taas kysyi heiltä: Ketä te etsitte? He
sanoiwat: lesusta Natsarenusta. lesuS
wastasi: Minä sanoin teilleh, että Minä
olen; jos te siis Minua etsitte, niin antakaat
näitten mennäh.

Mutta Simon Pietari, Yksi lesuksen
ope«
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opetuslapsista, weti miekkansah ja hakkasi
pois Alimmaisen»Papin palwelian korwan.
Niin lesus sanoi: pistäh miekkas tuppeen;
silla kaikki, jotka miekkaan rupeewat, ne miek-
kaan hukkuwat. Eikö Minun pidäh juoman
sitä kalkkia, jonka Isä Minulleh antoi?
Taikka luuletkos, etten Minä woisi wielä
rukoillah Minun Isani lähettämään Minul-
leh enämmän kuin kaksi-toista-kymmentä le-
giota enkeleitä? Mutta kuinka siis Raamatut
täytetään? Ia Hän rupesi palwelian kor-
waan, ja paransi sen.

Mutta lesus sanoi joukolleh: niinkuin
ryöwärin tykö te läksitte miekoilla ja seipäil-
lä Minua ottamaan kiinni. Minä istuin
kuitenkin teidän tykönänne jokapäiwäopettain
tempelissä, ja et te Minua ottaneet kiinni.
Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden
walta. Silloin kaikki opetuslapset jättiwät
Hänen ja pakeniwat, niinkuin lesus ennen
sanonut oli näillä sanoilla: Aika tulee, ja
nyt tuli, että te jokainen hajotetaan ja Mi-
nun te yksinäni jätätte; en Minä kuitenkaan
yksinäni oleh, sillä Isa on Minun kanssani.
Ia Juutalaiset ottiwat lesuksen, ja weiwät
Hänen Mimmäisen-Papin ja Raadin eteen,
ja syljeskeliwät Hänen kaswoillensah, löiwät

ia
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ja pilkkasiwat Häntä/ etsiwät määriä todis,
tuksia Häntä wastaan, ja tuomitsiwat Hä-
nen kuolemahan, ja antoiwat Hänen ylön
pakanoilleh ruoskittaah, orjan-tappuroilla
ruunattaah ja ristiinnaulittaah, juuri niin»
kuin Hän oli sanonut ennen, ja niinkuin
Hänestä Rohwetain kautta kirjoitettu oli.
Mutta pakanallinen Maan-Herra Pontius
Pilatus todisti lesuksen wiattomaksi ja tah-
toi Hänen mielellänsäh päastaäh; mutta
Ylimmäiset Papit ja Phariseukset yllyttiwät
kansaa huutamaan: Ristiinnaulitse!), ristiin-
naulitse!) Häntä! Hänen werensäh tulkoon
meidän päällemme ja meidän lastemme paäl-
leh! Ia Pilatus pesi tatensäh, ja sanoi Wi-
atoin olen minä tämän »vanhurskaan miehen
wereen: kuitenkin suostui hän Juutalaisten
anomiseen. Niin Ruomalaiset sotamiehet
ottiwat lesuksen jaristiinnaulitsiwat Hänen,
ja ohitseh-taywäiset pilkkasiwat Häntä; mut»
ta Hän rukoili ja sanoi: Isä, annah heilleh
anteeksi, sillä eiwät he tiedäh mitä he teke-
mät! Ia kuin kaikki oliwat täytetyt Rohwe-
tain sanain jälkeen, kallisti lesus paänsäh
ja sanoi: Isä, Sinun käsiis annan Minä
henkeni! Ia pimeys tuli kaiken maan päälleh,
ja katsoh/ tempelin esiwaateh repesi kahtia

Yl-
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ylhäältä hamaan alas, ja maa järisi, ja kal»
liot halkesiwat, ja haudat aukeniwat, ja
monta pyhäin ruumista nousiwat ylös, läk-
siwät ulos haudoistansah ja tuliwat pyhään
kaupunkiin ja ilmestyiwät monelleh. Mutta
koska pakanallinen Sadnn-päämies ja sota-
miehet, jotka hänen kanssansa!) oliwat, nä-
kiwät ne, jotka tapahtuiwat, peljästyiwät he
suurestih, ja sanoiwat: totisestih tämä oli
hurskas mies ja Jumalan Poika! Ia kaikki
kansa, joka siinä oli, löi rintoihinsah. loh.
18-19. Mat. 26, 2?.

41. lesukscn Wosnouscminen
Nuolleista.

Ia lesus haudattiin ehtoolla; mutta
toisna päiwänä sen jälkeen, kokoontuiwat
Pappien päämiehet ja Phariseukset Pilatuk-sen tykö sanoen: Herra! me muistamme sen
wieteliän sanoneen eläissänsäh: Kolmen päi-
wän perästä Minä nousen ylös. Käskeh
siis warjeltaah hauta kolmanteen päiwään
astih, ettei Hänen opetuslapsensah tulisi ja
»varastaisi Häntä ja sanoisi kansalleh: Hän
nousi kuolluista; ja niin jälkimmäinen willi-
tys tulisi pahemmaksi kuin ensimmäinen.

Pila-
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Pilatus sanoi heilleh: teillä on wartiat; men-
käät ja wartioitkaat niinkuin te taidatte! Ia
he meniwät pois ja lukitsiwat kiwen sinetil»
länsäh ja wahwistiwat haudan wartian kans-sa. Mat. 27.

Ia auringon koittaissa kolmantena päi-
lvänä, joka oli Sabbati, meniwät uskowai-
sct waimot baudalleh woitelemaan lesuksen
ruumista; ja katsoh, suuri maan »järistys
tapahtui, silla Herran Enkeli astui alas
taiwaaöta ja tuli ja wieritti kiwen haudalta,
ja istui sen päalleb, ja hän oli nähdäh niin»
kuin vitkaisen tuli, hänen waatteensah oliwat
walkeat niinkuin lumi; ja pelwosta hämmas-
tyiwät wartiat ja tuliwat niinkuin he olisi-
wat kuolleet. Mutta Enkeli sanoi waimoil»
leh: Hlkäät te peljätkö! Te etsitte ristiin-
naulittua lesusta: ei Hän oleh tässä; Hän
nousi ylös; katsokaa: siaa, kuhunka Hän pan-
tu oli. Ia he katsoiwat, ja meniwät nope-
astih haudalta, ja lesus ilmaantui heilleh.
Mutta muutamat »vartioista meniwät kau-
punkiin, ja ilmoittiwat Mimmäisilleh Pa-
peilleh kaikki mitä tapahtunut oli, ja he ko-
koontuiwat Wanhimmain kanssa ja neuwoa
pitiwat, ja antoiwat sotamiehilleh paljon ra-
haa, sanoen: Sanokaa:, että Hänen opetus-

lap«
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lapsensah tuliwat yöllä ja lvaraötiwat Hänen
meidän maatiessämme, ja jos se tulee Maan-
herran korwilleh, niin me tahdomme hauen
lepyttääh ja saattaah teidän suruttomaksi.
He ottiwat rahan, ja tekiwät niinkuin he
oliwc-t opetetut; ja tämä pubch on ääneksi
otettu Juutalaisten seassa hamaan tähän
paiwaän astih. Mat. 23.

42. lesuksen Kristuksen Taiwaaseen
Astuminen ja Hengen wuo-

datus Apostolitten päälleh.
Mutta koska Herra oli nosnut ylös,

ilmaantui Hän niilleh kahdelleh opetuslap-
selleh, jotka Emaukseen meniwat, ja sitteh
kymmenelleh Apostolilleh; mutta yksi»toista-
kymmenes, Tuomas nimeltä, ei tahtonut us-
koah, ellei hän nähnyt lesuksen käsissä nau-
lan reikää ja pistänyt tättansäh Hänen khl-
keensäh, kuhunka Hän ristin päällä pistet,
ty oli. Ia lesus tuli taas, koska yksi-tois.
ta-kymmenta oliwat koossa, ja sanoi Tuo.
maksellet): pistät) sormes tänneh ja katsot)
Minun käsiäni; oijennah tänneh tates ja
pistäh Minun kylkeeni, ja äläh oleh epäus.
toinen, waan uskowainen. Tuomas wastasi

ia
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ja sanoi: Minun Herrani ja Minun Juma-
lani! lesus sanoi hänelleh: ettäs näjet Mi-
nun, Tuomas, niin sinä uskot: aumaac
owac ne, »olka eiwat näieh, ja kuitenkin uo»
kowac. Niin teki lesus sitteh monta muuta
merkkiä, jotka eiwat oleh kirjoitetut; mutta
nämat owat kirjoitetut, että te uskoisitte,
että lesus on Kristus, Jumalan Poika, ja
että te saisitte elämän uskon kautta Hänen
nimeensäh. Ia koska neljäs-kymmenes pai-
Wä oli lesutfen ylösnousemisesta kulunut,
lähestyi hetki, että Hänen piti astuman ylös
taiwaaseen, ja Hän sanoi opetuslapsillensa!):
Minulleh on annettu kaikki woima taiwaassa
ja maan päällä. Menkäät siis ja opettakaa!
kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä nimeen
Isän, ja Poijaan, ja Pyhän Hengen: ja
opettakaat heitä pitämään kaikki mitä Minä
olen teilleh käskenyt; ja katsoh, Minä olen
teidän kanssanne jokapäiwa mailman lop-
puun astih. Job. 20. Mat. 28.

Ia tapahtui, koska Hän heitä siunan-
nut oli, otettiin Hän ylös heidän nähden-
säh, ja pilwi wei Hänen ylös heidän silmäin-
säh edestä, ja Hän meni taiwaaseen. Mut-
ta Hän oli kieltänyt heitä lähtemästä Jeru-
salemista, waan että he Isän lupausta odot-

taisi-
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taisiwat. lohancs »» sanoi Hän tosin
kasti wedellä, mutta te kastetaan Pyhällä
Hengellä, ja te saatte Hyhän Hengen woi-
maa, ei monen päiwän perästä. Ia tuin
he katsoiwat taiwaasecn, Hänen mennessän-
säh, katsoh! heidän tykönänsäh seisoi kaksi
miestä, Walkeissa »aatteissa, ja sanoiwat:
Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte
taiwaasecn? Tämä lesus, joka teiltä otet-
tiin ylös taiwaasecn, on niin tulewa, kuin
te hänen taiwaasecn menewänkin näjitte.
Niin he kumarten rukoiliwat ja palasiwat
Jerusalemiin suurella ilolla ja oleskeliwat
siellä. Mutta kvmmentenä päiwänä sen
jälkeen, jona he yksimielisesti!) oliwat koossa,
tapahtui äkistih humaus taiwaasta, niinkuin
suuri tuulispää olisi tullut, ja täytti kaiken
huoneen, kussa he oliwat istumassa. Ia
heilleh näkyiwät wiilleskellyt kielet, niinkuin
tuliset, ja iStuiwat kunkin heidän päällensäh;
ja he täytettiin Pyhällä Hengellä, ja rupesi-
wat puhumaan muilla kielillä, sen jälkeen
kuin Henki antoi heidän puhuah. Ia Jeru-
salemissa oli Juutalaisia, Jumalala-pelkää»
wäisiä miehiä kaikkinaisesta kansasta, kuin
taiwaan alla on; koska tämä ääni tapahtui,
niin kokoontui suuri kansan paljous, ja häm-

mäs-
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mästyiwät, sanoen keskenansäh: Katsoh, eikö
nämät kaikki, jotka puhumat, oleh Galilea-
laiset? Kuinka me kukin kuulemme heidän
puhuman meidän omalla kielellämme, jossa me
syntyneet olemme? Me kuulemme heidän pu-
human meidän kielillämme Jumalan suuria
tekoja. Niin Pietari seisoi, korotti aänen-
säh ja puhui kansalleh mitä rohwetat ennus-
taneet oliwat ristiinnaulitusta, mutta jällen-
säh ylösnosneesta lesuksesta Kristuksesta,
ja sanoi: Tehkäät parannus, ja antakoon
jokainen hänensäh kastaah lesuksen Kristuk-
sen nimeen syntien anteeksi-antamiseksi, niin
te saatte Pyhän Hengen lahjan: antakaat
teitänne auttaah tästä pahanelkisestä sumus-
ta. Ia kuin he tätä kuuliwat, käwi se la-
pih heidän sydämensäh ja ottiwat mielellän-
säh wastaan hänen sanansah ja antoiwat
heitänsäh kastaah; ja sinä päiwänä kään-
tyiwät lähes kolmeh-tuhatta henkeä. Mat.
4.16. Apost. Tek. 1-2.

Siitä aijasta tehtiin Apostolitten kaut-
ta monta ihmettä ja merkkiä; mutta epäus-
koiset Juutalaiset ja heidän Wanhimmansah
kiukuitsiwat ja heittiwät muutamat Aposto-
lit wankiuteen; Jumala kuitenkin pelasti
heidän, ja Sana kaswoi, lesuksen tunnus-

tajat
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tajat tiesiwat kuitenkin, heidän wihdoin
Viti henkensäh antaman Hänen nimensah täh-
den, ja pian lähestyi päiwä, jona he naki-
lvat oman lähdentönsäh, niinkuin peilissä,
siinä mitä pyballeh Stepbanilleh tapahtui.
Ei hän ollut Apostolitten seurastoa, mutta
kuitenkin uskoa ja Pvbää Henkeä täynän-
sah mies, ja teki ihmeitä ja suuria tunnus-
tahtiä kansan seassa, ja Kirjan oppineet rii-
teliwät hänen kanssansah; mutta hän osotti
selwästih Raamatuista, että lesus oli se
luwattu Kristus; eiwat he woinneet ollah
sitä wiisautta ja sitä henkeä wastaan, jonka
kautta hän puhui, ja hänen kaswonsah nä-
kyiwät heilleh niinkuin Enkelin kaswot. Niin
karkasiwat kaikki yksimielisesti!) hänen pää!»
lensäh, ja ajoiwat hänen ulos, ja kiwittiwät.
Mutta hän rukoili lesusta, ja sanoi: Herra
lesu, otah minun henkeni! Ia pani polwil-
lensah, ja huusi suurella' äänellä: Herra,
äläh lujeh heilleh tätä syntiä. Ia kuin hän
tämän sanonut oli, niin hän nukkui. Apost.
Tek. 6-7.

43. Apostoli Paawali.
Niinä päiwinä oli nuori mies Jerusa-

lemissa, Phariseus, Saulus nimeltä; hän
ei
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ei ollut ainoastaan mielistynyt Stephanin
murhaan, waan käwi myös uskowaisten buo-
nekkunnissa, ja otti miehet ja waimot, jotka
lesuksen nimeä tunnustiwat, ja panetti wan-
kiuteen. Hän meni sitteh Ulimmäisen-Papin
tykö ja anoi häneltä kirjaa Damaskun kau-
pungin tykö, että kutka ikänänfah hän siellä
lesuksen uskosta löytäisi, ne hän olisi »vie-
nyt sidottuna Jerusalemiin. Mutta kuin hän
matkusti ja Damaskua lähestyi/ leimahti
ympärih häntä auringon paistetta kirkaampi
walkeus taiwaasta, ja hän lankesi maahan
ja kuuli äänen hänelleh sanowan: Saul,
Saul! Miksis wainot Minua? Mutta Sau-
lus sanoi: Kuka Sinä olet? Herra? Ia
Herra sanoi: Minä olen lesus, jota sinä
wainot. Työläs on sinun potkiah tutkainta
ivastaan. Niin Saulus wapisi ja hämmäs-
tyi, ja sanoi:' Herra, mitäs minua tahdot
tekemään? Herra sanoi hänelleh: nouseh ja
meneh kaupunkiin, siellä sinulleh sanotaan
mitä sinun pitää tekemän. Niin Saulus
nousi; waan ei nähnyt mitään awoimilla sil-
millä; mutta ne miehet, jotka hänen seuras-
sansah oliwat, taluttiwat häntä kädestä ja
weiwät kaupunkiin. Ia kuin hän siellä oli
kolmeh päiwäa ollut, tuli hänen tykönsäh

ope-
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opetuslapsi/ Ananias nimeltä, joka pani kä-
tensäh hänen päällensäh ja sanoi: Herra la»
hetti minun, että sinä saisit näkys jällen ja
Pyhällä Hengellä täyteläisiin. Ia hänen
silmistänsäh putosiwat kohta niinkuin suo-
mukset, ja hän sai näkynsäh jällensah ja
nousi ja antoi hänensäh kastaah ja tuli aina
jalommaksi Herran lesuksen Kristuksen tun-
nustamisessa ja lähetettiin walaisemaan pa-
kanoita ja heitä kääntämään pimeydestä wal-
keuteen ja saatanan wallasta Jumalan tykö,
että he saisiwat syntien anteeksi-antamista
ja perimistä yynnä niitten kanssa, jotka
pyhitetään uskon kautta Herraan lesukseen
Kristukseen. Apost. Tek. 9—26.

Siitä aijasta oli Saulus uskollinen
lesuksen palwelia ja Apostoli, ja ei hän
mistään lukua pitänyt, ei hengestänsäkään,
että hän waan wirkansah täyttäisi; hän rva,
elsi monta wuotta Aasian maassa ja Euroo-
passa, ja julisti Jumalan sanaa, ja Herra
oli hänen kanssansah ja wahwisti Sanan
ihmein ja merkkien kautta. Wihdoin, koska
hän suuressa ahdistuksessa; mutta myös ylön-
paltisella ilolla Pyhässä Hengessä, oli juok-
funsah päättänyt, joutui hänen »viimeinen

het-
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hetkensäh, ja hän teloitettiin Ruomissa le-
suksen nimen tunnustuksen tähden.

44. Jerusalemin Häwitys.

Niinkuin se katvi Saulin, joka enim-
mästih Paawaliksi kutsutaan, niin se käwi
myös muitten Herran Apostolitten: he oli-
wat pysywäiset opissa, »vainotut mailmalta,
iloiset tuskassa, jaa, useammat heistä kär-
siwät wihdoin kiwulloisen kuoleman, ehkä
siitä ei oleh lvarmaa tieto muista kuin Pie-
tarista, joka sanotaan Ruomissa ristiinnau-
lituksi, ja Jaakopista, joka Jerusalemissa
teloitettiin.

Ensistih wainottiin Kristityt nain kau-
heastih ainoastaan Juutalaisilta; mutta jä-
listäpäin oliwat myös muutamat pakanalli-
set Keisarit Ruomissa syy siehen, että kaikki
Kristityt, jotka eiwat tahtoneet uhratah
kauhistelewaiselleh epajumalilleh ja kieltääh
Wapahtajansah, otettiin pois päiwiltä; ensim-
mäinen näistä jumalattomista Keisareista
oli Neero nimeltä, ja oli perkeleen wertai-
nen ihmisen muodossa.

Se näkyi kaiketih toden-kaltaiseksi, että
Kristin Usko piti häwiämän ja hukkuman,

Pyh. Na»m. Wihä Aikakirjo. 6 koö-
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koska Kristityt wainottiin tulella ja miekal-
la; mutta kirjoitettu on: Maan kuninkaat
hankitsewat beitänsäh, ja päämiehet neuwoa
Vitäwät Herraa ja Hänen Woireltuansah
wastaan, ja täytywät kuitenkin tehdäh mitä
Hän ennen aikonut on, että tapahtuman
pitäisi. Pakanat tappoiwat tubannittain
Kristityltä turhaan, sillä Herra itseh autti
tunnustajitansah (jotka Martyyriksi kutsu-
taan) waiwoissa, niin että he kuoliwat roh-
keudella ja suurella ilolla, ja heikot wahwis-
tuiwat siitä, ja monta, jotta ennen oliwat
epäilleet, näkiwät Jumalan wäkewyyden kä«
den ja antoiwat lumalalleh kunnian. Niin
tapahtui myös sillä aijalla järis-kummainen
asia, josta ilmeisestih raittiin hmmärtääh,
että Rohwetat ja lesus oliwat Kaikkiwal-
tiaan totista Sanaa puhuneet. Koska Iu»
malan mies Mooses oli päiwäinsäh lopulleh
joutunut, ja johdatti Israelin lasten mieleen
ne siunaukset, joilla Herra heitä siunatah
tahtoi, jos he Häntä uskollisesti!) palwelisi.
lvat ja Hänen käskynsäh pitäisilvät, ja ne
kiroukset, jotka heihin sattuisiwat, jos he
Herraa hyljäisiwät, niin Mooses ennusti ja
sanoi kansalleh: Herra lähettää kansan sinun
päälles taampaa mailman äärestä/ nopean

kuin
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kuin kotka lentäisi, kansan, jonka puhetta et
sinä ymmärrät), häpeemättömän kansan, jo-
ka ei kartat) wanhaa, eikä armaitseh nuoru-
kaöta. Se syö sinun karjas hedelmän ja
sinun maas hedelmän, siehen-astih ettäs
hukutetaan. Se ahdistaa sinun kaikissa si-
nun porteissas, siehen-astih että hän kukis-
taa maahan sinun koreat ja wahwat muuris/
joihin sinä itses luotat. Ia sinun lapcpp
spodah sinun ruumiis hedelmän, sinun poikao
,a tplcäres lihan, jotka Herra sinun luma-
las sinulleh antanut on; se on tapahtuma
sima ahdwtukscosa ja waiwassa, jolla sinun
wibollises sinua ahdistamat. Ia teista jää
wähanen kansa, jotka ennen olitte niinkuin
tähdet taiwaassa paljouden tähden, ettet te
kuulleet Herran teidän Jumalanne ääntä.
Herra hajottaa teidän kaikkein kansain sekaan
yhdestä maan äärestä toiseen. Ei pidäh si-
nulla sen kansan seassa yhtään wahwaa ko-
toa oleman, eikä jalkais pöytä yhtään lepoa
saaman, ja Herra antaa sinulleh siellä wa-
pisemaisen sydämen, hiweltyneet silmät ja
murheellisen mielen. Sinun elämäs rippuu
sinun edessäs: yöllä ju päiwällä sinun pitää
peltäämän ja elämästäs tietämätöin oleman.
Aamulla sinä sanot: Ah, joska ehtoo olisi!

ia
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ja ehtoolla: ah, josta aamu olifi! Näin pu-
hui Mooses, ja rohwetat, jotka hänen jäl-
keensäh tuliwat, puhuiwat myös useastih ja
monella tawalla sitä samaa; ja tapahtui
niin, että kansa wietiin »vieraisiin maihin,
Assyriaan ja Babeliin, ja seitsemän-kym-
menen wuoden perästä tuli wähänen joukko
takaisin, juuri ennustusten sanain jälkeen.
Ei kuitenkaan ollut kaikki täytetty, mitä Her-
ra puhunut oli; ja tätä ilmoitti Danjeli,
koska hän lvankiudessa sanoi, että kansan
piti kotia palajaman ja jällensäh rakenta-
man kaupungin; mutta Päämiehen Kristuk-sen surman jälkeen, piti yhden Päämiehen
kansan tuleman ja kukistaman kaupungin ja
pyhän sian. Koska nyt Päämies, lesus
Kristus oli tullut, käwiwät Hänen opetus-
lapsensah kerran Hänen kanssansah ja osct-
tiwat tempeliä kohden ja sanoiwat: Mestari!
katsos, mitkä kilvet, ja mitkä rakennukset!
Mutta lesus wastasi heilleh: Totisestihsanon Minä teilleh: ei pidät) tässä jätettä-
män kiweä kiwen paälleh, joka ei maahan
jaotetah; koska te siis näjette häwithksen
kauhistuksen, josta sanottu on Danjelin roh»
wetan kautta, silloin ne jotka luteassa owat,
pajetkoot wuorilleh, sillä ne owat kostopäi-

wät/
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wät, että kaikki täyteläisiin/ jotka kirjoite-
tut owat; mutta woi raskaita ja imettäwäi-
siä, sillä suuri waiwa pitää maan päällä ole-
man ja wiha tämän kansan päällä; he lan»
keewat miekan terään, taikka he wiedään
wankiksi kaikkinaisen kansan tykö, ja Jeru-
salem! tallataan pakanoilta, siehen-astih että
pakanain aika täytetään. Ps. 2. Apost.
Tek. 4. 5 Moos. kirj. 28. Dan. 9. Mat.
24. Luuk. 21.

Tainkaltaisia uhkaussanoja puhuttiin
Herran nimessä luutaan kansalleh ja Jeru-
salemin kaupungilleh. Ia katsoh, eiwät neljä-
kymmentä aijastaikaa olleet lesuksen kuole-
masta kuluneet, koska Juutalaiset nostiwat
kapinan Ruomalaisia wastaan. Mutta Ruo-
malaiset lähettiwat sotajoukon Kotkan kuwal»
la sotalippuna, joka muinaisista aiwosta oli
heidän sotamcrkkinsäh ollut, ja he ahdisti»
wat lerusalemita monta päiwää, niin ettei
yhtään leipää ollut, ja asukkaat söiwät ih-
misten lihaa, ja äitit teurastiwat lapsensah
syödäksensäh, niinkuin Mooses sanonut oli.
Wihdoin saiwat Ruomalaiset woiton ja tu-
liwat kaupunkiin, ja löiwat nuoret ja wan-
hat miekan terällä; multa Ruomalaisten so-
taruhtinas, Titus, Ruomin Keisarin poika,

näki
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näki korean tempelin, ja kielsi ankarastih si-
tä lvahingoitsemasta; kuitenkin mukaui niin,
että tulisoitto wiskattiin tempeliin, ja se
paloi. Ia koska Ruomalaiset oliwat tap-
pamisesta wäsyneet, ottiwat he wankia, ja
myiwät/ tuhannittain, waimoja ja lapsia,
oriiksi wierailleh mailleh. Kabdeksan-toista-
kymmentä sataa aijastaikaa owat sitteh joutu-
neet, ja Juutalaiset waeltawat wielä maan
äärissä kulkioina ja wapisewaisclla sydämellä.

45. Nristm Uskon Lewiäminen.
Mutta Jumalan Sana wabwistui ja

leweni monessa kansaosa kaikissa niissä mais-
sa, jossa Ruomalaiset Kallitsiwat, ja kolmeh-
sata aijastaikaa Wapahcajan syntymisestä
kuluttua, antoi Ruomin Keisari Konstan-
tin! hänensäh Kristityksi kastaah. Kristilli-sen Seurakunnan täytyi kuitenkin alussa
kärsiäh kolvia wainoja Ruomalaisilta Keisa-
reilta, jotka tahtoiwat waatiah uuden opin
tunnustajita palajamaan pakanalliseen epä-
jumalain palwellukseen. Useammat waiwat»
tiin ja surmattiin hirmuisestih sentähden,
etteiwät he tahtoneet luopuah uskostansah.
Nämät kutsuttiin Martyyriksi, se on:

We-
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Weren-todistajiksi. Mutta ehkä wainot oli»
tvat suuret ja monellaiset, enäni kuitenkin
uskowaisten paljous, ja Kristin Usko tuli
wihdoin yhteiseksi Ruomin »valtakunnassa.
Keisarit ottiwat sen wastaan ja suojeliwat.
Tämän kautta joutuiwat myös seurakunnan
opettajat, papit ja Pispat maalliseen ar-
moon. Pispain arno korteni, koska heidän
tuli pitäah huolen seka seurakunnasta että
muista papeista. Wahittäin saiwat Pispat,
semmentin pääkaupunkien Pispat muista
esiarwon. Ruomin Piöpa tuli ylimmäiseksi,
otti Paawin ja Kristuksen maallisen Wal-
tamiehen kunnianimen, ja korotti itsensäh
Kristillisen Kirkon yhteiseksi Pääksi. Mut-
ta »vaikka seurakunta maallisessa katsannossa
menestyi, wäheni kuitenkin Opin ensimmäi-
nen puhtaus. Se sekoitettiin ihmillisilla li-
säyksillä ja erebtyksillä. Erinomaisestih wai-
kuttawa syy tähän oli se, että Kristillisyys
kaikkein enfistih saatettiin läntiseen Euro-
paan, kansalta, jonka pakanallisella uskolla
oli paljon ulkonaista koreuta, ja että heillä
oliwat pulSkeita tempelitä, sangen ihanaisia
ja kalliita epäjumalain kuwia, juhlallisia toi-
mituksia ja saattoja, jotka jäntewästih wai-
tuttiwat siiwctun kansan hurmeisiin, ja pap-

pia,
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Via, jotka yynna oliwat maallisia hallitus-
miehiä. Kristillisyyden piti luonnollisestih,
alkupäisessa yksikettaisuudessansah, tekemän
wähaa huomiota tainkaltaiseen korskeuteen
jumalansah palwelluksessa tottuneen kansanseassa, ja enämmän katsottaman ylön, kuinarwossa pidettämän. Tästä wieteltiin ensim-
mäiset Pispat Ruomissa, erincmattain sitteh
kuin Kuistin Usko oliKeisareilta otettu was-
taan, ja niinmuodoin howien uskoksi tullut,
lainaamaan pakanain wallitsewan uskon ul-
konaiselta loistolta niin paljon kuin mahdol-
lisestih lainatah taittiin. Tyhjästä turhuu-
desta tahtoiwat he näyttaah uuden opin yh-
tä loistamalta puolelta kuin pakanainkin oli,
ja he toiwosiwat myös sen kautta taitawan-
sah keweämmin lewiltaäh tätä uutta oppia
kansain sekaan. Jos ei Kristillisyyden puh-
taalla lähteen-suonella olisi ollut tätä ruop-
paista maata juostah läpitseh, tunkeaksensah
idästä lanteen, niin ei oleh ainoastaan us-
kottawa, waan myös warmaa, että se olisi
meitä saawuttanut senkaltaisna, kuin se ope-
tettiinkin Jumalalliselta Asettajaltansah, ja
Hänen Apostoleiltansa!), ja paljon myöhäm-
penä aikana, heidän noudattajaltansah, Lu-
tcruksclta. Sitteh haukuteltiin Paawit woi-

ton-
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ton-himolta leivittämään opetuksia/ jotka ei»
lvat olleet Jumalan sanassa perustetut. Kaik-
ki, jotka eiwät olleet pappillista säätyä kiel-
tiin Pipliaa lukemasta, ja muutamat kirkon-
kokousten päätökset »väitettiin yhtä »väkäi-
siksi kuin Pyhä Raamattukin. Tähän us»
koon, joka Paawien selityksen jälkeen oli
oikea ja autuaaksi tekewä, tuli makuutus
Ruomin Pispan mallan oikeudesta sekä maal-
lisissa, että hengellisissä asioissa. Hywät
työt, jotka luultiin autuuden ansaitsemiseen
tarpeellisiksi, oliwat lahjoja ja testamentiä
kirkoille!) ja pyhilleh säännöilleh, paastoja
ja rumiin masentamista, monein ja pitkäin
rukousten kertomuksia, joukko-»vaelluksia py-
hiin paikkoihin ja mailmasta eroitettu elämä.
Jotka weteyiwät pois mailmasta yksinäisyy-
teen ja tutkisteliwat jumalisia asioita, kut-
suttiin Är matiksi ja pidettiin suuressa
kunniassa. Mteydet asetettiin useampain
ihmisten kesken, jotka asuiwat yhdessä ja
wiettiwät aikansa h jumaluuden harjoituksilla,
hyljäsiwat maallisia huwituksia ja pidättiwät
heitänsäh maallisista toimituksista. Heilleh
säattiin asetukset elih oijennusnuorat, joitten
jälkeen heidän tuli elämänsäh laittaah. Jot-
ka itsensäh oliwat welwoittaneet semmoisia

ase-
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asetuksia seuraamaan, eliwät erinäisissä Seu-
rasioissa elih Luokissa. Huoneet, joissa he
asuiwat, kutsuttiin Luostariksi, ja Seu-
raston jäsenet nimeteltiin Munkiksi. Nais-
puolelle!) asetettiin samallaifia seurastoita,
joitten jäsenet kutsuttiin Nunniksi. Munk-
ki- ja Nunna-seurastot oliwat monellaiset,
joista itsekullatin oli erinäiset luostari ase-
tuksensah. Kaikki kielsiwät awioliiton perä-
tih pois ja waatiwat ehdottoman kuuliaisuu-
den Paawilleh; kuitenkin oliwat muutamat
seurastot welwolliset askaroitsemaan käsitöitä
ja lukemista yynna jumaluuden harjoitusten

kanssa. Paawit julistiwat myös, että mar-
tyyrit ja ne ihmiset, jotka oliwat tulleet kuu-
luisaksi tainkaltaisen elämän kautta, joka
Paawilaisten ovin mukaan pidettiin hurs-
kaana ja jumalisna, piti kuoltuansah Pyhi-
nä kumarrettaman. Näitä pvhiä taittiin
myös rukouksilla lähestyäh, sillä heillä us-
kottiin hywäin töittensäh tähden olewan woi-
maa, Jumalan tykönä tcimittaah rukouksen
kuulemista. Pyhäin juteltiin myös eläis-
sänsäh ihmeitä tehneen, ja että niitä wiela
heidän kuolemansakin jälkeen tapahtui heidän
hauooillensoh, ja että heidän luunsah ja ruu-
miilliset jäanöksensah warjeliwat taudeista

ja
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ja muusta pahasta. Itsekkullakin maalla,
kaupungilla, kylällä, kirkolla ja elatuskei-
nolla oli oma haltiansah elih holhojansah;
erinäiset ihmisetkin walitsiwat heillensäh puc»
lustajitansah Jumalan tykönä pyhäin jou-
kosta. Paawit oliwat omistaneet ehdotto-
man oikeuden tainkaltaisia kuolleita pyhit-
tää!).

Ehkä nämät lisäykset oliwat Kristelli-
selleh Opilleh suureksi wahingoksi, osctti se
kuitenkin joka paikassa, kussa se otettiin
ivastaan, siunatulta hedelmitä ihmisten sii-
wouksessa, kansakuntain järjeksytlämisessä,
lakien parannuksessa ja tapain lempeydessä.
Kristillisyyden kautta masentui niitten sii-
wottomain kansakuntain hillitsemätöin wäki,

Ruomalaisten wallan kukistiwat. Jot-
ka maallista waltaa eiwät peljänneet, wa-
pisiwat kumminkin kirkon pannaan panemis-
ta ja Miteltiin heidän arwoltansah, jotka
taiwaan niimeen waatiwat alammaisuutta ja
kuuliaisuutta. Wireat maanwiljeliät ja rau-
halliset käsityön-tekiät, jotka usein »voimai-
silta wainottiin, löysiwät suojelluksen ja su-
ruttomuuden antaissansah itsiansäh kirkon
warjoon. Itseh kuninkaatkin turwattiin hal-
litMssansah sen Opin lautta/ joka käskee

kuu-
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kuuliaisuutta Esiwallalleb, joka Jumalalta
säätty on. Wuonna 800 Kristuksen synty-
män jälkeen oli Paawilainen usko kaikessa
eteläisessä, keskiscssa ja läntisessä Euroo»
passa lewitettynä hurskailta ja kiiwailta opet-
tajoilta, jotka, Kristillisyyden ensimmäisten
Apostolitten mukaan, saarnasiwat Elämän
sanaa pakanain seassa henkensä!) »auralla
ja suurilla teloituksilla. Monta kärsiwät
martyyri-kuoleman, ehkä he kristillisiltä
Ruhtinoilta suojeltiin. Ruomin Keisari
Kaarle Jalo, joka hallitsi Saksanmaan,
Rankriikin ja osan Italjasta, oli Kristin
Askosta erinomaisesti!) kiiwas. Hänen ftoi-
kansah ja keisarillisen hallituksensah seuraja,
Ludwikki Hurskas, lähetti Ansgarjus
nimisen munkin Ruotsiin, Paawin oppia
saarnaamaan. Tämä Ansgarjus oli sangen
jumalinen mies ja piti pyhää elämatä, jonka
obeessa bän kiiwaudella. mutta kuitenkin lem-
peydellä ja hiljaisuudella, toimitti saarnawir»
kansah. Hänelleh oli myös ilo, että mcmta
kuuliwat hänen saarnojansa!) ja ottiwat
uuden Opin ivastaan.

46. Kris-
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46. Nristin Uskon Häwiäminen.
Opin Puhdistus.

Siitä aijasta, jona 1200 wuotta oliwat
Kristuksen syntymästä kuluneet, tuli pimeys
kaikkiin maihin, synti ja jumalattomuus enä-
niwät joka-päiwä, Jumalan Sana katsot-
tiin hlön ja lyötiin taimiin, ja koska ihmi-
set eiwät tahtoneet uskoah totuuden, antoi
Jumala heidän uskoah walheen, ja kirkoissa
kuultiin enimmästih luonottomia kummituk-
sia ja jaarituksia. Munkkien täytyi luosta-
reissa suurella waiwalla kirjoittaah Piplioita
kynällä, sillä Kirjan-painon-keino ei silloin
wielä ollut tuttu; mutta waikka munkkien
joukko paiwittäin enani, harweniwat kuiten-
kin Pipliat; sillä ihmiset oliwat niin turmel-
lut, että useammat, joitten tuli opettaah
muita, ajatteliwat enämmän kuinka he olisi-
»vat tainneet elääh werkaillensah ja kootah
rikkautta, kuin walistaah kansaa ja woittaah
sieluja taiwaan waltakunnalleh. Silloin oli
suuri hätä kasilleh; sillä koska jokukin tahtoi
Jumalan tietä totuudessa opettaah, tuli hän
pahan-juonisilta ja ahneilta munkeilta, Pis-
pailta ja heidän Vlimmäiseltä-Papiltansah,
Ruomin Pispalw/ wihatuksi ia wainotuksi.

Näin
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Näin käwi jalomielisen/ lumalata-pelkääwäi-
sen, loh. Huss nimisen pappismiehen
Pöomissä. Hän saarnasi rohkeaötih Paawia
ja kaikkia pahanilkisiä wastaan, joilla oli
watsa jumalanansah ja oliwat Kristuksen
ristin wihollisia ja etsiwät ainoastaan maal-
lista woittoa. Hän luki itfeh ahkerastih
Pyhää Raamattua ja tehoitti kaikkia sitä
tekemään, mutta 1400 aijasraikaa Kr-stuk-
sen syntymästä pidettiin suuri Pispain, pap-
pien ja munkkien kokous kaikista maista,
Kostnits nimisessä kaupungissa Sakssan-
maalla, ja siellä piti tämän hurskaan mie-
hen oppiansah puolustaman. Hän tuli myös,
ja hanelleh oli luwattu, Keisarin wapaan
kirjan kautta, saadah tullah ja lähteäh rau-
hassa; mutta saatuansat) käsiin tuomitsiwat
he hänen Jumalan pilkkojana kuolemahan ja
heittiwät lawolleh poldettaah. Wietäissän-
säh lawolleh oli hän sanonut: Te paistatte
tänäpäinä hanhen (silla Huss Pöömin kie-
lellä on hanhi suomeksi); mutta sadan wuo-
den perästä on luiko tulewa; hänen te an«
natte ollah paistamatah. Tosi on, että Ju-
mala 100 aijastaitaa hänen kuolemansah jäl»
keen herätti miehen, joka Kristillisyyden asetti
uudestih, ja jonka wertaista ei oleh ollut

sitteh
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fitteh pyhäin Apostolinen paiwiä. Tämän
nueben nimi oli Marti Luterus. Hän oli
Saksassa syntynyt köyhistä wanhimmista,
jotka elättiwät itsensäh wuorten kaiwaus-
keinolla; mutta hän pidättiin aikaisin kirjaan
ja meni luostariin, ja tahtoi, suuresta mur-
heesta sielunsah autuudesta, kokonansat) we-
teyah mailmasta. Mutta Jumala, jokahä-
nen oli walinnut yhdeksi totuuden todistazaksi.
anioi hänelleh armoa totuuden oikein ymmär-
tämään, ja johdatti hänen jupakkaan Paa«
wia ja kaikkea hänen lahkoansah wastaan.
Asian laatu oli semmoinen, että kaikista »val-
heista, joilla kansa uskoteltiin, ei mikään
ollut niin kauhea ja häpeemätöin, kuin se,
että Paawi taisi antaah synnit ihmisilleh
anteeksi ilman kääntymyksetäh ja uskotah
lesukseen Kristukseen; jaa, se Paawi, joka
silloin hallitsi, oli niin häwytöin, että hän
lähetti munkkeja maakuntiin rahalla myy-
mään syntien anteeksi antamusta, elih Anet-
ta, niinkuin se myös kutsuttiin. Koska nyt
semmoinen munkki tuli Wittemperin kaupun-
kiin, jossa Luterus oli Pappina ja Akate-
mian Opettajana/ niin hän syttyi kiiwau-
desta ja wäitti suurestih, sekä suusanalla
että kirjoituksilla, että senkaltainen oppi oli

per-
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perkeleen lvalheh, ja että Pipliassa seisoo
selwästih, ettei kenkään taidah saadah syn-
nit anteeksi, ellei hän kaannyh ja uskoh le-
suksen Kristuksen, joka on meidän synteimme
tähden kuoletettu ja wanhurskautemme täh-
den nosnut ylös. Kaikki hurskaat sielut ja
katumaiset syntiset iloilsiwat tästä puheesta
ja tunfiwat sydämessänsä!) Luteruksen puheen
todeksi; mutta Paawi ja kaikki hänen kump-
paninsah wihastuiwat, wietteliwät ja uhka-
siwat, waan kaikki hukkaan, ja jota enäm-
man Luterus tutkisteli Pyhää Raamattua,
sitä selkeämmin hän hawaitsi Paawin ope-
tusten sotiwan Pyhää Raamattua wastaan,
esimertsi, paitsih walhetah Aneesta, näitten,
ettei Paawi taitanut erehtyäo, etteiwät pa-
pit saaneet naidah. että Reitsy Maarjata
ja muita kuolleita, jotka Pyhiksi kutsnttiin,
piti kumarrettaman, ja että heidän luunsah
ja kuwansah kunniaksi piti juhlia wietettä-
män. Luterus haastettiin suureen hengellis»
ten ja maallisten herrain ja miesten kokouk-seen Wormfin kaupunkiin, läntisellä Sak-
sanmaalla, ja moni waroitti häntä sinnch
menemästä, ja ennusti hänelleh samaa lop.
pua, kuin loh. Hussillekkin; mutta hän ei
peljännyt, waan weisasi sydämestä: Meidän

Lin.
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Linnam' on Jumal' tailvaot'! ja sanoi: jos
Wormsissa olisi niin monta perkelettä, kuin
siellä on kattotiiltä, niin menen minä kui-
tenkin'matkaan. Hän tuli ja puhui niin
suurella rohkeudella ja wakuuttawalla woi-
malla, että hänen ystäwänsäh saiwat suuren
uskalluksen; monta Eitettiin totuudelta; hä-
nen wihollisensah hämmästyiwät, ja itseh
Keisari Kaarle Wiides, joka silloin hal-
liisi Saksanmaata, kummastui; Luterus ju-
listettiin kuitenkin rauhattomaksi; mutta hä-
nen herrcmsah ja ystäwänsäh, Saksan Kuuri-
Ruhtinas Weetrikki, antoi suojellaksensah
ottaah hänen wankiksi ja pannah Wartpu-
rin linnaan. Täällä otti hän käsille!) täy-
dellä todella yhtä työtä, jota hän kauwan
aikaa oli mielinyt, nimittäin Piplian kään-
tämistä Saksan kielelleh, että yhteinen kansa
olisi nähnyt jos hän puhui itsestansäh, taik-
ka jos hän puhui Jumalan Sanaa. Tämä
käännetty Raamattu oli ikäänsäh kuin pit-
käisen lyömä kaikilleh totuuden wihollisilleh;
sillä se on tietty asia, että Piplia alusta on
kirjoitettu wanhoilla kielillä, Wanha Testa-
menti Juutalaisten elih Heprean, ja Uusi
Testamenti Kreetalaisten, joka Kreetalaisek-
si kutsutaan; sittch käännettiin Pyhä Raa-

mattu
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mattu Ruomalaisten kielelle, joka oli Lati-
na; mutta niissä maissa, joissa muinen
Latina puhuttiin, nimittäin Italiassa, Pan-
jassa ja Rankriikiissä, oli puheen.parsi aijan
kululla sangen paljon muuttunut, ja muissa
maissa esimerkiksi Saksassa ja Pohjaisissa
maissa, ei rhteinen kcmst ymmärtänyt sanaa-
kaan Latina, eiwätka siis woinneet niin tyys-
tin ymmäctääh ja tietääh jos se tolisestih
oli Pyhässä Raamatussa taikka ei, mitä
heidän opettajansa!) sanoiwat. Uksi ja loi-
nen lumalatapelkäätväinen mies oliwat tosin
uudemmille!) kielilleh kääntänet muutamat
Piplian osat, mutta namät käännökset ma-
kasiwat mintuin haudattuina luostareissa, ja
koska Paawit rupesiwat ehdolla »valehtele-
maan, tielsiwät he maallisten ihmisten Pip»
liaa lukemasta. Nyt tuli Saksalainen kään-
nös ulos, ja Jumalan suomasta oli wähä
aika ennen Saksassa opittu painamaan kir-
joja, niin että monta yhtäläistä taittiin pi-
kaisesti!) tehdäh ja helwolla hinnalla myydäh.
Nyt oli Paawien walta hukassa joka pai-
kassa, jossa kansa wakaisestih piti murheen
sielunsah autuudesta, ja Pipliaan, Luieruk-
sen selityksen mukaan, turwattiin ei waan
Saksassa, mutta myös Pohjaisissa maissa.

Kos-
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Kosla Luterus, nynnä ystäwänsak Wiilip-
pi Melanktonin ja muitten työkumpanit-
tensak kanssa, jotka Jumala hänellch antoi,
oli työnsä!) päättänyt, niin hän nukkui;
mutta niinkuin tämän totisen Pyhän sielu
on ijankaiktisestih autuas taiwaassa, niin on
myös hänen muistonsa h olewa siunattu Kris-
tikunnassa, niinkauwan kuin ma ilma seisoo,
lumalckn kiitokseksi ja kunniaksi, ja uskon
»voimaksi jarohwaistukseksi; jaa, hän puhuu
wiclä kirjoissansa!), ehkä hän on kuollut, ja
kaikista niistä ansaitsee hänen »vähä Kate-
kismuksensa!) etuisimman sian; sillä Juma-
la ainoastansa!) woi lukeah ne sielut, jotka
tämän kirjan kautta cwat johdatetut pimey-
destä »valkeuteen. Eikä myös tuleh unoh-
taa!) niitä juhlallisia ja lohduttaneina tvit»
siä. joita liuterus pyhässä innossa teki, ja
joita wielä kirkoissamme »veisataan, ja ewat
siellä, niin hywin kuin erinäisessä Jumalan-
palwelluksessa ja tautiwuoteella rohwaisneet,
lohduttaneet ja riemuittaneet niin monta Ju-
malan laota, esimerkiksi: Engel' Painuni!!'
puhui sanoill' näill'; Kuin hätä kowa käsis'
on; O Pyhä Hengi! tule nyt tänn'; Mei-
dän Linnam' on Jumal' taiwast'.

47. Kris-
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47. Aristin Uskon Istuttaminen
Suomeen.

Suomen-maan ensimmäiset asukkaat,
joitten jumalan-palwelluksen laadusta ja hal-
lituksen muodosta sangen wajaawa tieto on
jäljellä/ sanotaan ikiperin wanhoina aikoinaasuneen Urali tunturin ja Kaspian meren
seutuilla, ja sieltä tultuansa!) neljännen wuo-
sisadan lopulla, sioittaneen itsensäh nykyistl-
leh asuntopaikoillensah. Mutta se on luot-
tamatoin arwellus. Ensimmäiset Suomalai-
set oliwat raakoja, williä, siiwottomia, enäm-
män eläntein kuin ihmisten mukaisia, löiwät
paljon pellon wiljellyksen laimiin, pitiwät
petoen lihan parhaana elatuksenansa!) ja met-
sän-ajon (jahdin) etuisimmana askarenansah,
ja makasiwat paljaan taiwaan alla. He oli-
wat pakanoita, se on, he kumarsiwat epäju-
malita, elih, antoiwat luoduilleh olennoilleh
ja asioilleh sen alammaisuuden ja kunnian,
joka ainoastaan Jumalalle!) tulee, ja pitiwät
ne jumalina ja kumarsiwat.

Edellä on jo tässä kirjassa mainittu
kuinka peräti!) turmeltu Kristillisyys oli
muissa maissa. Lisätätsensäh tulojansah oli-
wat Paawit »väsymättömät kääntämään ih-

misiä
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niisiä Kristin Uskoon (heidän oppinsah mu-
kaan), yllyttämään kansaa Ristimatkoihin ja
loukkowaelluksiin; ja koska näillä ja muilla
kurilla, jotka tarkoittiwat Paawin wallan
«naäntämistä/ taittiin saawuttaah maallisia
etuja ja syntien anteeksi antamusta, ja koska
Havit julistiwat Autuuden Opin niin, että
lhurmaawa ja epätaikainen mieli, ulkonainen
pyhyys, orjallinen kirkon ja sen opettajain ja
helwetin rankaistusten pelko ja ihmisten
omain töitten ansio pidättiin ainoana ja yl-
täkylläisenä «Välikappaleena taiwaan autuu-
teen, ilman kääntymyksetäh, parannuksetah,
uskotah, wanhurskauttamisetah ja pyhittä-
misetäh; niin ei oleh ihmettä, jos käantämi»sen toimeen löytyi kiiwaita miehiä. Näin
hurmaawa ja epätaikainen mielensäh laadun
puolesta oli se Mies, joka meidän Isänmaa-
hamme tuotti Kristin Opin semmoisena kuinse silloin saarnattiin melkein koko Euroopas-
sa. Se oli Kuningas Erikki IX ledwa-
rinpoika, joka jälkeisiltä on saanut Py-
hän kaunistusnimen kiiwaan ja wakaan ah-
keroitsemisensah tähden noudcttaah paawil-
laisen opin waatimuksia ja asetuksia, ja pap-
pien kunnioittamisensa!) tähden. Koko hänen
elämänsäh, niinkuin kuolemansatm, osottaasen-
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sen-aikaisten ihmisten hurskauden ja intoisuu-
den pyhissä asioissa. Hän vaasloi usein ja
oli paljaalla iholla pujotettuna jouhipaitaan.
Hän paransi wanhat epäjumalain
tempelit, jotka Kristilliseen lumalan-valwel-
lukseen wihittiin, ja rakensi monta uutta ki-
wi-kirkkoa. Hän oli ahkera rukouksessa, eikä
koskaan lyönyt lumalan-palwelluksen lai»
miin. Siinä siwussa oli hän
nen, antelias ja alhainen, mutta yynnä sen
kanssa vmmärtäw.iinen, urhollinen ja hurs»
kas. Matkustaissansah maassa koki hän
kaikki riidat ratkaistah. Jos eiwät oikeutta
hakewat tahtoneet sopiab, niin hän päätti
heidän asiansah, ja kunkin mielestä oli Ku-
ninkaan tuomio oikeutta myöden. Kansa ra-
kasti häntä sentakia suurestih. Hänen jalo-
udestansa!) ja abneettomuudestansah maini-
taan, että, koska talonpoijat tarjoiwat kor-
keampata weroa. niin ei hän ottanut was-
taan, waan käski heidän pitääh omansah.

Koska Kuningas Erikillä oli tainkaltai-
nen mieli ja sen-aikaiset ihmiset oliwat tai-
puneet Ristimatkoihin ja halulliset woitta-
maan kunniaa sodassa Kristuksen Uskon täh-
den, ja koska hän oli pyhän kääntämisen
innon perinyt isältänsäh, ledward Talon-

poika
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poika nimeltä/ joka oli ensimmäinen ruotsa»
lainen mies, joka etsi Kristuksen bautaa,
niin hän paatti Kristuksen sotasankarina
matkustaah Suomeen, jonka asukkaat usein
oliwat härhänneet Ruotsalaisia. Upsalan
Pispa Pyhä Henrikki Enklannista, joka
semmenkin oli kehoittanut bäntä tähän mat»
kaan, seurasi bäntä julistamaan Evankelju-
mita hänen tokiselleh ja tuimilleh wihollisil-
lensab.

Ruotsin sotalaiwaen rahwas purjehti
Kuninkaanhaminasta »vuonna 1156 ja maa-
tui Turun kaupunkin tykönä. Kuningas oli
edeltäpäin ilmoittanut Suomalaisille!) tulo»
ansah ja määrännyt rauhan ehdoksi, että
heidän piti alentaman itsensäh hänen wal-
tansah alleh ja ottaman Kristin Opin. Mut-
ta Suomalaiset oliwat »varustaneet »voimal-
lisen sotajoukon puolustamaan metsistynetta
maatansah ja pakanallisia tapojansah.

Sota tuli »veriseksi. Miestappo oli
suuri kummaltakin puolelta. Ruotsalainen
sotajoukko sai kuitenkin »viimeiseltä woiton,
ja ne Suomalaiset, jotka eiwät lankenneet
sodassa, täytyiwät pajetah. Kuningas Erik-
ki wuodatti kyyneleitä silmäilessänsäh soti-
paikkaa. Ei hän itkenyt oman kansansah

urhol-



140

urhollisia Kristityltä, jotka oliwat lanken-
neet Kristillisyyden pyhän asian tähden.
"Minä wuodatan", sanoi hän, "näitä kyyne-
leitä sentähden/ että niin monta sielua owat
menneet onnettomaan ijankaikkisuuteen, jotka
olisiwat tainneet pelastettaah, jos he olisi-
wat ottaneet Kristillistä Uskoa wastaan."
Suomen eteläis osa asetettiin silloin Ruot-
sin waltakunnan alleh, asukkaat käännettiin
Kristin Uskoon, ja monta Ruotsalaista,
semmenkin Helsinkiläistä, muuttiwat tänneh.
Nämät sioittiwat heitänsäh »Uudelleh-maalleh,
ja ruotsalaiset paikkakuntain nimet, esimer-
kiksi Helsingworsi, j. m e., ja ruotsalainen
kieli, joka siellä puhutaan, johdattawat tätä
muuttamista Mieleen Wielä tänäpäinä.

Kuningas Erikki jätti Pispa Sant (py-
hä') Henrikin jälkeensäh Suomeen, jonka
eteläis puolen sisällisimiösä osissa hän kii-
waudella julisti ja lewitti Kristin Opin.
Hänen toimensah kautta perustettiin Turun
Tuomiokirkko, Sant Henrik nimeltä, Uni-
kankarella Aurajoen rannalla. Turun Uuden-
maan Tullin takana, Kupittan kedolla, on
wielä myös Sant Henrikki niminen terwey-
den lähdeh, jossa Pispan sanotaan Kasteen
toimittaneen, ehkä kaiketih tämä pyhä toi-

mi-
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mitus enämman tapahtui scta-aseilla warus-
tettuin miesten awulla, kuin neuwomisella ja
opetuksella. Kokemäen pitäjässä on myös
hankittu Muistopatsas silleh siallch, jossa
Sant Henrikki ensistih saarnasi Evankelju-
mita. Koska tämä mainio ja kuuluisa Suo-
men ensimmäinen Apostoli cli täällä kahden
wuoden paikoilla ja joltisella siunauksella ju»
listanut Autuuden Opin, niin hän tapettiin
woimakkaalta, Lalli nimiseltä talonpoijalta
Köyliön järwen jäällä. Hänen arwetut luun-
sah pidettiin kauwan aikaa tallella, kalliina
tawarana ja jäännöksenä/ Nousiaisten pitä-
jän kirkossa, ja sitten Turun Tuomiokirkos-
sa, jossa ne wielä wuonna 1720 oliwat.

Wdeksän-khmmenen ja kolmeh aijastai-
kaa Kuningas Erikin jälkeen tuli Birger
Jaarli pakanat Suomessa sodalla woitta»
maan. Hän löi alansah Pohjanmaan ja
Hämeenmaan, joitten asukkaat kannettiin
Kristin Uskoon ja asetettiin Ruotsin Wnl-
lan alleh. Tällä matkallansa!) hän perusti
Korsholmin ja Hämeen linnat. Hän ma-
rusti myös Tukkholmin wästinkillä japerusti
siellä ensimmäisen kirkonkin, jonkatähdcn hän
pidätään sen kaupunkia omituisena perusta»
jana. Hänen aikanansah pidettiin merkilli-

YYh. 3!l!«,m. Wähq WMj,», 7 NkN
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nen Kirkon-kokous Skerninge nimisessä
kaupungissa Ruotsissa, jossa papit ti?ltiin
naimasta, siinä tarkoituksessa, että heidän
kuoltuansah lapsitoinna, piti heidän omai-
suutensah kirkoilta perittämän. Hengelliset
Konsistorjumit owat nwös niinä aikoina
säätyt. Tämä Birger Jaarli kuoli wuonna
1266 ja jätti paljon lapsia jälkeensäh, joista
nuorin poika, Penti, tuli Suomen Hertu--
aksl. Birger Jaarli rakastettiin suurestih
kansalta: wanha ja nuori murehti häntä.

Karjalaiset, jotka oliwat pakanoita ja
eliwät tävfi millinä ja perätih metsistyneenä,
oliwat roswaen härhäilleet Ruotsalaisten
maakuntia Suomessa. Päättääksensah tä-
tä menetystä warusti waltakunnan Päämies,
Torkkeli Knuutinpoika, suuren sotalai-
waen rahwaan ja tuli Suomeen wuonna
1293. Hän rakensi silloin Wiipurin linnan
ja kaupunkin, ja piti murheen Karjalaisten
kääntymisestä Kristin Uskoon, jossa toi-
messa Westerääsin Pispa Pietari oli hänel-
leh awullinen. Tämä Torkkeli Knuutin-
poika oli kunniallinen, rehellinen ja wakaa
mies, kaukana eroitettu wääryhdestä, wilpis-
tä ja imartelemisesta; mutta oli kuitenkin
itsellensäh koonnut wihamiehia kortteain Pap-

pien
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Vien seasta, koska hän tahtoi heidän kus-
tannuksellansah enääntääh Kuninkaan wallan
ja lisätäh Ruunun tuloihin. He etsiwät siis
tilaa saattaah häntä turmiolleh, ja se onnisti
heilleh; sillä Torkkeli Knuutinpoika wietiin
Tukkholmiin hewoisen watsan alla sidotuilla
käsillä, ja teloitettiin siellä wuonna 1306.

48. Luterukselta puhdistetun Uskon-
Opin tuottaminen Suomeen Nu-
ningas Gustaawi Lvaasalta. Ly-
hykäinen Ruotsin Aumugasten
Elämäkerta siehen aikaan astih, jo-
na Suomi asetettiin wenäjän
Nlallan alleh.
Siitä ajasta, jona Kuningas Pyhä

Erikki (w. 1156) tuotti Kristin Uskon rak-
kahan Isänmaahamme, siehen astih, koska
Jalo Kuningas Guötawi Waasa (w. 1523)
walittiin silloin yhdistettyin Ruotsin-ja Suo-
meu-maitten Kuninkaaksi, oliwat 366 wuot-
ta kuluneet. Mutta tämä Oppi oli Paawi»
laisten aiwan kamalilla erehtyksillä täytetty,
ja sielun kalliimmat tarpeet pidettiin kaupan
tekona. Että kansa, pappien woiton-himon
ja ahneuden tähden, olisi pysynyt sywimmäs-

sa
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sa pimeyden erehtyksissa, ei ollut ainoastaan
Jumalan Pyhän Sanan lukeminen ja tut-
kiötelemus kowan rankaistuksen uhwalla kiel-
ty Suomessakin, waan saarnatkin pidettiin
kielellä, jota eiwät muut kuin papit ymmär-
täneet, ja jos jolloin kulloin joku saarna
kuultiin maakunnan omalla puheen-parrella,
oli se taynänsäh epätaikauksia ja hulluja
jaarituksia Pahain elämästä ja ihmeistä hei»
dän haudoillensah, mutta semmenkin waikut-
tawaisia kehoituksia ja uhkaamia manauksia
anteliaisuuteen kirkoilleh ja pyhilleh säädhil-
leh, ja muuta, tainkaltaista lorua, joka pe-
rätih hämäisi koko Kristillisyyden nimen;
sanalla sanottu: Kristikunta oli, sekä hen-
gellisessa että maallisessa katsannossa, sem-
moisessa Babelin sekoituksessa ja niin lva»
litettawastih bäwiäneessä tilassa, ettei se en-
nen ollut, eikä tuskin enää tainnut joutuab
huonompaan; - jaa, Evankeliumin wielä
jossain suitsewa kynttilän sydän oli warfin
sammumallansah, jos ei Jumala armossan-
sa» olisi meilleh lähettänyt Hengellänsäh wa-
laistuita, wiisaita, jaloja, ijankaikkisestih
siunatussa muistossa olewia Miehiä, jotka
meilleh toiwat takaisin aijaksi kadonneet tai-
waalliset edut, Mstiwät kahleet, joilla sie-

lumme
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kiinnitetyt, ja jällensäh lahjoittiwat taiwaal-
lisen Walon nautinnon ja sen hyödytykset»
jotka,kauwan oliwat meiltä otetut pois.

Siehen aikaan, jona Marti Luterus äl-
läsi Paawia wastaan saarnaamaan (w. 1517),
oli Ruotsissa ja Suomessa suuri meteli,
kuitenkin maallisten asiain tähden; sillä Juu-
tin Kuninkaat oliwat kauwan aikaa tahto-
nect wallitah Ruotsinmaata ja tästä oli sata-
wuotinen riita ollut. Ia nyt tapahtui, että
kowa-sydäminen Kuningas, Kristeri To:--
nen, joka meidän historiassamme oikeudella
kutsutaan Tylyksi elih Tiranniksi, hal-
litsi Juutin »valtakuntaa, ja maalliset herraa
ja hengelliset päämiehet auttiwat hänen Ruoi-
sta tuninkaalliselleh istunulleh, niinkuin he
oliwat tehneet hänen isänsäh ja isänsäh isän-
kin; mutta he saiwat siitä hywin ansaitun
palkionsah, sillä koska Kuningas tuli Tukk-
holmiin, antoi hän toimittaah sen kauhean
ihmis»tapon, joka yhteisestih Tukkholmin
Werisaunan nimellä on tullut kuuluisaksi
maan piiriin. Hirmuisuutensah suhteen ei
saatah lyhyä kertomus siitä ollah ilman ar-
wotah.

Kuninkaan ruunaus - juhla wietettin
Tukk-

145
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Tukkholmin linnassa koreilla huwituksilla.
Siehen oliwat kutsutut waltakunnan jaloim-
mat hengelliset ja maalliset Herrat ja Nou-
wat ja pääkaupunkin ylhäisimmät Porwarit.
Kaikki pidettiin ylön hywin seka ruuwassa
ja juomassa, ja Kuningas/ joka osotti itse»
änsah erinomaisestih iloiseksi, kohtasi wieraat
tawattomalla ystäwällisyydellä. 110 oli yh-
teinen, ei kukaan mitään pahaa aawistanut.
Mutta kolmannen päiwän puolipaiwän aika»
na suljettiin linnan portit hawaitsematah.
ArM-Piöpa astui edes ja walitti sitä wää.
ryytta ja wäkiwaltaa, jota sekä kirkko että
hän oliwat kärsineet. Kuningas teeskeli it»
seänsah wielä nyt ja oli ulkokullatulla siwe-
Vdella sowittawanansah parhain päin entisen
eripuraisuuden Arkki-Pispan ja suurten Her«
raen wälilla; mutta Arkki-Pispa waati jär»
kahtämätäh, että kaikki ne, jotka oliwat pol-
keneet hänen korkeata wirkaansah, piti ran«
laistaman. Niin sanoi Kuningas, että hä-
nelleh piti tapahtuman oikeutta laitkin ta-
woin, ja iloitsi syoämessänsah Arkti-Pispan
juonia ja tylyyttä, sillä Kuningas oli kau-
wan mielinyt surmatah Ruotsin ylimmät
Herrat, hywin ymmärtäin, waltakunnan ole-
wan keweammän hallitah, koska sen päämie-

het
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het kerran oliwat siirretyt pois tieltä. Syh-
tyt kutsuttiin; kukin täytti todeksi, mitä taisi,
wiattomuutensah ja puolusti käytöksensah.
Mutta heidän kuolema-tuomionsah oli pää-
tetty. Hämäressä astuiwat kaksi juutilaista
päämiestä tuomiosaliin, seurattuna aseilla
»varustetuilta miehiltä lyhtyilla ja tulisoi-
toilla ja äkistih täytettiin kaikki linnan
»vankihuoneet hengellisillä Herro lla ja kor«
keillä Rouwas-ihmisillä. Pööweli ilmoitti
wankituilleh, että heidän sinä päiwänä piti
kuoleman. He pyysiwät ripittäah syntiän-
säh ja nautitab Herran Ehtollista; muttase kieltiin heiltä.

Warhain aamulla 8 tenä päiwänä Mar»
ras-kuussa w. 1520, koska kaupuntin portit
oliwat suljetut, julisti kuuluttaja päristys-
torwen äänellä, ettei kukaan, hengellisen ran-
kaistuksen uhwalla, saanut mennäh huoneesi
tansah ulos, ennen annettua merkkiä. Kaik-
ki taloin portit piti oleman kiinni siksi, että
kansa oli torilleh kutsuttu. Sitteh warus-
lettiin kaikki yhteiset siat wahwalla »vahdilla,
isolleh torilleh sioitettiin tykkiä suuta päin
enimpiin katuihin. Linnan ja torin »vaiheel-
la asetettiin sotamiehiä kummaltakin puolelta
katua. Kauhea tuska »valloitti kaikkein ih-

mis-
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misten shdämitä, ja koko edellä-puolta päi-
«ä joutui murheellisessa äänettömyydessä.
Kellon lyödessä >"i kutsuttiin kansa katsele-
maan sitä hirmuisuutta/ joka seuraawa oli.
Ensin käwiwät tässä surullisessa kulkuösa
taksi Pispa, pispackaapuissa, heidän jälkeen-
säh waltakunnan Raadiherrat, wirka-waat-
teissll/ sitteh muut Ritarit ja Aatelimiehet,
wihdoin Tukkholmin Porimestarit ja Raadi
ja etuisimmat Porwarit, ja teloitettiin siinä
järjestyksessä, jossa heidän nimensah juutilai-
selta herralta huudettiin. Sotamiehiä lähetet-
tiin kaduilleh ja huoneisiin ottamaan kiinni kaik-
ki ne Porwari-säädystä, jotkakaihekfttttiin ole»
wan Juutilaisia wastaan kainosta elih wihas-
ta. Puolisoita jaisiä temmattiin waimoista ja
lapsista. Käsityön-tekiöitä riepoitettiin työs-
tänsäh telapuulleh/ ja joka rohkeni ilmoittaah
wähintäkin surkua näitten onnettomani kohta»
lolleh, täytyi sentakia samaten kurottaah paan-
säh pööwelin kirwen alleh. Koko kaupunki oli
annettu saalihiksi julmilleh ja werta janoo-
willeh pööweleillch. Monta lymyiwat kellä»
reihin ja muihin salaisiin paikkoihin; mutta
uhrien puuttuessa antoi tiranni julistaah,
cttci kenellekkaän enää ollut mitään pelkää-
mistä. Senkautta haukuteltiin onnettomat

tule-
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tulemaan louruistansah, ja werisauna aljet-
tiin wasta. Tori oli taynänsäh kuolleita
ruumiita ja weri juoksi ikäänsäh kuin wirta.
Monet hirtettiin, ja hirret oliwa: alatih
täytetyt. Murhattuin ruumiit makasiwar
torilla sununtaiseen astih, jona ne suurella
lawolla poltettiin. Heidän omaisuutensah
ryöstettiin heidän perillisiltänsä!). Sctannc-
het roswasiwat osan/ ja mitä jäi, löi
ninyas allensah. Hän antoi hengellisen ran-
kaistujen uhwalla käskeäh,, että sen, jolla
oli jotaan murhattuin rahaa elih muuta ta-
warata takanansah, piti ne määrätyllä pai-
wällä antaman tyköänsah.

Kristina Gyllenstierna, entisen Ruot-»
sin Ruhtinaan leski, kutsuttiin tirannin eteen,
ja hänelleh määrättiin walitah, joko hän
tahtoi poltettaah, upotcttaah taikka eläwältä
haudettaah. Hänen äitinsäh, Sigrid Ba«
neer, Gustawi Waasan isoäiti, neulottiin
sakkiin ja kastettiin wetchen, mutta säästet-
tiin hengilleh, suurempia waiwoja kärsimään.
Kuningas jätti, palatessansah luutinmaalleh,
wcrisia muistoja matkastansa!) joka paik-
kaan, jossa hän kulki. Hirsipuita pystytet-
tiin ja pööweleilleh oli alinomainen työ.
lönkyöpinkin kaupungissa surmattiin ison

hcr-
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herran kaksi poikasta, joista toinen oli kah-
deksan ja toinen wiiden aijastaikainen, tällä
muotoa: solmittuin hiusten läpitseh pistettiin
kapuloita, joilla poikaset pidettiin ylhäällä
ilmassa pööwelin hakatessa pois heidän pään-
säh. Koska nuorempi weli näki wanbem-
man weren juokseman, sanoi hän pööwelil»
leh: "weikkoseni, äläh niin weristäh minun
waatteeni, taikka toruu äitini minua". Tä-
mä wiattoman lapsen yksikertainen puheli
käwi niin pööwelin mielelleh, että hän heitti
miekan thköänsäh sanoen: "en suinkaan mi-
nä weristäh sinun paitas, waikka omani sen-
tähden weristetään". Niin kutsui tiranni
toisen sotamiehen, joka ensistih hakkasi pois
poijan pään ja sitteh armeliaan pööwelin.

Kuninkaan käskystä ulotuttiin werisnu-
na Suomeenkin, jossa paljon jaloja miehiä
täytyi laskeah päänsäh pööwelin kirwen alleh.
Enämmän kuin kuusi-sata ihmistä surmat-
tiin tällä lailla ennen Kuninkaan lahdendö-
tä Ruotsista.

Tämmöinen on tämän Kuninkaan muis-
to aikakirjoissamme. Hänen waltansah ei
tullut pitkälliseksi. Jumala, joka walwoo
ihmisten kohtaloita, oli »valmistanut Ruot-
sille!) pelastaksen sen jalon Nuorukasen kaut«

ta,



151
ta, joka, turwattuna Hänen kaikkiwaltiaalta
kädeltänsäh, monen waaran ja ihmeellisten
tapausten perästä, ei ainoastaan »vapautta-
nut Isänmaansah ulkonaisesta sorttauksesta,
waan myös Mistäpäin, Kuningasna, jär-
jeksytti sen kansakuntaiset laadut, wahwistisen itsenaisuuden ja perusti sen arwon ja
menestyksen. Tämä jalo Nuorukanen oli

Gustaawi Erikinpoika Waasa, jo-
ka oli syntynyt 12 päiwänä Touko-kuussa
wuonna 1496. Hän oli korkeata sukua ja
osotti jo lapsena ymmärrystä järjessa ja
woimaa tahdossa, niin että Kuningas Juha
kerran, nähdessänsäh Gustaawin leikittele-
wän muitten poikaen seassa, taputti häntä
päähän sanoen: "kylläpä sinusta iso mies
tulee, jos waan saat elääh'. Nuorukasna
hän wietiin wankiuteen luutinmaalleh, jossa
hän niin suurestih murehti Isänmaansah
onnetointa ja surkuteltawaa tilaa, "ettei ruo»
ka eikä juoma hänelleh maistaneet hywin,
eikä ollut hänellä lewollista ja makeeta un-
ta," jonkatakia hän ei woinnut ajatellah
muuta, kuin päästöä tästä wankiudesta, jo-
honka hän wääryydella ja petoksella oli jou-
tunut. Se onnisti myös hänelleh niin, että
hän tuli wapaan Waltakunnan/ Lypekki ni-

mi-
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miseen, kaupunkiin, jossa hän kahdeksan kuu-
kautta wartöi tilaa päästah Isänmallensah
jällen. Tultuansah sinnch näki hän mieli-
tarwaudella kaikkinaista sekannusta setä yl-
häisten että alhaisten kesken; siis meni hän
wälistih heidän kokouksiinsa!) jakehoitti hei-
tä yksimielisyyteen, ja waroitti menemästä
siehen ruunaus-kestiin, jonka Kristeri Ruot»
salaifilleh walmisti. Mutta kansa ei wiclä
peljännyt jotaan pahaa Kristerin puolesta,
waan sanoiwat: "ei meiltä puutuh suolaa
eikä silliä, niinkauwan kuin me olemme Ku-
ninkaalle!) kuuliaiset; hän on meilleh armol-
linen Herra'. Gustaawin waroitukset eiwat
siis woinneet saattaah mitään matkaan.
Muutamatkin kiukuhtuiwat häneen niin, että
he ammuiwat nuolia hänen jalkeensah. Juu-
tit oliwat saaneet tiedon hänen tulostansah
Ruotsiin. Maa oli täytettynä juutilaisilta
sotamiehillä, jotka etsiwät häntä, vttaaksen-
sc>h kiinni. Suuri palkio oli luwattu silleh,
joka hänen käsittäisi. Näin wainottuna täy-
tyi hänen, henkensäh suojelluksen tähden,
hiipiah salaisia polkuja ja salatah itsensah.

Koska Gustaawilleh, jonka sielu aino-
astaan oli täytetty Isänmaan sah pelastuk-
sen toiwolla, mainittiin Tukkholmin kauhea

weri-
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wcrisauna, enäni tämä into, ja bän mat-
kusti Taalanmaalleh, jossa hän toiwosi tai-
tamansa!) jällen, wirittääh näitten miesten
Isänmaan rakkauden, jotka wuortenjah ja
laaksoinsah keskellä, eiwät koskaan sallineet
sorttauöta ja weren-janoa, waan ennenkin
oliwat urhollisuudella wastanneet waltakun-
nan itsenaisuuden ja wapauden puolesta.
Hän riisui tawallisen puiunsah talonpoijan
talossa, keritti hiuksensa!) Taalanmiestcn mu-
kaan ja pujetti itsensäh taalalaifiin waattei-
siin, otti ymmyriäisen hatun päähänsäh ja
waelsi talonpoijan renkinä, kirwes olalla,
kyläkunnissa, pyytäin työtä. Näin tappoi
hän rihtä woimakkaan wuorten-kaiwaus hal-
tian luona päiwäpalkan tähden. Mutta pii-
ka, joka näki silkkisen kauluksen putkahta-
man jakun alta, ilmoitti isänelleh epäilyk-
sensä!), ettei uusi työmies ollut samenen,
joksi hän tahtoi nakyäl). Isäntä otti muu-

kalaisen erinänsäh, katseli hänen kasmoinsah
laatuja, ja tunsi hänen, sillä he oliwat käy»
neet yhdessä Akatemiaa Upsalassa. Gus-
taawi jutteli hänelleh elämänsä!) waihettlkset
ja ilmoitti kokeensah, saattaah matkaan ka-
pinan tässä waltakunnan osassa, syökseäksen-
säh kvtraa Kuningasta istumella, ja anoi

hanel-
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häneltä apua. Mutta wuorten-kaiwaus hal-
tia velkäsi Kuninkaan kostoa, eikä rohjennut
ollah ensimmäinen niin »vaarallisessa asiassa.
Eikä hän myös tohtinut holhoat) kartunta,
waan waroitti häntä menemään paikkakun-
nasta, jossa hän oli herättänyt epäilyksen.
Täältä hän tuli seuraamana päiwanä ben»
kensäh waaralla Orniemi nimiseen kylään,
jossa isäntä Aarenti Pietarinpoika, samaten
wanhaystäwä siitä aijasta, jona Gustaawi
oleskeli Upsalassa, otti hänen suurella suo-
siolla wastaan ja kuulteli hänen kertomuksi-
ansah taipuwaisuudella, tutkisteli hänen ai-
komisiansah, oli menestyttäwänänsah hänen
yrithksiänsäh ja antoi hänelleh wihdoin kam-
mion, turmassa lewätaksensäh, jolla aijalla
hän lupasi tuttiah naapuritten mieliä. Hän
meni siis ensistih naapurin Määnsi Niilsin-
poijaN luotsi, jollet) hän ilmoitti wallassan-
sah'oleman miehen, jonka käsittämisestä Ku-
ningas oli suuren palkion luwannut, ja pyysi
Määnfia olemaan awullinen karkuria kiinni-
ottaissa. Mutta näin petollinen täytös il-
moitti Määnsi Niilsinpoikaa, joka myös kielsi
apuansat). Niin läksi Aarenti Pietarinpoika
Kuninkaan Käskyläisen tywöh, jossa Gus-
taawin kiinnittäminen määrättiin seuraamaksi

aamuksi.
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aamuksi. Mutta Aarenti Pietarinpoijan
waimo oli huomannut puolisonsah, palattua
Maänsi Niilsinpoijan tyköä, matkustaman
Kuninkaan Käskyläisen luoksi, josta hän
pelkäsi jotaan pahaa hankittaman onnetto-
malleh Aatelimiehelleh, joka nyt
lepäsi hänen talossansah, jossa hän etsi suo-
jellusta wainojitansah wastaan. Hän meni
siis huoneeseen, jossa Gustaawi makasi, ja
herätettyänsä!), ilmoitti sitä suurta waaraa,
jota hän peltäin arweli, ja käski hänen lii»
rutzti menemään matkaansah. Hän antoi
myös hänelleh hewoisen ja reen ja kyyditti
Miekkajärwen pappilaan, jossa hän toiwosi
hänen olewan paremmassa suojassa. Koska
Kuninkaan Käskyläinen ja Aarenti Pieta-
rinpo ka toisella aamulla tuliwat ottamaan
karkuria kiinni, oli hän jo poissa.

Gustaawi oleskeli kahdeksan päiwäa
Miekkajärwen pappilassa, jossa hän ilmoitti
asiansah Kirkkoherralle!), joka myös tunsi
hänen siitä aijasta, jona he oliwat olleet
Upsalassa yhdessä. Sillä wälilla enäniwät
Juutilaisten onkiot, jonkatakia Kirkkoherra
saatti hänen ruunun joutsimiehen, Swenni
Elwinpoijan, luoksi. Gustaawi oli tuskin
ehtinyt tänneh, koska Woudin käskyläiset.

jotka
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jotka nuuskiwat kaikissa kylissä, astuiwat
tupaan, kysyen, jos he oliwat outoa nähneet.
Swenni Elwinpoijan waimo kypsänsi leipiä
paraikaa ja Gustaawi seisoi totolleh lämmit-
tellen. Ottaaksensa!) pois kaikki wakojain
epäluulot, löi emäntä häntä leipimella ja
,sanoi: "mitäs sinä tässä seisot ja kurkiste-
let outoja; etkös ikänäs ennen vleh nähnyt
ihmisia? Korjah luus luwahan". Gustaawi
riensi kohta ulos tappamaan rihtä muitten
sekaan. Ei kuitenkaan Swenni Elwinpoika
arwannut hänen juuri hywassa turwassa ta-
lossansa!), waan ajoi hänen olkireessä Maar-
niemcen. Kaikki tiet, sillat ja waräjät oli-
wat »varustetut Juutilaisilta, jotka keihillän-
sän pistiwät läpih olkikuorman tiedustaak-
sensah jos joku olisi siinä kätkettynä. Gus-
taawi haawoitettiin jalkaan, josta weri rupe-
si juoksemaan. Swenni Elwinpoika, joka
äkkäsi tätä ennen kuin Juutilaiset, leikkasi,
heidän huomaamittansa!), hewoistausah saa-
reen, ja wältti niin epäilyksen.

Mutta eiwät Maarnienkään kylälliset
rohjenneet holhoah häntä kotonansah, sillä he
odottiwat samallaisia wakomisia, kuin ympä-
rih-olewissa kylissäkin. He weiwät hänen
siis metsään, jossa hän makasi kolmeh päi-

waä
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lvää kätkettynä suuren hongan alah, johon
talonpoijat kantoiwat hänelleh ruokaa. Tääl-
tä hän waelsi newailta saarretulleh kukkulal-
la. Koska Juutilaisten tiedustelemukset
aijan kululla wahäniwät, meni Gustaawi
Rättwiikin pitäjäseen, jossa hän, päätetyn
Jumalan-palwelluksen jälkeen, julkisestih
puhui kirkonmäellä kokoontuneelleh kansalleh
Kristerin tiranniutta ja waltakunnan hätää,
kehoitti heitä ryhtymään aseisiin yhtäläisellä
intosuudella ja uljuudella, kuin heidän isäin-
sätkin, ja pelastamaan isänmaansa!) häwi-
tyksestä. Talcnpoijat kuulteliwat häntä
tarkkaastih ja taipuwaisuudellai mutta eiwät
tahtoneet hädäilläh ennenkuin he olisiwat
kuullustelleet naapuritten mieltä. Rättwii-
kista hän tuli Muuran pitäjäseen, jossa hän
salattiin kellariin talonpoijan talossa. Juu-
tilaiset hakiwat häntä tässäkin talossa; mut-
ta perheen emäntä, joka pani joulu-olutta,
siirsi wiereh-astian kellarin luukulleh, joka
niinmuodoin tuli näkymättömäksi, ja Gus-
taawi onnellisestih pelastui waarasta tällä-
kin erällä.

Joulun pyhinä puhutteli Gustaawi jäl-
lensäb kansaa kukkulalta Muuran kirkon seu-
dulla ja ilmoitti kuinka Ruotsi oli poljettu-

na
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na Juutilaisilta ja kuinka sen jaloimmain
miesten weri oli wuotanut; hän lupasi, Ju-
malan awulla, ollah heidän Päämiehensäl)
ja antaah henkensäh ja olonsah alliksi heidän
ja »valtakunnan pelastuksen ja wapauden täh-
den, jos he olisiwat tahtoneet miehuudella
puristaah pois Isänmaan orjuuden ikeen.
Tämmöinen puheh waikutti; mutta Taala»
laiset eiwät wielä olleet Makuutetut waltakun-
nan totisesta maarasta. Kristeri oli tähän
astih menettänyt yhteistä kansaa armahta»
misella ja ystäwällisyydellä; eikä myös uusia
Ruunun treroja määrätty. Kuninkaan ko»
wuus näkyi ylipään olewan herroja wastaan.
Eiwatka Taalalaiset juuri tyystin tunteneet
sitä miestä, joka nyt puhutteli heitä. Sa-
noma Tukkholmin werisaunasta oli warmaan
joutunut heidän korwillensah, mutta se kiel-
tiin todeksi Kuninkaan Käskyläisiltä ja Juu»
tilaisten siellä olemilta puolustajilta.

Koska Oustaawi ei taitanut kehoittaa
Taalalaiset kapinaan, täytyi hänen ajatellah
omaa turwaansah. Hän makasi wielä muu-
taman päiwan salattuna sillan alla, mutta
waelsi sitteh lantisilleh Taalan tienoilleh,
Norjan waltakunnan rajalleh, etsimään war-
jellusta niibtä waaroista, jotta täällä uhka-

siwat
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simat häntä. Niin tapahtui, että iso-intoi-
nen ja urhollinen mies, joka tunsi Gustaa»
min, tuli Muuraan. Hän lausui Krislerin
kauheata tylyyttä ja Tukkholmin werisaunaa
niin elämillä kumauksilla, että kansa puhke»
fi itkuun. Hän mainitsi edemmäh, että Ku-
ningas Kristeri aikoi .ajaah kaikessa malta-
kunnan piirissä, osottaaksensah itsensäh uute-
na Kliningasna ja ottaaksensah ja antaak-
sensah uskollisuuden makuutuksen hänen ja
alammaisten kesken, koska sama surkeus oli
odotettawana joka paikassa, kussa hän oli
kulkema. Kaikkiin kaupunkeihin oli jo pys-
tytetty hirsipuita, käsky oli annettu, että
jokaisen nimismiehen talon oheelleh piti niitä
pystytettämän: woimataammain ja ylisten
Taalalaisten piti ennen pikaa kurottaman
kaulansah pööwelin kirween alleh, mutta käsi
ja jalka hakattaman poikki, heidän Lakikir-
jansah poltettaman ja runsas wero määrät,
tämän sotawäen palkkaukseksi. Tämä mai-
ne!) inhotti Taalalaisten mieltä ja he päät-
tiwät yksimielisestih ryhtväh aseisiin. Mut-
ta nyt wasta he huomasiwat pahastih teh-
neensäh, päästäissänsäh Gust. Erikinpoi-
jan jyköänsäh, joka nyt olisi heilleh ollut
tarpeelleh Päämieheksensäh, ja jolla ainoalla

oli
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oli taitoa ja ymmärystä johdattamaan heitä
ja rupeemaan kalliin toimitukseen. Nopsim-
mat suksiat walittiin etsimään Gustaawia.
Hän palajasi iloiten, saatuansat) tämän sa-
noman, ja kokoontunut kansa kohdatti hänen
pelastajanansah, ja asetti hänen heidän ja
Ruotsin hhteisen »valtakunnan Herraksi ja
Päämieheksi. Kuusi-toista-kymmentä rei-
pasta talonpoijan renkiä tehtiin hänen hen-
kiwahtikscnsah. Muutama sata muuta nuor-
ta miestä kokoontuiwat tuota pikaa hänen
ympärillensäh, ja tällä wähasellä wäellä al-
las: hän pelastussodan kolmen waltakunnan
»voimallista Kuningasta wastaan pohjaises-
sa Euroopassa.

Waalunin kaupungissa otti Gustaawi
Wuoriwoudin wankiksi, löi allensah ruunun
werot ja ryösti Juutilaisten kauppapuodit.
Hän jakoi waattect, jotka siellä löytyiwat,
palwelioillensah ja henkiwahdilleh, silkit teh-
tiin sotalipuiksi, ruokakalut hän lahjoitti
Taalalaisilleh ja rahat käytettiin wäen pal-
kaksi. Paiwä paiwälta kartui hänelleh uusia
joukkoja, ja muutamiin päiwiin oli hänellä
jo 150 U miestä, joilla »voitettiin uusia etuja.

Kapinan sanoma oli sillä walillä joutu-
nut Tukkholmiin ja Kristerin yliset puolta-

jat
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jat kokosiwat 6000 seka hewois- että jalka-
miestä, joilla he marsiwat Gustaawin wäkeä
wastaan. Beldenakke nimisen Pispan, joka
oli Juutilaisten paämiehissä, mainitaan sil-
loin kysyneen, kuinka paljon wäkeä se maan-
ääri taitaisi korkeimmaksi saattaah matkaan.
Tähän wastattiin: 2 tuhattaa wähimmäksi-
kin. Koska hän wielä kysyi/ mistä niin pal-
jon kansaa taisi saadah elandota? wastat-
tiin / sen «kansan ei olewan tottuneen herkul-
lisuuteen, waan joiwat wetta ja söiwät pet-
tua hätätarpeessa. Niin oli Beldenakke sa-
nonut: "Nämät taitawat syödäh puuta ja
juodah wettä, ei waadi heitä perkelettään,
saatikka joku muu. Weljet, käykäämme tääl-
tä!" Juutit tekiwät näin; mutta Gustaawin
päämies meni erakko-tietä salaa, syöksi Juu-
tilaisten päälleh ja karkotti heidän.

Nyt julisti Gustaawi Kuningasta ivas-
taan julkisen sodan, jossa Ruotsalaiset sai-
wat jalon woiton Juutilaisista. Itseh so-
dassa oli Gustaawi joka paikassa ensimmäi-
sissä, ja useat hänen miehensäh lankesiwat
hänen fiwullllnsah; mutta ei waara, eikä
hänen sotamiesten sah rukoukset woinneet es-
tääh hänen uroollisuuttansah. Juutit pake-
niwat Westeraäsiin, ahdistettuina Ruotsa-

laisil-
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laisilta. Täällä rupesi suuri osa Ruotsin
sotajoukosta, jotka oliwat sotakuriin tottu-
mattomia talonpoikia ja wuorten-kaiwaus
miehiä, ja jotka luuliwat kaiken waaran jo
olewan ohitseh, rvöstämään kauppapuodeissa
ja kellareissa, ja, kannettuansa!) suuren mii-
na-astian keskelleh Racistuwan laattiaa, juo-
maan woittoa, weisaen ja jaahaen. Gustaa-
wi nuhteli talonpoikaen laaduttomuutta ja
juoppoutta komilla sanoilla; astui kellareihin
ja särki wiina-ja oluh-astiain wyöt, niin
että kaikki juoksi maahan; hän käski myös
palweliainsah tekemään samaa, ja sanoi:
"Minä katson mieluisemmin oltta ja Miinaa
juokseman maahan, kuin sotamiesten! weren.

Wuonna 1521 tarjosiwat Ruotsin Sää-
dyt Gustaawilleh ruunun, jonka hän ei tah-
tonut ottaah wastaan; Maan sanoi, aijan ei
olewan soweljaan holiah Kuninkaasta, en-
nenkuin Kristeri joukkoinensah oli ajettu
ulos. Silloin wasta sopisi waltakunnan
yhteisen kansan tullah kokoon, yksimielisestih
keskustelemaan ja päättämään Kuninkaan
maalista., Hän walittiin siis waltakunnan
wali-aikaiseksi Päämieheksi, ja kaikki wan>
noiwat hänelleh uskollisuuden malan. Juu-
tit pakotettiin maasta ja seuraaman wuoden

alussa
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alussa oliwat kaikki linnat Gustaawin hal-
lussa, paitsib Tukkholmin, Kalmarin ja Tu-
run, jotka wihdoin myös «voitettiin. Wuon-
na 1523, 7:na päiwäna Kesäkuussa, walit-
tiin hän koko Ruotsin ja Suomen yhteiseksi
Kuninkaaksi ja waelsi juhlallisesti!) Mittu-
maarjan ehtoona pääkaupunkiin, jonka por«
tilleh kaupungin Maistraati ja yliset Por-
warit kohtasiwat häntä, antain kaupungin
ja linnan awamet. Sitteh hän käwi Isoon
Kirkkoon ja kiitti lumalata nöyrällä harta-
udella altarin tykönä waltakunnan onnelli-
sesta pelastuksesta.

Tämä jalo ja aimo Kuningas, joka ei
ainoastaan tahtonut menestyttääh alammais-
tensah maallista waan myös hengellistä pa»
rasta, oli tuskin wahwistunut waltakunnan
hallituksessa, koska hän mieli tuottaah maa-
han Evankeliumillisen Opin, jonka hän piti
kansakunnan totisen säilyn lujimmana perus-
tuksena. Ollessansa!) Lyypekissä mainittiin
hanelleh Luterukselta puhdistettu Uskon Op-
pi ja mielistyi siehen/ jonkatähden hän, tul-
tuansah Ruotsiin ja onnellisestih woitettuan-
sah maalliset wastuksensah, kutsutti weljek-
set Olowi ja Lauri Pietarinpoijat, jotka it-
seh Luterukselta oliwat Wittemperissä saaneet

ope-
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opetuksia Uudessa Ovissa", ja veisti wahit-
täin heidän awullansah Paawilaiset erebtyk-
set, ehkä tämä työ alussa oli sangen työläs,
silla kansa tahtoi rivvuah kiinni wanhassa
uskossa; mutta Jumala antoi kuitenkin Sa-
nallensah woiton, ja Lauri tuli Ruotsin
ensimmäiseksi Arkki-Pispaksi, ja silloin kaan,
nettiin myös Pyhä Raamattu Ruotsin kie-
lelle!).

Mutta Kuningas Jalo Gustaawi ra-
kasti kaikkia waltakuntansah osia yhtäläisellä
lemeellä ja ulotutti Evankeliumin Opin huo-
lensah Suomeenkin ja kohdattiin tässä etäa-
lässä maakunnassa Mieheltä, joka oli ha-
lullinen ja walmis kohentamaan Kuninkaan-
sah isällisiä tarkoituksia. Se oli Pietari
Särkilahti, joka, väätettyänsäh opvinsah
Wittemverissa Luterukscn johdattaissa, jo
w. 1Z22 saarnasi Evankeliumin Oppia Tu-
russa, ja oli niinmuodoin Luterukselta puh-
distetun Ovin ensimmäinen Julistaja Suo-
messa. Paawilainen usko oli kuitenkin wielä
leivitettynä koko maassa, jcnkatakia hänen
työnsah alussa ei suurestih kantanut hedel-
mätä; mutta kuusi wuotta sen jälkeen tuli
Marti Skytte Suonen ensimmäiseksi
Evankeljumiliseksi Pjspssksi, ja siitä aijasta

taisi
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taisi Särkilahti, yhnnä useamman Isänmam-
me kiimaan Evankeliumin saarnajan kanssa,
nähdäh waiwansah kaunistettuna onnellisim»
malla menestyksellä ja oppinsa!) kanta nan
siunatulta hedelmitä.

Että Suomessakin olisi ollut kuntoisia,
Evankeliumin Opissa hywin ja juurewastih
oppineita ja sen lewittämisessä käytettäwiä
miehiä, lähetti Pispa Skytte kahdeksan suo-
malaista nuorukasta ulkomaisiin Opistoihin
tuottamaan itsellensäh täydellisempätä tietoa
kuin he eiwät tainneet saadah cmassa maassa.
Näitten nuorukastcn awulla hajotti hän
heidän kotia palattuansat? - wähittam
Paawilaisten epätaikaukset lumalanpalwel-
luisesta; ja senkautta, että opetus sekä kir-
koissa että kouluissa nyt aljettiin toimitet-
lamaan maakunnan omalla puheenparrella,
edensi hän Autuuden Opin ja muun Tiedon
totisen walistutsen. Tämä Jumalan kun-
niasta kiiwas Pispa oli syntynvt Hameessa
ja kuoli W. 1550. Han on ansainnut sen»
aikaisten ja jälkeisten suuren kunnia-armon
ei ainoastaan hurskaan ja nuhteettoman elä"
mansäh, waan myös säädyllisyytensä!) ja
Wiisautensah tähden, jolla hän walmisti tien

Pyh. Vi««m. zllishä' A!l«lim, 3 EvaN'



166

Evankeliumin Opilleh, ja kiitvautenscih täh-
den, jolla hän kylwi taidon siemenet.

Hänen jalkeensäh astui Turun koulun
rehtori Mikael Agrikola Suomen silloin
yhdistetyn Pispan-istumelleh. Hän oli yksi
niistä nuorista miehistä, jotka Pispa Skytte
lähetti ulkomaisiin Opistoihin enäantämään
puhtaan Kristillisyyden tietonsah. Palattu-
ansa!) Wittemperistä Luteruksen ja Melank-
tonin sangen kiitettäwillä todistuskirjoilla,
määrättiin hän mainitun koulun päämieheksi,
joka wirka niihin aikoihin pidettiin etuisim-
missä hengellisessä säädyssä, ja w. 1548 käs-
ki Kuningas hänen apulaiseksi ijäkkäälleh
Pispa Skyttelleh, jonka kuoltua hän joutui
olemaksi Pispaksi. Hänen jälkimuistonsah
ansaitsee Suomalaisten eriomaisen kiitoksen
siitä, että hän sekä omasta päästänsäh kir-
joitti monta Autuuden Opin kirjaa, että
mvös suomensi useammat Wanhan Testamen-
tin Raamatut ja koko Uuden Testamentin,
joka ensi kerran w. 1548 tuli päiwiin kirja-
painosta. Pispa Agrikola kuoli w. 1557.

Suomen Kirkko-Historjalla olisi näytet-'
täwänä mainio jaloin, kuuluisain ja Juma-
lan Hengeltä niin hhwin maallisella kuin
taiwaallisella »viisaudella warustettuin Pis-

pain
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pain riwin, jotka hengellisesti!) kiiwaalla buo.
lellansah eiwät ainoaotansah oleh ietlitlaneet
ja edentäneet, waan mvös wahwistaneet ja
säilyttäneet Evankeljumin puhtaan opin Isän-
maassamme; mutca taman kirjan ahtaus ja
tarkoitus ei sallih awarampata kertomusta.

Koska Kuningcs Gustuawi näin
tettäwällä kiiwaudella oli yhteisestä häwiös'
ta auttanut Jumalan-palwelluksen, walta-
tunnan-hallituksen jakansakunnan edut, niin
hän nukkui Herrassa 29 p. Syyskuussa w.
1560. Mutta Suomen asiat rupesiwat pi-
menemään. Kansa ei wielä ollut ehtinyt
hyljäamään kaiken epäuskonsas willityksen ja
epätaikauksensch, ja sen Autuuden oppi oli
kummaisestih sekoitettu totuudella ja erehtyk-
silla. Oppisääty nääntyi yhteisessä köyhvy-
dessä, joka saatti ylönkatseen, ja ylönkatseh
wähänsi opettajitten arwossa pitämisen, kii-
wauden ja kalliin wirkansah soweljaan toi-
mittamisen innon. Paawin walta tosin oli
kiinnitetty; mutta se uhkasi röytkeästih sär-
keäh kahleensah ensimmäisnä tilana. Sem-
moisessa asiain laadussa jätti Kuningas Gus«
taawi hallituksen heikolleh ja huikentelewai»
selleh poijallensah

Erikki XlV:nelleh. Jumala tosin oli
warus-
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lvarustanut tätä Kuningasta jaloilla ja kau«
niillä luonnon-lahjoilla, mutta hän käytti
ne wäärin ja pahastih. Hän eli ainiaisessa
eripuraisuudessa, ilkeydessä ja wihassa ku-
ninkaallisten weljenlah kanssa, ja tämä pa-
ha käytös waikutti wahingolliseötih yhteisessä
kansassa, niin että wanha sanalasku täytet.
tiin todeksi: Semmoinen kuin Kuningas on,
semmoiset owat alammaisetkin. Heikkous ja
epäneuwo. keskinäinen sekamielisyys ja meteli,
salaiset hankkeet ja julkinen wäkiwalta jäl«
lensäh tuvttaah Paawilaisten uskon maahan,
vliwat onnettomuudet, jotka uhkasiwat ku«
kistaah sen perustuksen, jonka Gustaawi
Ensimmäinen oli Suomenkin onnellisuudeksi
laskenut. Eritti XlV:nen wiheliäisen hal«
lituksen seuramus oli se, että hän, waltakun»
nan Säätyen päätöksestä, w. 1577 kadotti
ruununsah ja benkensäh. Häntä seurasi hal-
lituksessa weljensäh

Juha lll:mas. Hän oli awioliitolla
sitounut Rinsessaan Puolan waltakunnasta,
jossa Paawilainen usko silloin oli ja wielä-
kin on waltiasna. Rakkaudesta puolisoonsab
ja useampain sekä Ruotsin että Puolan hen,
gellisten ja maallisten Herrain yllytyksestä
wieteltim Kuningas hywäksymäan Paawi»

laisten
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laisten erehthksiin, jonkatakia hän ei ainoas-
taan niissä kaswattanut poikansah Sigis»
mundin, joka jälistäpäin tuli Ruotsin ja
Puolan Kuninkaaksi, waan määräsi myös
uuden, Paawilaisella hapatuksella saastute-
tun Messukirjan, seurattawaksi yhteisessä
Jumalan-palwelluksessa. Kaikki, jotka ei-
wät tahtoneet ottaah wastaan ja seuratah
tätä uutta Kirkko Sääntöä, pantiin wiral-
tansah pois, eli wainotliin muilla kowilla
kurilla. Sekaus ja willitys seka kirkon että
waltakunnan asioissa oli niin suuri Kunin-
gas Sigismundin kuuden wuotisen hallitut»
sen aikana, että waltakunnan Säätyen täy-
tyi syöstääh hänen istumelta. Puhdas Evan-
keliumin Oppi oli juuri hukkumallansahj mut»
ta Kuningas Juhan nuorempj weli

Hertua Kaarle (jälistäpäin Kuningas
Karle IX:ses) rakasti sielustansah ja sy«
dämestansas puhdasta Oppia, jota hän myös
säilytti Ruhtina-waltakunnassansah. Hän
otti warjoonsah ne papit ja muut »ikämie-
het» jotta Uskon tähden »vainottiin Juhalta
ja Sigismundilta, ja piti w. 1593, Kunin-
gas Juhan kuoltua, yynnä Ruotsin kokoon-
tuneitten Säätyen kanssa Kokouksen Upsa
lassa, jossa waltakunnan Herrat, Pappius

ja
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ja yhteinen Kansa päattiwät hksimielisestih
ja wahwastih: että Jumalan, Rohwetain,
Evankelistain ja Apostolien Raamatuissa
ilmoitettu Sana, piti oleman Ruotsin Seu-
rakunnan ainoana Uskon oijennus-nuorana.
ja ettei yhdenkään ihmisen sanalla, mistä
arwosta tahtonsah, olisi sitowata ja welwoit-
tawata woimaa. Hänen poikansah oli ur-
hollinen ja »voitollinen

Kuningas Gustaawi Nmen Aatolwi,
jonka aikana suuri hätä kohtasi Saksanmaata;
sillä Keisari, joka siellä hallitsi, oli lujastih
päättänyt häwittaäh Luterutsen Opin ja ah-
disti maan suurilla sotajoukoillansa!), eikä
yksikään Kuningas eikä kansa rohjennut sei-
scah hänen wäkewnvttänsäh wastaan. Niin
Jumala herätti Itsellensä!) sotamiehen, Kris-
tillisen Sankarin, Kuningas Gustaawi Aa-
tolwin. Hän läksi matkaan wähällä sota»
joukolla ja purjehti Saksanmaalleh, ja as»
tuttuansat) kuiwalleh, lankesi polwillensah
sotajoukon nähdessä jarukoili Jumalala, ja
nousi seisoalle!) ja sanoi kansalle h: Rukous
on puoli sota; ja waelsi rohkeastih sotajouk-
konensah edemmäh, sillä hän tiesi woiton
tulewan taiwaasta ja ei suuresta paljoudes-
ta, ja Jumala antoi hänelleh woiton, ja

hän
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hän löi alansah melkein koko Saksanmaan,
ja lukitsi wihdoin kuninkaallisen wirkansah
werellensäh ja lankesi woittain, w. 1632,
Lytsenin kaupungin tykönä Saksassa. Mut-
ta hänen sotajouktonsah soti monta wuotta
hänen kuolemansah jälkeen, ja Jumala antoi
Ruotsalaisten woittaah kaikelleh Euroopal-
leh wapauden sekä hengellisesta että maalli-
sesta wäkiwallasta. Sillä sialla, jossa Gus-
taawi Aatolwi lankesi, seisoo wielä tänäpäi«
na kiwi, joka kutsutaan Ruotsalaiseksi ki-
lvcksi; ja kuinka kalliissa muistossa tämä
jalo Ruotsin Kuningas rrieläkin pidetään
Saksalaisitta, todistaa se eriomaisestih korea
muistohuoneh, joka on rakcnettuna maini-
tun kinen ympärillä ja wihittiin, w. 1857,
Evankeliumilliselta Pispalta loh. Henr.
Bernh. Drasekelta suloisella ja sydäntä
waituttawalla puheella, Uatol,
win jälteen seurasi kuusi aijastaikainen tyt-
lärensäh

Kristina. Hän oli epäilemätäh oppi»
nen kirjallisissa keinoissa senaikaisten Rou-
wasihmisten seassa, kutsutti ulkomailta tai-
tamia miehiä, jotka hän elätti ja hoiti ku-
ninkaallisella anteliaisuudella, säätti monta
Kirtolletkin hyödyllistä asetusta, perusti, w.

1640,
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1640, Turun Akatemian/ joka oli suurestih
tarpeelleh, sillä ennen sitä aikaa täytyi nuo-
rukasten, semmenkin niitten, jotka aikoiwat
hengelliseen säätyyn, ulkomaisissa Opistoissa
tuottaah itsellensä!) wirkansah täydellisem-
pään toimitukseen tulewata tietoa, joihin
kustantamiin matkoihin ei ollut kaikilla wa-
raa. Suurimman kunnian ja kiitoksen on
hän kuitenkin ansainnut siitä, että Pyhä
Raamattu, suomenettuna hänen huolcnsah
kautta, ensi kerran tuli walkeuteen w. 1642.
Mutta ehkä hän ulkonaiseStih oli näin huo-
likas Opin säilyttämisestä, oliwat kuitenkin
hänen pää-ajatutsensah siinä niin huikentele-
waiset ja keweämieliset, että hän, hyljätty,
änsäh waltakunnan hallituksen, kielsi walal-
Ia Luterukselta puhdistetun Uskon-Dpin ja
otti Paawilaisten. Tässä uudessa uskos-
sansa!) hän pysyi kuolemaansah astih, ja nuk-
kui Ruomissa w. 1689.

Sen aijan kunniaksi ja kaunistukseksi
tulee meidän tässä mainitah jaloa miestä,
Suomen silloista Kenraali-Kupcrnyöriä Krei«
lvia Pietari Brahea, joka hywillä ja hyö.
dyttäwäisillä teoillansah on jälkimuitziollen-
sah ansainnut kunkin makaan Suomalaisen
rakkauden ja kunnioituksen. Hän ei elänyt

tur-
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turhuudessa ja koreudessa, ehkä hänen korkea
arwonsah olisi kestänyt sitä; sillä hän ja
hänen puolisonsa!) wihasiwat ylpeyttä ja her-
kullisuutta. Vrahella oli selkeä vää, paljoa
intoa, wireyttä ja woimaa, ja hän oli wa«
kaamielincn ja hywän-tahtoinen, niin että
kaikki menestyi hänelleh aina hywin, kohen»
taissansah Isänmaatamme ja wahwistais-
sansah sen etuja. Hän teki itseh waiwalloi»
sia matkoja kaukaisimmissa Suomen maa»
kunnissa, nähdäksensäh omilla silmillä mitä
aiwan usein woiton°himo etäältä ilmoittaa
petollisesti!) ja wäärin yhteisen kansan toti-
sista tarpeista; hän jakoi suuret pitäjät, ra-
kensi uusia kaupunkia, joista Brahen-(Sa-
losten) kaupungilla on hänen nimensäh, ja
uusia kirkkoja; hänen eriomaisestih huolelli»sen toimensah kautta perustettiin Nupurin
Gymnasiumi, joka sitteh muutettiin Bor»
goon, Turun Akatemia ja monta wähää
koulua, määrättiin kaksi uutta Maaherran
(Sawon- ja Uudenmaan) lääniä, ja tehtiin
paljon muuta hywää, jota kaikkea tila kiel-
tää laweammalta matkimasta. Kreiwi Bra»
he toimitti tätä wirkaa 17 wuotta. ja se aika
elää wielä Suomalaisten muistossa niinkuin
kultainen ikä. Hän oli syntynyt w. 1602
ja kuoli 1630'. Ruh»
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Ruhtinatar Kristinan jälkeen, joka oli
naimaloin, aslui kuninkaalliselle!) islumelleh
hänen orpanansah

Kaarle X:nes, joka oli sanqen wiisas
ja jolo Sotasankari. Tämän Kuninkaan
enin aika kului alinomaisissa sodissa niin,
ettei hän ehtinyt tekemään paljon mitään
maan sisalliseen hallitukseen; kuitenkin cli
Uskon puhtauden säilyttäminen hänen ja val-
takunnan Säätyen eriomaisena huolena. Ruh-
tinatar Kristinan Uskon muutos teki tark-
kimman waarin-pidon wähimmistäkin ereh-
tpksistä tarpeelliseksi; sentakia annettiin, w.
1655, Asetus ulos, jossa kaikki oudot Us-
kon-tunnustukset kowastih kiellettiin. Ei
kenellekkään eri-uskosta, ei muitten »valta-
kuntain Sanan-toimittajillekkaan, ollut lu-
wallista pitääb julkista
ta muutoin kuin lukittuin owein takana. Ei
kenkään Ruotsalainen saanut ollah läsnä
semmoisessa lumalan-palwelluksessa 100 ho-
pea taalarin sakon uhmalla; jos hän rikkoi
toisen erän, niin hän rankaistiin weden ja
leiwän wankiudella, ja jos ei tämäkään aut-
tanut, ajettiin hän maan kulkeuteen. Papit
käskettiin myös ahkeroitsemaan tämmöisten
oudon uskon tunnustajain kääntymisestä.

Ku»
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Kuningas Kaarle Gustaawi kuoli w. 1660
ja seurattiin, kuninkaallisessa hallituksessa
poijaltansah

Kaarle Xl:neltä. Tämä mainio Ku»
ningas ei ollut ainoastaan kiiwas waltakun-
tansah maallisen waan hengellisenkin hywan
meneötyttämisestä, niin että hän täydellä
syyllä laitaan kutsuah totiseksi Kristityksi
ja Kuninkaaksi Jumalan mielen jälkeen.
Hänen kaskystänsah tehtiin Pyhän Raama-
tun selitykset, jotka meidänkin aikanamme
pidetään suuressa arwossa, parannettiin
Wirsi-Kirja ja lisättiin uusilla wirsillä, an»
nettiin ulos Kirko-liaki elih Sääntö ja Kä-
si-Kirja, joissa käsitetty on, kuinka luma-
lan-palwellus ja muut pappilliset työt kaikissa
waltakunnan seurakunnissa, ilman eroitukse-
tah, toimitettaman pitääh, Swebiliuksen Ka-
tekismus, ja monet muut hyödylliset ase-
tukset, jotka kaikki wiela tänäpainä owat
Suomen Kirkon-menoin ja kristillisen elämän
oijennus- nuorana. Hurskas Kaarle Xlmes
kuoli w. 1697. Sairastaissansah wiimeistä
tautiansah, osotti hän pyhän ja kristillisen
mielensäh näillä sanoilla: "Minä tiedän että
minulta on paljon waadittawa, koska mi-
nulleh on paljon uskottu. Mutta, Jumala,

joka
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joka on pannut ta?an minun päälleni, on
nähnyt, että minulla on ollut kuuliainen
tahto woiman hän antaa suosiosta. Toin-
ta ja »viisautta en oleh wannonut alammai-
silleni, waan uskollisuutta ja mukaisuutta".
Hänen lumalan-pelwostansah todistamat
myös seuraamat sanat kuolemansa!) taistele-
muksissa: "Minä hawaitsen, että Jumalani
lähettää käskyn minun. perääni ja tahtoo
mitämaks suooab minulleh lewon tykönänsäh,
koska minulla ei oleh ollut yhtään täällä
maan päällä siis on se kohtullinen, että
minä »valmistan itseäni ja kaunistan sielu»
ni sillä purpuralla, joka on painettu Kris»
tukfen »vanhurskauden Meressä; sillä ei Hän
huolih muusta/ olkoon se purpura elih ruu-
nu". Hän jätti »valtakunnan hywassa ja
Woimakkaassa tilassa poijallensah

Kaarle Xll:nelleh. Hänen hurskas
isänsäh kaswatti häntä hamaasta nuoruu-
desta totisessa lumalan-pelwossa ja opetti
juurewastih kaikkia niitä taitoja ja tulleita
welwollisuusia, jotka omat tarpelliset woi«
maisen ja itsenäisen kansan hallitukseen. Mut-
ta hänen ainiaiset sotansa!) saattiwat Malta-
kunnan suurimmaan wiheljäisyyteen. Joka
mahallakin tarkkuudella lukee kahdeksan-tois-

talym-
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takhmmenennen wuosisadan ensimmäisen nel«
jännyksen historian sota asioista Suomessa,
on warmaan katkeralla sydämellä itkewä
Isänmaamme silloisia kowia koettelemuksia
ja raskaita kärsimisiä. Mutta nämät taiöte-
lemukset oliwat hyödylliset; sillä, "koska tus»
ka tulee, niin Herraa etsitään"! Ne monet
kärsimiset ja hynnä yhdistetyt huokaukset ja
kyyneleet, joita kansa wuodatti, keboittiwat
hartauden tunnon pakenemaan hiljaisessa
uskalluksessa Kristuksen armobon, ja kanta»
maan raskasta ristiänsäh keskinäisessä rak,
kaudessa, kärsiwällisyydessä ja nöyryydessä.
- Kuningas Kaarle Xll«.nes oli ainoastaan
15 aijastaikainen, koska hän sai Ruotsin
waltikan, ja ehkä hänen burskaulensah oli
wilpitöin, urhollisuutensah ihmeteltäwa ja
woimansah epäjärkinen, niin ei hän kuiten»
kaan Kuningasna ollut hyödyllinen maallen-
sah, jonka hän otti wastaan kukoistawaiscs.sa ja rikkaassa tilassa, mutta jätti jälkeen»
säh köyhdytthneenä ja suurimmaan häwiöön.
Hänen ensimmäinen työnsäh Kuningasna oli
sota, sodassa hän kulutti melkein enimmän
elin-aikansah, sodassa hän hukutti henkensäh.
Hän ammuttiin Norjassa w. 1718 —36
aijastmkasna. Koska hän kuoli naimatoina,

niin
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niin Ruotsin Säädvt walitsiwat (1719 wuo»
den alussa) Rubtinatariksi hänen nuoremman
sisarensah

Ulriika Eleonooran. Samana kesä»
nä jatkettiin Kuningas Kaarle Xll:nen aika-
na aljettu sota Wenäläisiä wastaan, joitten
sota-alokset häwittiwät merimaat, Pohja-
maalta alkaen Norrkyöpinkiin astih. Kuusi
kaupungita, sangen suuri kyläin, herran kar-
tanoin ja ruutien paljous poldettiin ja ryös-
tettiin. Enämmän kuin 500 talonpoijan ta-
loa ja 6 rauta.ruukia Tukkolmin pohjaisella
seudulla häwitettiin tulella. Tämmöisessä
onnettomuudessa jätti Ulriika Eleonoora
(seuraamana wuonna ja Säätyen suostumuk-
sella) »valtakunnan hallituksen saksalaiselle!)
puolisollensa!), Hessen Kasselin Perintö-
Ruhtinaalleh

Weetrikki I:selleh. Myöskin hänen
täytyi koetellah sodan onnea »voimaista naa-
puritansah wastaan päin itään. Venäläi-
set julistiwat (w. 1741) sodan, joka Ruot-
sin puolesta toimitettiin niin suurella hermot»
tomuudella ja niin kelwottamastih, että heidän
sotajoukkonsa!) ensistih »voitettiin (lyötiin)
Lappeenrannan tuoksi, ja sitteh (seuraamana
wuonna) rupesi tilaamaan rauhaa Helsing-

lrorsin
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worsin tykönä. Rauhassa, jokatehtiin Turus-sa w. 1743, täytyi Ruotsalaisten antaah pois
yhden osan Suomesta, yynnä Sawonlinnan,
Lappeenrannan ja Haminan, muitten kaupun-
gitten kanssa Kymin wirtaan astih; ja Päa-
Kenraalit Buddenbrok ja Lewenbaupt sai-
wat mnksaah sodan onnettomuuden hengellän,
säh. Tämän Kuninkaan aikana annettiin
uusi Ruotsin Laki, jonka »jälkeen wielä tuo-
mitaan meidänkin maassamme. Kuningas
Weetrikki !:nen kuoli w. 1-751, ja koska hän
ei jättänyt lajillifia perillisiä jalkeensäh, niin
korotettiin kuninkaalliselle!) istumelleh Hols-
teinin Hertua ja Lyypekin Pispa

Aatolwi Weetrikki. Jos hywä sy-
dän ja wilpitöin rakkaus ihmisiä kohtaan lu-
jetaan kuninkaallisten istuniein kunniaksi,
niin pysyy Aaiolwi Weetrikki aina Kunin-
gasten kaunistuksena, jonkatakia hän myös
silloisilta ja jälkeisiltä on ansainnut Lempe-
än liikanimen. Jos ikäänsäh tuli kysymys
hywistä elih armahtamisen töistä, niin hän
unohti seka ruununsah että kuninkaallisen kor-
keutensah. Hänen armeliaan luontonsah esi-
merkiksi lausutaan wielakin seuraawa mai»
nio: koska Kuningas kerran oli matkassa,
löysi pan waiwaism miehen makaamasta

pyör-
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pyörtömyksissä ja hyljättynä maan-tiellä,
jonka ottaah omiin waunuihinsa hän ei pi»
tänyt alhaisena eikä häpiänä, waan johdatti
lääkärin huoneeseen, jossa sairas, herätty-
änsä!) horroksistansah, tunsi Kuninkaan hy-
win-tekiäksensäh. Kuitenkin hän »vainottiin
ja kiusattiin suurestih »valtakunnan »vallitse»
wilta herroilta. Tämä paha tapa on wan,
ha: pyhä Kuningas David walitti jo aika-
nansah: "He osottawat minulleh pahaa hy«
wän edestä; ja wiha rakkauden edestä". (Ps.
109: 5.) Kuningas Aatolwi Weetrikki kuoli
w. 1771, ja jätti »valtakunnan hallituksen
wanhimmalleh pöljällensä!)

Gustaawi tll:nelleh. Jumala oli hl-
täiscstih siunannut tätä Kuningasta jaloilla
luonnon-lahjoilla, mutta hän oli huikentelc-
wainen ja käytti lahjansah keweämielisyydel-
lä, sekä hengellisessä että maallisessa katsan-nossa. Sillä jos se on wastaan-sanomatoin
totuus, jonka ei kenkään kieltäne, että tur»
melluksen saastaisuus rientää ylhäältä alas»
päin, niin me hatvaitsemme sen totisen ja
»vilpittömän Jumalan-Pelloon, joka, wiela
monta »vuosi-kymmentä Kuningas Kaarle
Xll:n?n kuoleman jälkeen, ilmaantui niin hy«
win Ruotsalaisten kuin Suomalaistenkin

tapaen
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tapaen puhtaudessa, Gustaawi lU:nen aika»
na muuttuneen maalliseksi wiisaudeksi; kor-
keempain sääty »ihmisten keweämielisyyden
niin myrkyttäneen Kristillisyyden, jonka puh-
das liekki wielä paloi yksikertaisten sydämis-
sä/ että Pyhän Raamatun kalliimmat ope-
tukset pidettiin julkisena pilkkana; ja epä- ia
wapaa.uskon tunkeneen niitten miestenkin sy«
dämihiN/ joitten/ pyhän tulen hoihtajina,
tuli saarnaiah ainoastansa!) Kristuksen ristiä
ja sowintoa. Ia jos wielä jossa kussa löy-
tyi miehin alhaisemmasta Pappis-säädystä,
jotka Kristillisyyden pyhyyden kiiwaudesta
kokiwat laskeah tokkeita epä-uskon bäwitys-
ten eteen, niin ei heillä ollut aina kylläistä
woimaa siehen, eikä aina mitamaks
tarpeellista tointa ja taitoa.

Wuonna 1788 aljettiin taas Venäläi-
siä wastaan (kolmiwuotinen) sota, joka ei
awaroinnut waltakunnan rajoja, mutta wah-
wisti sen wanhaa itsenaisuutta ja rsotti me«
riwoittoen kautta Suursaaren (Hoglan-
nin) ja Kotkan (Ruotsinsalmen) tykönä, ja
myös maawoittoen kautta Parkkumäellä,
Walkialassa, ja muissa paikoissa, että
Ruotsalaisten muinainen urhollisuus wielä
oli muuttumatoin. Tämä sota lopetettiin
rauhan kautta Wäarälässä, W. 17L0.



182

Kuningas Gustaawi lll:mas, joka evä-
järkisestih rakasti ja menestytti maallisia
huwituisia, ammuttiin salaa krmeljassa, An-
karström nimiselta kaptciniltä, yötä wastaan
30 päiwäa Maaliskuussa w. — 46
aijastaikasna. Häntä seurasi poikansch

Gustaawi iV:jcs Aatolwi, jonka
ala-ikäisyyden tähden hänen setänsäh, Hercua
Kaarle (jalistäpäin Kuningas Kaarle
Xl!l:ms) toimitti waltakunnan hallituksen
siksi, että Gustaawi Aatolwi itseh otti sen
wastaan (w. l?u6). Jota perään-ajattelee
sen aijan häiriötä, jona hän syntyi ja tas-
woi, ja katselee sitä luonotoiltta kaswatusla,
joka kanelleh annettiin, ei toki ihmettelen?,
että Gustaawi Aatolwi wajasi paljon wal-
takunnan toimelliseen hallitukseen tarpeellista
woimaa ja taitoa. Hän oli wakaa ysta-
wyydessa ja puheensah pitawä, mutta na-
mät kauniit awut vltyiwät l?ppiniskaisim-
maan yksipäisyvteen, jonka eiwät ystäwyy-
den enimmän suuttumattrmat kehoitutset, ci-
wätkä rakkauden hywän-sucwaisimmal waroi-
tukset woinneet käantääh, ehkä kuinka ilmei-
set waarat olisiwat uhanneet häntä ja wal»
takuntaa. Epäusko lisäsi tähän rautamieli»
syyteen; silla hän luuli taitawansah lukeah

toh.
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kohtalonsa!) taiwaan tähteistä. Pyytäaksen-
sah eslääh Rankriikin kaswawata woimaa,
läheni hän (w. 1806) Saksaan sotajoukon,
jonka Rankriiken silloinen mainio ja woit-
tamatoin Keisari Napoleon Bonaparte
löi ja häwitti. Tämän onnettomuuden haa»
wat eiwat wiclä olleet parannetut, koska
jallensäb nousi sota Wenälaisiä wastaan,
joitten armeijat tuliwat (Helmekuussa w.
1808) Suomen pohjaisen ja eteläisen rajan
ylitseh. Suomen wähäinen, ympärih maa-
kuntia hajotettu sotajoukko, oli tuskin, so-
dan akkmäisyyden tähden, eht>nyt Ruotsista
saadah käskyä hankkeeseen, saatikka järjelli-
seen puolustuksen kokoukseen. Se werkaili
woimaktaampata wihollista Siikajokea
päin, jossa se Kenraali Kaarle Gust.
Adlerkreutsin (joka oli Suomessa synty-
nyt ja kuoli w. 1815) komannon kautta
woittain löi Wenaläiset. Suomalaiset woit-
tiwat senjälkeen jaloja etuja Rewolabden
ja Puikkilan luoksi Silla wälilla oliwat
Wiapurin ja Wartholmin wästinkit rumen-
neet tilaamaan rauhaa, armeija ei saanut li-
säyötä Ruotsista, ja ne suuret fotawoimat,
jotta siellä koottiin, hukattiin kelwottomas-
lih asetetuissa hyöltäytsissä, taikka sulasi-

war
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wat koloon taudista. Kuitenkin oli Suo»
men wähäinen sotajoukko, mainitun Adler-
kreutsin johdattaissa, ihmeteltewällä miehuu-
della pelastanut yhden maan osan, ja itsel-
lensäh sotinut woitot Lapuan ja Alawon
tykönä; mutta wihollinen-, joka kaikilta ta-
hoilta wahweni wäellä, kertoi päälleh-karkauk-
sensah. Suomen sotawäki piti kaiketi h so-
tasian kiukkuisessa tappeluksessa Ruon a n
walkaman luoksi Kuortanen pitäjässä, mutta
rupesi pian marsimaan takaisin, ja woitet-
tiin kauheassa Drawaisten tappelussa,
jossa enämmän kuin 2l>oo miestä lankesi.
Sittch tiloitettiin koko maa wiholliselleh ja
otettiin talwikortieria Tornion ympäristöllä.
Pakkanen oli niin towa, että Wenäjän ar-
meija waelsi Pohjan-Lähden Kurkun ja Ah-wenasaaren meren ylitseh Grislehaminaan
astib, joka on Ruotsin puolella (Maalis-
kuussa w. 1809). Sillä wälillä julistettiin
Suomi Wenäläisten maakunnaksi, ja koko
Ruotsi oli heilleh saaliina, jos ei Herra Se°
baot olisi tutkimattomassa neuwossansah toi»
sin päättänyt; sillä mainitussa kuussa tapah-
tui Tuktholmissa waltakunnan-mulkkaus, jo-
ka lopetti Gustaawi Aatolwin hallituksen.
Valtakunnan kokoontuneet Säädyt paniwat

hä-
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hänen pois kuninkaalliselta »viraltansa h ja
sulkiwat hänen rintaperillisensäh sen perintö»
oikeudesta; jonkajalkeen hän muutti perhee-
nensah Ruotsista.

Tämmöinen on suurimmassa yksikertai-
suudessa ja lyhyydessä Ruotsin ja Suomen
yhdistellyin maitten hengellisen ja Maallisen
historian ydin, siitä aijasta, jona Kuningas
Pyhä Erikki tuotti Kristin Uskon Suomeen.
Neljä-toista-kymmentä Kuningasta, Gustaa»
»vi Waasan jälkeisistä, owat istuneet hänen
istumellansah, ja Jumala onniin siunannut
heitä, että he kaikki, paitsih kolmetah, jotka
ewat-peräisen mielensäh tähden svöstiin istu-
milta, owat, alammaistensah uskollisuudella
ja rakkaudella, kantaneet Ruotsin »valtikan
niin hywinä kuin pahoinakin päiwinä, ja he
owat kaikki nukkuneet rauhassa, ehkä myös
useammat »väkinäisellä kuolemalla.

Uusi Aikaluku aljettiiu Suomelleh, kos-
ka se Haminan kaupungissa tehdyn rauhan
kautta (17 p. Syyskuussa w. 1809) ijaises.
tib eroitettiin pois Ruotsista, johonka se oli
kaöwanut yhteen lähes 700 aijastaikaa, ja
yhdistettiin suuren ja kuuluisan Wenäjän
»valtakunnan kanssa. Nämät asiat owat
niin uudet ja Kejsari

armo
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armo ja lempeys, jotka owat pvstvttäneet
rakkauden, kiitollisuuden ja kunnioituksen
katoomattoman muistopatsan kunkin »rakaan
Suomalaisen svdämehen, owct wielä niin
elawästib kuivailtuna sieluissamme, että mei-
dän ainoastaan tulee, lumalalleh kiitokseksi
ja Suomen UudiStajalleb, Lempeä Alek-
santeri Wainajalleh, nöyryytemme osotuk-
seksi, kantaah sndämemme puhtaita ja wil-
pittömiä uhria Isänmaamme onnellisuudesta.
Aleksanteri ei oleh enää/ mutta hänen kir-
kastettu sielunsah laukuilee meidän ymparim-
me ja hänen wanhurstensah muisto pysyy
siunauksessa. Näin jaloja Ruhtanaita ei-
lvät oleh kaukana eikä likellä järjeStänsäh
hallinneet kansaakaan ja niin rakastaneet Ju-
malan Sanaa ja säilyttäneet Hänen oppian-
sah. Mutta koska walheb tulee monikahtaksi
ja woimustuu, ei taidah kenkään Ruhtinas
estääb häntä tunkemasta maakansa!); ei hän
myös woib pidettäah kansansah uskomasta
häntä; sillä mitä ihminen toiwoo, sitä hän
uskoo, ja koska jumalattomuus yltyy, koska
ihmisten lasten suurin himo on palwellah
mailmaa, ja mitä kuin mailmasta on, niin
he toiwowat myös, ettei olisi Jumalala, tuo-
miota elita ijankaikkisuutta, eikä taiwasta

eikä
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eikä hclwettiä, ja joka uskottaa heitä tätä,
häntä he owat tuomitut uskomaan; sillä
Herra on sanonut, että ne, jotka eiwät
kastah totuutta, lasketaan uskomaan wal-
been. Vliin on siis tapahtunut täällä, niin-
kuin muissakin maissa, että monet kaunaa-
lvat lumalcn Sanaa; sillä, Maikka he suul-
lansah tunnustamat Jumalala ja Herra le-
susta Kristusta, owat kuitenkin heidän sydä-
mensäh kaukana HäneStä pois, ja he kieltä-
wät Hänen teoillansah, waeltain Kristuksen
Ristin wihollisina, niin että totuuden tie
ja lesuksen siunattu nimi heidän tähtensä
pilkataan uskottomilta

Kuulkaat tätä kaikki, wanhat ja nuoret,
suuret ja pienet! Pankaat sydämeen sitäsuurta laupiutta ja uskollisuutta, jota Kaik-
kiwaltias Jumala on ihmisten lapsilleh osot-
tanut bamaasta mailman alusta tähän het-
keen astin! Awatkaat silmänne katselemaan
kuinka ihmellisestih Hän on walmistanut ja
holhonut Seurakuntaansah kaikkea helwetin
woimaa ja kamaluutta waötaan; kuinka ar-
meliaastih Hän on kärsinyt meitä, ehkä mei-
dän syntimme käymät päämme ylitseh ja
owat niinkuin santa meren rannalla; kuinka
uskollisestib Hän on waroittanut, kuinka

isal»



isällisestih Hän on kurittanut meitä, ja et-
temme wielä oleh Häneltä hyljätyt. Ajatel-
kaa! tätä, koska te kuulette Hänen äänensä!),
niin älkäät paaduttako sydämitänne, waan
nöyryyttäkäät teitänne tomuun, ja vitäkäät
Jumalan Pyhää Sanaa korkeassa kunniassa,
hartailla rukouksilla, »Vilpittömällä uskolla ja
hurskaalla elämällä. Niin tämä Sana on se-
littälvä ja walaiscwa teitä; se on pubdistawa
ja wahwistawa, ilahuttawa ja lohduttama tei-
tä myötä- ja wastoin-käynnössä, nuoruudessa
ja wanhuudessa, jaa, se on awaawa teilleh au-
tuuden owen; sillä kirjoitettu on (1 Petr. 1):
Te olette jällen syntyneet, ei katoowaisesta
lvaan katoomattomasta siemenestä, elämästä
Jumalan Sanasta, joka ijankaikkisestih py-
syy. Kaikki liha on niinkuin ruoho, ja kaik-
ti ihmisen kunnia niinkuin ruohon kukkanen:
ruoho kuiwuu ja kukkanen lakastuu, mutta
Herran Sana pysyy ijankaikkisestih. Pysyh
siis sinä niissä kuins oppenut olet, sillä Py-
hä Raamattu on Jumalalta annettu, ja tar-
peellinen opiksi, nuhteeksi, oijennukseksi, kuri-
tukseksi joka on wanhurskaudessa. Pysyh
Herran Sanassa, silloin sinun walkeutes puh-
kee niinkuin aamurosko, ja sinun parannut'
ses on nopiastih kaswawa; ia sinun wan-
hurskautes waeltaa sinun edellas, ja Herran
kunnia on sinun korjaama. Silloin sinä ru-
koilet, ja Herra kuulee sinun rukoukses. Kos-»
kas huudat, niin Hän sanoo: tässä Minä
olen. (Es. 56.).
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