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i. Mailman Luomisestci.
metsiä, joka wöhän oppinut ja mail-

mata nähnyt on, tietää kuitengin, eltä
tämä Maa, jönga päässä Me ibmiset a«

fumme, on saneen suuri; se kUtzutan oikein
Mann piirin, sillä se on ymmyrjäinen kuin
pallo, ja näyttäis, juuri kaukaa katzellen,
stmmoisez-i kuin kuu tsnsimmälläns meidän sil.misämme näky, joka nn)3s pallon muotoi,
nen on; mutta Maa on paljo isombi kuin
kuu» Maan piri on 376 U penikulmaa umbäs
ti mitaten, ja t!h6 penikulmaa kesteldä lä,
pitze. Mi osa tästä Maan pallosta on ktw
waa eli wahwaa mannerta, multa enin osa on
wettä eli merta; molemmat täpnsnsä kaiken»
laisia luotuja kappaleita. Maan päällä kas,
waa jota paikasa Ruohoja, kukkaisia. Puita,
Yrttiä, Wiljaa ja MonenlaisiaKedelnnä. Mut,
ta siinä elää myös lukemattomia
jaa, Lamba:ta,Hcwoisia ja'muita, jotka ihiMisille paimelluz-efi ja telpamat; metzisA on paljon Petoja ja elämiä, joita en
usein näe; Linvuja ja pieniä lsndäwiä e!ä«
wiä on lukemattomia, niin mpös matoja ääi'
retöin paljous maan päällä. Webesä on wil>
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i. MailmKN Luolnistfta.
jalda kaloja, ja muita elämiä, suurembia ja
wähembiä, niin myös monenlaisia kaswamia.
Muisa maanpaikoisa löytp wielä paljon >!uo<
luja kappaleita, joita en me tunne. Monet
owat myös niin pienet, ettei ni-itä paljailla
silmillä erolta, mutta niitä taitan katzelda,
witzein sitä warten tehtyen klasien läpitze, jot-
ka näyttämät kappalet — Kai-
killa näillä Elämillä on maan päällä heidän
elatuxensa, kuin he tarwitzewat. Ihminen on
kalliin kaikista, kuin maan päällä asuu. Meil-
lä on hallitus ja nautindo oikeus kaikkein p-
litze. Kukkaisien koreus ja haju huwitta mei,
tä; Maa kanda meille wiljaa, hedelmiä ja ne-
sieltä. Kaikki elämät maan päällä pitä tai.
puman meille eli muutoin meil-
le hywäxi oleman.

Mutta ehkä kuinga awararl tämä Maa
meille näkp, niin on se kuitengin aiwan wä-
häinen taiwan suhten. Jos katzelet yöllä tai-
gasta selkiällä ilmalla, niins näet siellä luke-
mattomia Tähttjä, eIM paljas silmä sittekän
kaikkia siinnä; sillä paljon, ja paikoin koko
joukot pieniä tählejä, nähdän klasien kautta,
Nämät näkymät meille niin aiwan wähäisixi,
sillä ne owat niin äärettömästi kaukana met-
siä. Niinkuin knuppi Tornin pääsä, maasta
kahelien, näyttä pikkuiseni, mutta käsisä pi-
dellen on sangen suuri; niin esimerkizi Au-
ringo, ei näytä isommaxi, kuin wähäinen a-
siian pohja, mutta on wähmnäkin kolmesa-
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O. Mailman Luomisesta
taa tuhatta kertaa suurembi kuin koks Maan-
piiri. O! kuinga äärettömän awara mahta
koko taiwas olla, josa monet tuhannet Täh<
det siansa saawat, jotka ei taida wähemmät
olla kuin Auringo, waikka ne niin kauhian
kaukaa wähixi näpttä-vät? Kuinga wähäinen
siis on Maa, näiden rinnalla?

Mutta olleko nämät itzestZnsä tullet, eli
itziänsä tehnet? Ei huonekan itziänsä tee; jo,
ku sen rakendaman pitä. Niin ei Taiwas ja
Maa ja niin monet kappalei, ole ttzestänsä tai-
net lulla. Kaikilla näillä pitä heidän tekiän-
sä oleman, ja se, joka ne walmistamtt on,
kutzutan lumalaxi. KuingC Wälewä, Wii-sas ja Hywä mahtane Hän ollakin, joka niin
paljon on luonut, ja meillekin elämän anda-
nut? Mutta Taiwan, Auringon, Kuun,
Maan ja Tähdet, ja kaikki mitä npt on, ne
on Hän ilman waiwata ja työtä tehnytj; Hän
tahdot ainoastansa että kukin kappale piti wal-
miixi tuleman, ja kohta st oli. sonkaldainen
kuin hän tahdoi.

Sillä tawalla on myösl ihminen walmi-
siettu; Jumala teki ruumin maasta, sentäh-
den olikin sen ensimmäisen ihmisen mmi A-
dam, eli maallinen. Hän annoi mpös hänel-
le järjellisen sielun, ja sen kautta eroitti hä-
nen kohta alusa, kaikista eläwistä kappaleista
»aan päällä.
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3. iLwan luomisesta, jasiitä onnelliststch
Se on wisusti merkittäni asia, että me

ihmiset olemme,paremmat kaikkia Eläimiä, senmuori että meillä on ;ärki Sillä siitä, että
me järjelliset olemme, niin me taidamme itzel.jemme käpttä kaikki mitä mailmasaon, ne angarimmatkin Eläimet taldulta, ja
kaikkinaisia hyödyllisiä asioita oppia.' Erino?
mattatn taidamme oppia tundemaan. Luojam«
me, ja tutkia mikä hywä eli paha on, mitä
Meidän tehdä tulo, eli hyljätä. Koffa me senteemme kuin Jumala meildä waati, niin meoikein autuat olemme; ja se on ihmisen suu-Nn ilo että hän tunde olemansa Armosa II»,
malan tykönä; silloin ei hänellä ole mitään
mailmqsa peljättäpää; wan kaikki pitä hä-
nelle parhM käändymän, ja ijankaiittisesti
Pitä hi»n?lle hywin käymän.

2. Ewan luomisesta, ja siitä onnelliseftq
tilasta, josa ensimmäiset ihmiset elit.

alusa ollUt muuta ihmistä maan päällä
kuin ainoa nimittäin Adam. Hän a<

fui aiwan ihanasa maan paikasa; josa oli i»
loisembl asuq, kuin kaikkein kaunimmasa kry-
Himaasa, sen kukyistawaisten ja hedelmälli»sien Puitten tähden, kaunisten kutoen, rai<
kasien Lähdetten ja Mrtain tähden. Se paik.
ka kutzutan lentähhen paradiisixi, se on, iha»naxi yrttitarhani, Täsä ihanasa paikasa, oti

kaik.
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tilasta, jssa ensimmäiset chmOc elit.

kaikkinaisia Elämiä Adamin ymbsrillä; ja
hän hawaitzi kohta, että kullakin oli kumppa-mnsa ja muotoisensa myötänänsä. Mutta
hän ainoa oli yxinäinen, jolla ei ollut ketä.
kän, kuin olis händä noudattanut, jolle hän
olis ilmoittanut, eli joka hänen
onnestansa olis osan ottanut. Ei eläimet hä-
nen kumppaniensa kolmannet- Mahdoi hän
siis ikäwöitä, yhtäkin ainoata ihmistä löytä-
zensä maan päällä, jonga seura ja suo,sio hä-
nelle olis sopinut. Jumala, joka niin ha-
lullisesti ihmiselle kaikkea huwitusta walmisti,
palkitzi myös pian tämän puutoxen, sitten kuin
hän wähän aikaa ainoastans annoi hänen
koetella, mikä kaipaus on yz-inäisesä olosa,
koffa ei ketäkän ihmistä kumvanina ole. Ker-
ran Adamin maatela sikiäsä unesa, walmisti
Jumala yhden ihmlsen hänen muotoisensa A-
dam herättyänsä unestansa, ihastui, että hän
näki itzellänsä kumpanin oleman, ja sanoi:
Tämä on armollansa minun »vertaiseni, ih-
minen niinkuin minäkin, minusta otettu. Ia
tämä oli se ensimmäinen waimo, ja kutzuttinMwa, Sen Adam piti apunansa ja kumpa-
ninansa, ja eli hänen kansansa tptpwäisesä
suosiosa.

Nsmät kaxi ihmistä olit niin onnelliset,
kuin joku ihminen olla taita. Heillä oli täy,
dellinen terweys, ei kuvuista eikä waiwoista
mitän tiennet. Kaikkia myös tarpeita ja Hu-wituria he nautitzit runsasti. Kyllä he työtä

A 4 teit,
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z» Ensimmäisten ihmiftm
teit, fa wiljelit maata, multa ei w^twaAM
sella tvöllä, wan enenunln,huwafi ajan
Z?i: sillä maa, josa he asuit, oli runsaftl bedel.,
Mällinen. Heidän sydämensä iloitzi Jumala,
sa, ja he rakastit hända, jolda he tiesit kack«
ti nämät, werrattomat'lahjat saanensa; sen»
tähden he mvös olit sydämestä händä kohtaa
kiitolliset. Mutta ei he kauwan tätä aututta.
Naulinnet, wan kadotit sen tottelemattomudm»sa kautta lumalMa waftan.

3. Ensimmäisten ihmisten tottelematta
mudesta.

paikkakunnafa. josiz ensimmäiset ih-
miset asuit, kaswoi, monsnlatsia hedel-

mällisiä puita, ja beillä oli walda nautita niK
den hedelmiä. Mutta yhtä ainoata puuta,,
Jumala kowasti kielsi heitä kajomasta. Sen:
hedelmä oli, ihana nähdä, mutta wahtNKoitta»
wainen; sentäbden teki myös Jumala hywin?
«ttä hän waroitlt heitä syömästä siitä. AjaM
be myöskin kartit sitä, sillä he ajatelit: totta
Jumalalla mahta syy olla, mixet hän tahdo,
meidän syomäään siitäs taita se muille hy«
tvä olla, mutta wahinaollinen meille; mahdam,
me fentDden siitä syömätä olla. Niin ajat«
telit ensimmäiset ihmiset, ja tydyit siihen. Mut«
ta ei sitä kauwan kestänyt, ennenkuin waimo
itzensä wietellä annoi, maistamaan sitä kielt-

tgä
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tottelemattHmudests.
tyH wahingoslista hedelmää. Emme taida täy«
dellisesti setittä kuinga se tapahdut. Mosessanoo, että hän wieteidin yhdeldä kärmeldä;
mutta ullammasa Pyl>än Raamatun paikasa
seisoo, että Ewa wieteldin Perkeleldä, rlkko»
maan Jumalan kiellon. Sillä ennenkuin lu,
mala ihmisen loi, niin oli hän jo luonut mon-
da muuta järjellistä luondokappalda, jotka eiasu tämän maan päällä, wan mmsa kodoisa,
jotka omat meille tundsmattomat. Nämät ku-
tzutan Engeleyi; ja olit kaikki alusa hpwät
ja pphät, mutta pzi osa heistä luowm pois
Jumalasta ja hpljäis hänen käffynsä. Nämät
langennst ja tottelemattomat henget kutzutan
Perkeleiz-i. Kosta he oman kowakorwaisuden-

kautta onnettomuteen jouduit, niin he ka-
dehdit ihmistengin autuutta, ja etzeil «wietellä
heitä. jongun rikoxen kautta sen huNamaan.
Silloin rupeis Ewa ajattelemaan- Jumalansentähden kieltänen heitä mainitun puun he-
delmätck ssömästä, ettei bän olis suonut hä<
nelle eli hänen miehellensä korkembaa onnelli-
suutta. Wiettcliä annoi hsnelli: sen neuwon,
että heidän kaiketi piti maistaman sitä hedel-mätä, niin heidän pian pitl hawaitzeman, et-
tei se waarallista ollut, wan heidän piti pi«
Lemmin wiisaammari ja onnellisemmani tule»
man. Ewa kaheli puuta, muisti Jumalankiellon, ja seisatti epätietoon, mitä hänen te-
kemän! piti. Mutta jota enemmin) hän sitä
hedelmää katzeli, sitä maittawammap se hä-
nelle näptti; wiimmein sm halu woiton; hän

A 5 otti
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4. Ensimmäisten ihmisten
ptti hedelmästä ja söi; annoi mpös miehellen-
sä siitä spödä» ja hän kansia söi.

Muistutus
Ewan ensimmäinen wika oli se, että hän

xupeis kuuldelemaan wietellystä, maikka se koh-
pastans sodel Jumalan kieldoa wastan ja sit<
ten myöndpi haluun, maistamaan sitä pääldä
nähden ihanaa hedelmätä. Niin himo moitti
sekä järjen että Jumalan käskpn ja pelwon.
Viita ne enimmät synnit tulemat, että ibmi,
nen noudatta ulkonaisia wietellyxis. Pidä
sentähdm tämäj kästy aina mielesäs: Moni
asia taita olla sangen wahingollinen, maikkase silmisä, suust, eli tundemisesa otolliseni tun-
Hu. Maallisten kaopalden nautinnosa tulo
scntähd:n järzen ja lumalisuden neuwoa nou-
dotta, ja kaikkia ajattomia ja tumattomia ha»
luja lujasti wastan seisoa, muutoin siitä tule
rikos, ja sen päälle usiambi sondi, ja wih.
HM kadotus-

4. Ensimmäisten ihmisten RangaistMsta.
ihana kuin se kieltty hedelmä ensim<

mäldä oli ihmisille; niin katkeraxi se pe-
rästä päin muuttui. Kyhta kuin he'siitä olit
syönet; soimais heidän oma tundonsa, heidän
pahoin tehnen. He bäpeisit, katzellesansa toi»
nen toistansakin. Ennen, heidän spdämensH

iloi<
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RalMistuxesta.
jloitzi, ajaiellesansa Luojansa fuurutta ja hp.
tvpttä; mutta nyt ei de tainet ilman pelkoa,
ja lewottomutta muistella händä. He tunsitettä se kaikki näkemä Jumala tiesi heidän te-
konsa, eikältamut mielistyä heidän tottelemat,
tomuteensa; tunsit mpös jo aluzi haikian h?,
delmän rikoxestansa; sillä ennen ei he taudt,
sta mitän tiennet, mutta nyt heidän ruumin?sa tulit kiwulloisixi; Turmellus ilmoitti itzen.sä mpös sielusa, niin että he rupeisit wahin.
gollisia asioita himoitzemqan. Ennen ei htz
tarwmnet peljätä kuolemata, wan wähän ai»
kaa oltua tämän maan päällä, olis
siirtänyt heitä parembaan elämään, mutta nys
Jumala julisti heille, että heidän piti kuole»
man. Ei he myös enä siinä ihanasa Paradii?sisä asua saanet niinkuin ennen. Turmellulle
ihmiselle olis alinomaiset hywät väiwät pa-
beynui-ez-i ;a wqbin,qori;'sillä niisä hän pi«
Lemmin unhotta Jumalansa, ja noudatta pa,
haa sisuansa. Niin olis ft käynyt ensimmäi,
sille ihmisille. Heidän onmri hpwäxensä lu.mala ftntähden ajoi heiyän ulos Paradiisista,
ja määräis heille maan asuin paikani, kusq
ei kaikki itzestänsä eli wiljalda kaswanut, wanheidän täydyi enemmällä waiwalla ja raffam.
malla tyyllä maata, wiljellä. Kuitenqin olitämä heille, helppo rangaistus, ja witzillä ta.
walla hywö työ; sillä se raffas työn teko estiheitä monesta rikoxesta ja pahossta kurista. Iaettei heidän enembi pitänyt kokeman palaitg
Paradiisiin, niin Jumala sulki heidän tiensä

sinne«
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- Ensimmäisten ihmisten Rangaistuxesta.

sinne, eli marsin häwitti sen paikan, ja tekisen hedelmättömäni. Mutta tästä ensimmäi-
sien ihmisten tottelemattomudesta seurais pal»
jon muuta surkeutta. Niinkmn heitzenyt o.
lit kaikkinaiseen pahuteen taipunet, ja kuole-
watsct, niin tulit heidän lapsensa saman muo.
toisiri. Niin se on ollut, ja!niin se pysy kait.
kina cnkona. Sillä nyt kaikki ihmiset mail-
anaan syndywät syndisinä. He owat luonno,
sians senkaldaisia, että heidän halunsa palaa
lihallisten mielden huwituria nautitzmman jn
siitä ne enimmät synnit,tulemat. Siitä tule,

»vettä ihmtset nyt owat niin kateet, itzepaisct,
pahancMsei, ja kaikkeen pahuteen taipunet,
saattamat sen kautta muille ihmisille niin pal,
jon lewottomutta, tekemät oman elämänscl
työläs, ja se kuin surkein on. kadottamat lu<
malan armon. Niin määrällinen tottelemat"
tomus Jumalala wastan on. Syndi on alu.sa huwittawainen, mutta wihdoin tuotta wa«
hingon ja perikadon. Rakas Lapseni! Kyllä
Jumala sinua tahdois synneistä warjella ja
siimollisexi saatta; mutta sinun tule itze wisu
waari otta siitä kuin sinua neuwotan, luma.'
lan ja hänen tasitonsa tundemaan, että sy«
dämes taiwuis nöpryteen Jumalala kohtan,
ja hänen hywää tahtoansa noudattamaan.

TNuistucus.
Täsä historiasa me sekiästi näemme mingä

rakkan ja isällisen murhen Jumala! pitä ihmi-
sistä. Hän ilmoitti Adamille ja Ewalle tah-'' tonsa
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5. Aainista ja Abelista.
tonsa aikanans, waaroilti heitä, ja sanoi heil-
le edellä, mtkä surkeus synnistä seuraa. Mut«
ta sitten kuin he kuitengin syndiä teit, niin
ftän sääsi heidän elämänsä kuluun scnkaldai-

että he nyt omastakin koettelemurestansa
taitamat eroitta mikä hywä eli
listä eli wahingollista on. Ia niin se on wle«tä tänäpäiwänä, että se joka ei hpwällä tot-
tele, sen t.äytp omasta wahm.qostansa wiisaxi
lulla. Mutta se on surkiata, ettei moni ih-
Niinen sitlengön parane, waikka hän nautitzskatkeria hedelmiä pahudestansa.

5. Kainista ja Abelista.
Mdamilla ja Ewalla oli monda lasta, Poikia

ja Tyttäriä, joiden kaikkein nimiä emme
tiedä. Nanbimman pojan nimi oli Kain, ja
toisen nimi Abel, ja näiden kahden kansa ta,
pahdui jotakin merkillisiä kuin sopi meille o«
pixi ja waroituMi. Mutta ensin tule meidän
jotakin mainita sen aikaisten ihmisien elämän
muodosta. Kosta ei maa itzestänsä enembi
kaswanut runsasta bedelmätä, nun täydyt ih-misten työllä ja waiwallä sitä wiljeslä. Alu-sa ei he oikein pellon »viljellystä tundcnet,wan
täydyt ajallen oppia istuttamaan, kulwämään
ja maNtg walmistamaan, kuinga se parhan
kaswon annais. Ei se aina menestynyt, sen»
tähden siihen tarMttin kärsimys ja ahkeratyön
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5. Rainista ja Abelista.
työn teko. Toiset walitzit karjan kaitzemiserlelatuz-ensa keinon, kuljit ruohoisia laitumia
myöden, walmistit eläinden nahkoja ja mittoja
itzellensä waatteyi ja rieskaa Tämän
alla tuli heidän olla tytywäifet ja kiittä Ju-malala, sen hpwän edestä kuin hän heidänannot nautita. Ei he sitä juuri unhottanet,
kan. Adamilla kaiketi oli se tapa että hänteki uhria Jumalalle. Kosta hänbtt maansa
tulo kypsyi, otti hän sitä kuin parasta' oli. ja
teki siitä lahjan Jumalalle, kiitollisesta spdä<
mästä hywin tekiätänsä kohtan. Niin myös,
kosta hänen karjansa menestyi, niin hän otti
serikaunimman karihan eli wuohen. Ia mi«tä hän niin uhrixi eroitti, sen Kän poltti wis,
sisä paikasa. Et tosin Jumalalle oikein sck<noen,mitän lahjaa taita annetta, jota ei hä.nellä ennen ole, eli josta hän byödpis, sillä-häneldä itzeldä kaikki hpwys tule; mutta l,ätt
otti kuitengin hywäri heidän hpwän tahton.sa, kosta hän näki että heillä oli kiitollinen'
sydän.

Adamin kaxi poikaa matttzit kumbikin i-tzellensä erinäisen elämän muodon. Kain wil,
jeli maata, mutta Abel oli paimen, ja kaitzilambaifa eli muutta karjaa. Molemmat elatu»
M keinot olit hywät ja larpelliset. Muttcknäillä meijerillä oli suuri eroitus, Abel olisi,
wiä ja Jumalala takastawainen, tahdoi myös
kailisa olla zvanhemnullensa iloxi. Kain sitäwastan oli tytymäiöin, lyly ja ynsiä, kadehti

wel-
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5. Ramista ja Abelista.
Veljeänsä, jos wan hänen työnsä paremmin
menestyi. Sentähden ei Jumala minut nue«
listyä hänen menoonsa. Kerran teki hän uh-
rin, siitä maan hedelmästä, kuin Jumala oli
andanut hänelle kafwaa. Se uhri olis tai-
nut olla hywä, jos hän sen olis hywästä jcl
kiitollisesta sydämestä tehnyt; mutta juuri se
puuttui; kuitengin ajattele hän, että luma.
lan piti tytpmän siiben, että hän wan uhrin»sa toimitti, ehkä hän pysyi pahana ja kiittä»
mättömänä.

Abel toi myös uhnri sen parhan, lam-
baistansa; hänen spdämens oli waka ja kiitolli,
nen, sentähden Jumala mielistyi häneen, siu«
nais hänen työnsä,, niin että se menestyi. Mut-
ta Kain hawaitzi selkiästi, ettei hänensa Herralle kelwa<inut, kosta ei hänen wiljel-
lyrensäkän menestynyt. Siitä Kain wielä e»
nemmin wibastui, niin ettei bän enä hywää
sanaa Abelille andanut. Kerran wietteli hän
weljensä kedvlle kansansa, karkais siellä kiu-
kusa hänen päällensä, ja löi hänen kuoliafi.
Mahdoi se asia Adamin sydämelle käydä, että
hänen täydyi- nähdä yhden pojistansa murha»
jari tullen. Jumala rupsis myös nyt nubte«
lemaan Kainia pahan tekonsa tähden, mut,
ta hän wastais tuimasti: olengo minä weljent
wartia? Ei hän kuitengan Herran kädestä pit-
källe pääsnyt, sillä Jumala julisti rangaistu,
xen hänen plitzens, että hän tahdoi otta kai-
ken siunaten pois häneldä. Ilmsn sitä piti^

hänen'.
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5. Rainista ja Abelista.
hänen tundonsa lakkamata kalwaman händä,
Za hän maan kulkeuteen pois ajettaman Wan«
bemmistansa ja sugustansa. Nyt Kainin tun<
do heräis, hän langeis epäilyxeen, ja
ten kostoa, pakeni hän kaikkia mitä hän na>
ki. Jumala lupais hänelle kuitengin, ettei
kengän pitänyt häneen-kajooman, sillä Juma-
la tahdoi anda hänelle parannuin aikaa. Hän
pakeni wanhemmistansa kaukaiseen maahan,
josa en me mitzisti tiedä, jos hän parannuxen
teki. Niin määrällistä se on, anda wihansa
waldaan päästä, ja tarpellista sitä wastan,
walwoa mielemme liikutusten ylitze; joka ei si«
tä tee, se saatta itzensä ja muut onnettomu»
teen. Adam sai ftnjälken wielä yhden Po«
jan jonga nimen hän kutzui Seth, hänestä
tuli M siwiä ja waka mies.

Muistluuxia,
Tästä historiasta me näemme, että met«

bän Esiwanhenwamme neuwoit lapsiansa tun«
demaan Jumalan, hänen tahtons ja hallitu»xensa, niin myös welwollisudensa händä koe-
tan. Kainin ja Abelin uhraminen osottci
Myös, että heidän Isänsä oli asettanut jon«
gun ulkonaisen Jumalan palwelluren me-
non. Kateuden ja tptpmättömpden kautts
Kain elämänsä katkerani saatti manhem-
bansa surullism, ja tuli Ka'
teudcsta ihmiset wielä tänäkin päiwänä saa-
tetan julmia tekoja täpttZmään. Mastoin-käymiset muistutit Kaiuille katkemata hänM
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6, NledenpaisumisestK.

murha työtänsä; hän eli alinomaisena kuole-
man pelwosa; mutta Jumalan nähtäwastH
warjelluxesta, taisi hän pmmättä, ettei lu-
mala spndistä marsin hyljä, ainoastansa hän
itzensä paranda. Armollinen on Jumala pa-
hojakin kohtan; Hän rangaise heitä, saatta-

heitä parannuxeem

6. Wedenpaisumisesta.

Mam eli 930 ajastaikaa, ja jätti paljon lap-
" sia jälkeensä. Hänen pojillansa Sethillä
ja Kainille oli myös paljon lapsia, joista mon-
da maan paikkaa pian ihmisillä taptettm. Mut»
ta he olit aiwan eriluondoisia: monda oi!
Jumalala pelkäwäistä, mutta enin osa juma-
lattomia Ajallen sai pahuus massan, ja ne-
kin joisa wielä joku Jumalan tundo ja pelko
Millä oli, otit jumalattomain tpttäritä emän-
nizensä. joiden kautta be pian pahettin. Ne
tawallisimmat synnit siihen aikaan, s!it, wä-
kiwalda, petos, irstaisus, rpöwäminenjamur-
ha. Harmat enä uffoit Jumalala taiwasa o-
lewangan, joka näkis kaikki ja kosiais. Mi
ainoa juuri, siwiä ja hurffas mies eli siihen
aikaan, jonga nimi oli Noach. Itze hän oli
kiiwas lumalisudesa, ahkeroitzi myös saatta
lapsiansa samaan mieleen. Usein hän waroit-
ti kansollisiansch ja neuwoi parannuxeen, to-
disti kansa Jumalan puolesta/ että rangaistus

B muu-
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13 6. XVedenpaisumisesta.

muutoin wälttämättömästi oli tulema. Mut-
ta ei ne waroituM mitäkän woinet- Sentah,
den ei myös Jumala woinut niin jumalaloin-
da sukua pidemäldä kärsiä, wan tahdoi tule-
waisille kansoille julkisellamerkillä osotta, kuin.
ga suuresti hän kauhistu wääryttä, ja raka.
sta wanhurffautta. Päätti sentähden, ybtei.
sen wedenpaisumisen kautta hukuttaz-ens kaik.
ti ibmiset maan pääldä, ja säilpttäxens ai.
noastansa sen hurffan Noahn ja hänen su.
kunsa eläwisä. Tämän päätözensä ilmoitti
Jumala heille Noahn kautta; mutta wakuttc.xensa heitä siitä, että hän etzei ainoastans hei.
dän omaa parastansa, niin hanj lupais wie!ä
odotta heidän parannustansa 120 wuotta, sil,
lä ihmiset jouduit silloin korkiaan ikään, ja
muutamat elit lähes 1000 ajastaikaa. Tämän
Jumalan kärsiwällisyden edestä, piti heidän
kiittämän Jumalala; ja parannuin tekemän;
niin olis myös Jumala todella säästänyt hei.
tä. Mutta koffa ihminen kerran totutta i-
tzensä pahuteen, ja paatu siinä, niin ei hän
enä paljon waroituxista eikä uhkauksia totte-
le. Niin teki myös kansa; he ylönka.
tzoit Rpahn waroituxet; sentähden kästi lu.
mala hänen rakenda yhden Arkin, eli laiwan,
kuin taisi kulkea weden päällä, ja määräis
kumga pitkän, lewiän ja korkian sen piti 0-
leman. Taisi niin olla, että ihmiset silloin
pilkkaisit Noahta, kosta hän semmoista raken-
nusta eteensä otti; mutta hän oli Jumalalle
kuuliainen ja »valmisti sen. Koffa se suuri haaxi
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s. N?edenpaistlnuststa,

watmmi tuli, kästi Jumala Noabn saatte
maan siihen kaikkinaisia eläimiä, erinomattain
niitä, kuin kelpais ihmisille ruan. Ia kuin
hän oli'ottanut itzellensä ja elämille ruoka
pitkäsi ajaaz-i, meni hän, emändänsä, kolmen
poikansa ja heidän emändäinsä kansa, sisälle
siihen laiwaan, joka pääldä hywin ptttetty
eli. ja alda niin tiwii,ri tehty, ettei se wetta
päästänyt. Nyt rupeis satamaan lakkamata
päiwät ja pöt; wefi paisui meresä järwifä ja
wirroisa nitn, että se peitti koko maan, ja
niin lawialda kuin ihmisiä asui, tuli kaikki
yhderi järwexi, joka korkeimmat wuoretkin
peitti, niin ettei ihmisillä enä paikkaa ollut
paeta, wan täydyt spwyteen hukkua. Noah
y.rinäns, ja ne kuin hänen kansans laiwasa
olit, pelastettin. Tämä laiwa kulki weden
päällä, siihen asti että kaikki uppoisit; sitten
annoi Jumala wäkewän tuulen puhalda, niin
että wedet juonit pois ja maa kuiwi Kosta
maa oli kuiwanut, lM Noah kaimastansa,
joka yhden wuoren päällä, seisattanut oli; ja
niin pian kuin hän sai jallens kuiwalle maal,
le astua, niin hän kiitti Jumalala sydämestä,
joka niin ihmellisesti oli pelastanut häntzn ja
hänen perbensä yhteisestä perikadosta. Hänrakensi myös kohdastansa altarin ja uhrais;
ja se kelpais Jumalalle niin hywin > että hän
lupais Noahlle alati armonsa, ja ettei ikä-
näns senkalvaista wedenpaisumusta enä maan
päälle pitänyt tuleman. Dxi kaunis taiwan-
Kaari näkyi mpös silloin ilmasa, josta lumasB 2 la
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6. wedenpaisumisesta.
la todisti Roahlle, että niin totta kuin tämä
Kaari taiwalla näkyi, niin totta oli hän täyt-
tswä lupaurensa. Noahn jällen tulewaisistalewisi sitten wähittäin jällensa ihmlsiä maan
päälle. Silloin kuin tämä häwitps maan
Päällä tapahdut, oli se jo seisonut 165? aja.
staikaa Tästä me näemme, ettei Jumala
mielellänsä rangaise, wan kauwan odotta ja
waroitta ihmisiä. Mutta kosta ei he siitä pa«
rane, niin heidän ranqaifiurens tule sitä hir»
mulsemmofi. Sitä wastan säilpttä hän wan«
hurstat ihmellisesti, ja jos he wielä jotakin
kärsimään tulisit, niin heille witzisti pitä toise»sa elämäsä hywin käymän.

Muistutus
Wedenpaisumisen kautta Noah ja hänensukunsa, wastauudesta tuli wakutetuxi siitä,

että pxi Jumala on, joka wisusti tutki ihmi.
sten tpöt, palkitze hywät ja rangaise pahat/
ja täyttä sekä lupauxensa että uhkauzensa.

7 Abrahamista.
(Wedenpaisumisen jällen ei ollut ilma enä

niin raitis, eikä maa niin hedelmällinen
kuin se edellä oli ollut, stntähden rupeis ih»misten ikä tunduwasti lyhenemään; Ennen se
kesti lähes iouci wuotta, nyt se loppui sadan
paikoilla. Waikka Jumala oli luwannut, et.

iei
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7. Abrahamista.
tei maan ikänäns pitänyt enä wedesä uppo-
man, niin elit thmiset luitengin pelwosa, min
kauwan kuin he sen kauhian häwityren mie-
lesansä pidit, eikä elänet juuri niin mmalat-
tomasti kuin ennen; multa ajallen he unhotit
ne neuwot, kuin Noah heille oli ar,danut Iu«
malasta, että hän ainoa on mailman luoja,
ja yM palweldawa, Ennen wedenpaisumu-
sia et he Jumalasta eikä jumalisudez-a ollen-
gan huolinet; nyt' tahdoit he warsingin ju-
maliset olla, mutta taidottomasti; rupei.t luo-
tuja kappaleita Jumalina pitämään ja pal-
welemaun. Esimcrkiri: he Auringota,
kuuta ja Tähtejä, kuinga werrattomat ja hyö-
dylliset ne owat. Ensin he niitä ihmette-
lit , sitten rupcisit he palwelemaan niitä;
eikä malttanet, sitä, että ne olit kuolleita
kappaletta, kuin se ainoa palweldawa Juma-
la luonut oli. Erinomattain oli Kaldean
Maasa se järjetöin tähtetn kumartaminen ta-

tullut. Siinä maasa asui yxi toimelli-
nen ja waka mies, jonga nimi oli Abraham.
Hän ymmärsi että se oli taidotoinda, andasen kunnian luondokappaleille, kuin Juma-
lalle ainoalle tule. Hän etzei kaikkea hywää
Jumalalda, joka taiwan ja maan, ja myös
auringon, kuun ja tähdet tehnyt on, eikä
luottanut luondokappaleihin, sillä hän näkisen olewan zärjetöindä. Jumala myös mie-
listyi tähän mieheen, piti hänestä isällisen mur-
hen, ja puhutteli usiasti händä, ilmoittaxen-sa tahtonsa hänelle. En me mahda ihmetellä,

B z ettet
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7. Abrahamista.
ettei Jumala nyt enä sitä tee. Silloin se oli
tarpellista, koffa ihmisillä wielä oli aiwan wä,
hän tietoa Jumalasta. Mutta kuinga Juma-
la händä puhutteli, sitä en me kpllin tiedä;
jostus kaiketi unesa; kuitengin
niin, että Abraham witzisti tiesi, Jumalan
händä puhutellen. KoEa Abraham oli 75
ajastajan wanha, kästi Jumala hänen erka-
nemaan sugustansa ja pstäwistäns, ja matku.
siamaan wieraseen maahan, ja lupais hänen
siellä runsasti siunata, ja anda hänestä tullasuuren kansan,

Siihen aikaan oli paljon ihmisiä, niin-
kuin wieläkin monesa maanpaikasa, jotka ei
asunet huoneisa, kvlisä eikä kaupungeisa, niin-
kuin me, wan majoisa; sillä he olit Paime-
nia, ja heillä oli suuret karja laumat, soiden
kansa he siirsit itzensä yhdestä maan paikasta
toisten, ja hajit, lyömättömiä laitumia. Mut-
ta senkaldainen elatus keino pidcttin silloin
paljo suuremmasa arwosa kuin nyt. Se jol-
la monoa karja laumaa oli, sillä oli myös
paljon palwelioita, niitä kaitzemaan; ja sen-
kaldainen Mies pidettin niin suuresa arwosa,
kuin joku Ruhtinas tällä ajalla. Senkaldai-
nen arwosa pidetty Paimen oli myös Abra-
ham, niin että Kuningatkin händä kunniou
tit, ja etzeit händä pstäwärsnsä.

Abrabam noudatti! wastan sanomata lu-
malan käffyä, läzi emändänfä Saran kansa,

pal-
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7. Abrahamista.
palwelioittensa ja karjansa kansa, matkalle,
ja tuli yhteen «vähäiseen maakundaan joka o-
li ihana, hedelmällinen, ja aivarain ruohoisten
laidundensa tähden soweltas hänen karjallen-
sa. Se maa kutzuttin Kanaan. Siellä kä-
ffi Jumala hänen pidättä, ja maikka hän oli
muukalainen siinä, niin lupais Jumala kui,
tengin anda sen maan hänen jälken tulewai.
sille lapsillensa oman, niinkuin olis se heidän
isänsä maa. Waikka ei Abrahamilla yhtäkän
lasta ollut, ei hän kuitengan epäilyt tästä lu-
pauxcsta, wan rakensi konta sinä paikasa Al-
tarin, uhrais ja rukoili Jumalala. Hän kul-
ki sitten karjansa kansa pitkin Kanaan maa-
ta, josa maan asulamet kohtelit händä suosi»
olla sillä hän oli hywä ja siwiä mies. Isän-
sä maahan ei hän, ikänä enä tullut, sillä siel-lä harjoitettin ilkiätä epäjumalan palwellusta.
Wihdoin annoi Jumala Abrahamille hänen
wanhalla ijällsnsä Pojan, joka kutzuttin I-
saak, ja lupais että hänestä suuri Kansa piti
tulemen, ja että Mden kautta siitä sugusta,
kaikki kansat maan päällä piti siunattaman.

Muistururia.
Abraham oli monesta syystä merkillinen

mies. Jumala oli määrännyt hänen säilyttä-
mään ja leivittämään sitä oikmta Jumalan
tundoa ja pelkoa. Hänelle Jumala tämän lu-
pauren annoi: Ginusa pirä k»ikkr sukukuinmr
maan päälle siunamxi tuleman. Abraham oli
silloin lähes luo ajastajan wanha; sentähden

B 4 ' näyt»
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«. Isakista ja Jakobista.
näytti se asia mabdottomaxi, että hänestä suu-
ri Kansa piti tuleman, kuin piti omistaman
Kanaan maan ja sinne wiemän puhtan Iu»malan palwelluxen. Ei Abraham kuitengan
epäilyt, wan uskoi lujasti, että se kaikkiwal.
dias, wiifts ja sotinen Jumala oli täyttämä

ehkä se mahdottomani ihmistensilmisä näytti. Wielä enemmin, köffa Juma»
la koelellafens hänen uffoansa, käffi "hänen
uhrata senkin wanhudesa hänelle syndyncn ai.
noan Pojan, niin hän oli »valmis siihenkin,
ebkä Jumala sen sitten esti. Tämän täbden
asetetan Abraham P. Raamatusa uston esiku.
wan, ja niinkuin Jumalan ustäwä. LNitä
hän ustoi se tapabdui myös. Se kalliin kai.
kista oli, että Metzias meidän Wapahtajam.
me synnyi hänen sugustansa, joka lunastuxen-sa ia opetuzensa kautta, on saattanut ja wie-
lä edeskinpäin saatta sen suurimman siunau.xen maan päälle. Jos me uffomme niinkuin
Abraham ustoi, niin Jumala sen meille niin,
kuin hänellekin palkitze.

8. Isakista ja Jakobista.
Abraham eli 175 ajastajan wanhaxi, oli kuo»

lemuansa asti Jumalalle uskollinen, ja tulisentähden, runsasti siunatuxi. Hänen Polkan»sa Isak noudatti ustollisesti Isänsä esimerk.kia, jonga tähden Jumala myös rakasti hän.
5 > dä.

24



8. Isakista ja Jakobista.
dä. Hänen elatuxenfa keino oli sama kuin A,
brahamin, ja Jumala myös siunais sen. Ku.
hunga hän tult, eli hän suosiosa jokaisen ih.
misen kansa. longun kerran Jumala myös
hänelle itzensä ilmoitti, ja lupais tehdä hänen
jälken tulewaisensa merkilliseni Kanfazi. Isak
kuoli 130 ajastajan wanhana, ja jätti jäl.
kensä kap Poikaa, Esiiun ja Jakobin. Esau
oli tyly ja ynsiä mies, ylönannoi paimenen
wiran ja rupeis metzä.ja peldomiehez-i; mutta
Jakob oli yxiwakainen, ja piti karjan päälle,
niinkuin hänen Isänsäkin. Nämät kaxi we!<
jestä ei sopinet hywin yhteen, wan jo Isänsä
eläisä Esau kerran uhkais tappa Jakobin;
jonga tähden hänen täydpi eritä Isänsä buo«
nesta, ja Äitinsä neuwosta paeta Mesopota-
miaan. Siellä hän o!i kauwan aikaa,,Enon.sa Labanin tykönä, kaihi hänen karjaansa, ja
kärsei paljon kowutta; sillä Laban oli tyly ja
petollinen mies, ja ahneudesta lybensi bänen
palkkansa. Mutta Jumala siunais Jakobin
sitä runsammin, ja hän valais wihdoin Wai.
monsa, lastensa ja paljon rikkauden kansa jäl«
lensä Kanaan maalle Palaitesansa teki bän
sowinnon weljensä Esaun kansa, löysi myös
Isänsä Isakin wielä elosa Tälle Jakobille
Jumala kansa usein itzensä ilmoitti. Hän le.
wittt myös sen elämän Jumalan tundoa muil.
le; kaiketikin kielsi hän lapsiansa palwelema,
sta mykkiä epäjumalia, wan neuwoi heitä ra«
kastamaan ja etzimäänl sitä ainoata Jumala,
ta, joka taiwan ja maan luonut on. Itze o«

V 5 li
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9 Josephin nusruden ajasta.
li hän sugullensa hpwä esimerkki, ja luma«
lata koktan kiitollinen, niiden suurten hywäin
töiden edestä kuin hän lumalalda naulitzi.

Muistlirus.
Siinä asiasa Jakob oli erinomaisen jalo

mies, että hän kaikisa wastoinkäymisisä kuin
kohtelit händä, pani uffalluxensa Jumalaan.
Sentähden annoi mpös Jumala hänelle sen
nimen Israel, se on. senkaldainen kuin on
kilwotellut Jumalan kansa ja woittanut; sillä
ahkeran rukouxen kautta woitti hän Jumalan
siunauxen ja suosion. Hänen jälken jäänyt
sukunsa ei kutzuttu sentähden lakoditaifi wan
Israelitayi. Se nimi piti oleman heille ali-
nomaiseni muistutuxeri että heidän tuli seura,
ta Esiisäänsä uffosa ja kuultaisudesa luma.
lata kohtan, jos heidän piti siunannen hänen
kansansa saaman.

9, Josephin nuoruden ajasta.

Jakobilla oli kaxitoistakymmendä Poikaa ja
«H vn Tvtär; multa hänellä oli mpös pal,
jon mielikarwautta niistä, sillä enimmät hei,
siä oli pahan juomisia, Kahden kaikkein nuo.
rimman nimet oli Joseph ja Benjamin, niitä
hän enimästi rakasti, sillä ne olit hänelle kuu-
luisimmat; Joseph lijatengin oli lavsudestahywäntapainen; Sentähden täpdpi hänen pa,

hoil-
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9« Josephin nuoruden ajasta.

hoilda weljildänsä paljon kärsiä, mutta se tu-
li hänelle wiimein hpwäri, sillä Jumala säi-
lptti ja siunais hänen, ja teki hänen, monen
maiwan perästä, suureni Herraz-i. Ota
maari Josephin elämäkerrasta, ja noudata hä<
nen esimerkkiänsä. Taidais tapahtua että pa-
hanelkiset sinuakin jostus pilkkaisit, ettes seu-
ra Heliä eli että he sinun wakudes
kautta tahooisit sinun wahm,go,on saatta; mut-
ta noudata sinä wisusti Jumalan hpwiä kä-
stujä, ja uffaNa Häneen, niin ei sinulle pidä
pahoin käymän. « Ettei Joseph tahtonut seu-
rata weljeänsä nusä pahoisa töisä kuin ho
teit, »van Umoitti niitä Isällensä; ntin he
wihaisit händä. Kerran näki Joseph unen,
ja jutteli sitä yrinkertaisudesa heille: että he
olit sitomanansa sitomia pellolla, ja heidän si-
tomensa kumarsit hänen sidondansa. Toisen
kerran jutteli hän nährensä unda, että Au-
nnao,.kuu ja pxitoistakommendä tähteä ku-
marsit händä. Tästä be wielaj kowemmin när-
kästyit hänen päällensä, sillä he päätit hänel-
lä oleman ne ulpiät ajatuxct, että hänen ajal-
len piti hallitzeman heitä. Sentähden teit hesen päätören, että jostus kostaa händä. Ker-
ran olit he ajanet karjansa kauwas pai-
kasta, joja.heidän Isänsä majaa piti, eikä i-
soon aikaan mitään heistä kuullut; mutta Jo-
seph ei ollut heidän kansansa. Silloin Jakob
lähetti Josephin etzimään heitä, ja käffi hä«
nen palaita tiedon kansa, kuinga hänen wel-
jeinsä ja laumam laita oli. Joseph teki sen

mie-
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- Josephin nuorudm ajasta.
mielellänsä, eikä peljännyt mitän pahaa wel,
jildänsä,wan iloitzi, että hän löysi heidän.
Mutta kuin he näit hänen kaukaa, sanoit he
keskenänsä; Katz o luolla unen näkiä tule;
tulkat, tappakamme händä ja.heittäkämme
händä yhteen kuoppaan, ja sanotamme I,
sällemme, pahan pedon syönen hänen; niin
saadan nsbdä, mihingä hänen unensa joutu-
ivat. Kosta wanhin weli Ruben sen kuuli,
kauhisti se händä; tahdoi estä sitä, ja annotsen neulon, ettei händä pitänyt tapettaman,
wan heitettämän yhteen kuoppaan, josta ei
hän pois pnäsis. Mutta Rubenilla oli mie«
lesa, salaa otta hänen sieldä ylös, ja päästää
hänen kotia! Isänsä lvqö. Tähän neuwoon
he suostuit, ja koffa Joseph tuli, riisuit he
häneldä sen kaunin hameen kuin hänen yl,
länsä oli, ja heitti hänen kuovpaan, joka nyt
tyhjä ja wedclöin oli Sen armottoman työn
perästä istuit he lewosa syömään, mutta ha-
waitzit taamba, joukon kauppamiehiä, mat-
kustaman Gileadista Egyptiin, kaikkinaisten
kallisten Kryydein kansa. Silloin sanoi luda,
yfi meijeristä, toisille: Miri me annamme wel.
jemme kuolla kuupasa; myykämme händä pi»
kemmin näille Kauppamiehisse, niin me ha»
nestä pääftmme, ja hän saa elä, hän on kui»
tengm meidän weljemme. Ne.toiset weljet
suostuit siihen, wedit Josephin kuopasta, ja
myit hänen kauppamiehllle, kahtenkymmeneen
hopin penninkiin, wiedä hänen sitten pois, ja
tehdä hänen tansans mitä he tahdoit.

Kaikki
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9. Josephin nuoruöen ajasta.

Kaikki mitä Joseph rukouMa ja kpnne.
leillä taisi kokea, woittaxensa pelastusta ja ar<
mahtamasta, ei woinut mitäkän. Hänen täp,
dyi kulkea näiden outoen ihmisten kansa, war<sm wieraseen maadan; Ei saanut jättä I«säänsä hpwästi, eikä ollut toiwoa sillen ikä.
näns saada händä nähdä. Mutta waikka hän
oli kaikilda ihmisildäplonannettu, niin ei kui-
tengan Jumala händä hyljännyt, joka aina
holhov wiattomia. - Nyt ajattelit Josephin
weljet neuwon / kuinga he walhella pahan
työnsä Isäldänsä salaisit, ettei hänen pitänyd
saaman tietä, mihingä hänen hywä poikansa
Joseph joutunut oli. Se pahan elkisten la-
sten tapa onkin, että he walhettelewat Wan.
hembainsa edesä, kosta he pahaa owat tehnet,
eikä malta sitä, että se kaittitietäwä Imnala
näke heidän juonensa,! ja aitonansa kostaa
heille. Josephin weljet otit hänen hameensa,
jonga be ennen olit riisunet häneldä, ja tah,
raisit sen tapetun kauriin mereen, lähetit
niin Isänsä tygö sen, ja annoit sanoa löytä-
nensä sen metzästä, ja että hän tunnustelis,
jos se hänen Poikansa hame oli. Jakob tun-
si sen kohta, ja huusi: paha peto. on hänen
syönyt: radellen on Joseph reweldp. Ia hän
murhetti'poikaansa kauwon aikaa, tah.
tonut anda itziänsä lohdutella.

Muistutus.
Karta sitä häpiällistä kateuden' spndiä.

Kade ihminen on walmis tekemään mitä pa-
haa
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. ,Q. Josephin Fangindesta.
haa ja wäärpttä hywänsä, mutta ei' hyödy
siitä mitään, wan waiwaa ja wahingoitze ai-
noastansa itzensä.

10: Josephin Fangiudesta.
maan nimi, juhon Joseph mietin, oli

Egypti. M mies korkiasta arwosta> jon«
ga nimi oli Potiphar, osti hänen Kauppanne»
hildä orjaz-ensa. Senkaldaisten orjain täydyi
olla kowasa työsä, ja pideltin enimmittäin
juuri armottomasti. Mutta Potiphar huo»

Maitzi pian että Joseph oli Pmmärtäwä, ah«
kera ja uskollinen, sentähden jätti hän hänel-
le kokonansa kaiken toimen hänen huonensa
hallituxesa. Joseph teki myös tämän uuden
wirkansa juuri toimellisesti/ waelsi aina lu-
malan pelwosa, oli tytpwäinen tilaansa, eikä
koffan wäärpttä eli pahaa tehnyt; sentähden
myös jokainen kuin hänen tunsi mielistyi hä<
nen seuraansa. Potipbarin emändä piti hä-
nen myös hywänä, mutta oli niin häpemä-
töin, että hän tahdot haukutella hänM hau.
reuteen, ja piti jokapäiwä senkalvaista hä-piällistä puhetta; mutta ei Joseph andanut is
tziänsä mielellä, wan wastais: Kuinga minä
niin paljon pahaa tekisin, ja rikkoisin Juma-lala wastän? Hän piti hywän oman tunnon
ja Jumalan armon rakkambana, kuin kaikki
turhat ja spndiset huwituzet mailmasa. Mut-

. ta
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10. Josephin Fangindesta.

ta ei se hänen Herransa emännälle kelwan.
nut' wan hän närkästyi Josephin päälle iul-
masti, ja teki miehensä edesä senkaldaisen sur.
kian walhen, että Josephin! piti pyytänen hä-
wäistH hänen; soimais niin muodon Josephia
siitä pahasia työstä, kuin hän itze teki. Mut«
ta hän ymmärsi telidä sen niin sukkelasti, että
hänen miehensä uffoi sen, ja wihoisansa pa<
ni Josephin fcmgiuteen. Totta se mahdoi ko»
min suretta sen siwiän Josephin sydändä, ko.
stc, han niin komin pideldin, että hän wiat-
towasti rangaistin ja juuri sentähden että hän
wahwana pysyi hywäfa. Mutta se lohdutti
händä, että Jumala tunsi hänen wiattomuden-
sa, eikä ylönandanut händä, ehkä kaikki muut
hänen hyljäisit., Ei hän myös kauwan fan-
giudesa ollut, ennenkuin fangihuonen haldia
mielistyi häneen, niin että hän cmnoi hänen
olla wapaana fangihuonesa, ja jätti kaikki
muut fangit hänen halduunsa. Silloin olisamasa fangiudesa kaxi Kuningan palwelia.
ta, Leipoja ja luomanlaffia, kuin tullt lo<
sephin ystäwixi siellä. Phtenä yönä näit mo-
lemmat unda josta he aamulla olit lemotto-
mat. Ei unista tosin paljon lukua pitämistä
ole, sillä Harmoin ne mitään tietämät; mutta
tällä erällä oli ne juuri merkilliset, Jumala
oli andanut Josephille lahjan nämät unet se«
littä, ja niiden jälken ennusti hän, että Juo.
manlaffia kolmen päiwän perästä lpiti asetet.
taman endiseen wirkaansa jällens, mutta Lei-
poja piti ripusteltaman hirsipuuhun; ia mo-

lem.
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io. Josephin Fangiudesta.

lemmat selityit täptettin puuttumata. Sitä
edellistä pyysi Joseph, puhumaan hywää puo<
lesiansa Kuningan tykönä; mutta se unhottisen ajaan, eikä muistanut Josephia/ ennen»
kuin kahden ajastajan, perästä, kosta Kunin.
gas Pharao näki yhden merkillisen unen. jo-
ta ei pz-ikän ihminen setittä tainut. Silloin
luomanlastia, jolle Joseph oli hänen unensa
selittänyt, wasta muisti Josephin, ja oman
kiittämättömydensä; Ia sanoi Kuningalle, tun-
dewanfa yhden miehen, jolla oli taito unia
seliltä. Kohta, lähetettin Josephia noutamaan,
ja kosta hän oli itzensä puhdistanut ja waat»
tensa muuttanut, meni hän Kuningan tpgö.

Muistutus.
Jos sinua joku pahuteen wietellä tahtoo,

niin ajattele niinkuin Joseph: Auinga minä
niin paljon pahaa rekisin, ja rikkoisin luma»
lara wastan. Synnin huwitus on lyhykäi-
nen, mutts tuotta pitkän ja ijankaikkisen le,
wottomuden. Multa se lohdutus kuin hpwä
oma tundo ja Jumalan armo tuotta, se wir.
wotta sydämen kaikesa murhesa, kuolemasa
ja ijankaikkisudesa. Mailina kaco, ja hänen
hinwnsa; nmcca joka ceke Jumalan tahdon,se pysy ijankaiMsesti. ja on autuas ijankaik-
kisesti. Jos wielä wiatoin ajazi sorretan, niin
ei hän kuitengan huku. Jumala on niiden tp-
könä, jotka händä rakastamat.

li. Jo-
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il. Josephin Mndämisestä,
n. Josephin Mndämisests.

«humalalla on monenlaisia neuwoja, pelasta
«I omiansa tustasta, ja ilabutta heitä murhe-sa. Sen teki hän myös uffolliselle palmeUal-
lensa Josephille. Ihmellisellä tawalla ilmoit-
ti hän hänelle, mitä Plmraon uni merkltzi, ja
sen kautta Joseph korgotettin. Koffa hän tu-
li Kuningan eteen, ottt hän hänen lembiästi
wastan, ja jutteli unensa hänelle tällä tawal,
ia: Unisani näin minä Niiin wirrasta tule-
wan ylös seitzeillän lihawata ja kaunista leh:
mää, jotka kawii laitumella ruohostosa. Nii-
den jälken tuli seitzemän laihaa ja rumaa leh-
mää, ja söit ne sechemän lihawaa, mutta ei
ne tundunet sitä paremmizi, wan olit yhtä
ruinaa kuin ennengin. Niin minä heräisin;
mutta nukun jällensä, ja näin taas unesani
seitzemän täysinäistä ja kaunista tähkäpäätä,
kasmanen phdesä oljesa, ja sitten seitzemän
pienoä ja surkastunutta tähkäpäätä, jotka
nielit ne seitzemän kaunista tähkäpäätä. Kot>
ta kuin Joseph kuuli nämät unet, oli hän
walmis selittämään ne; sillä Jumala oli il-
moittanut hänelle, mitä ne merkitzit. Mo,
lemmat unet, sanoi hän, owal yhtäläiset. lu.
mala tahto, ilmoitta Kuningalle, mitä hän te-
kemä on. Ne seitzemän Kaunista lehmää, o-
wat seitzemän wiljaista wuotta, kuin Jumala
anoa tulla; ja ne seitzemän täysinäistä tähkä-päätä tietämät sitä samaa. Mutta ne seitze-
mäni laihaa lehmää ja surkastunutta tähkä-

E pää-
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ii. Josephin Alöndämisestä.
päätä, merkitzewät seitzemän nälkä wuotta.»
kuin tulemat wilju wuotten peristä. Mutta
että uni un kerrottu, se aaivistaa, että asia
on witzi ja tapahtu pian. Sitten annoi Jo-
seph Kuningalle sen neuwon, että hänen pi«
ti etzimän toimellisen micben, joka wilja wuo«
sinä kokois wiidennen osan kaikesta wiljasta,
luin maasa kaswais, ja kätkis sen, nälkä
«vuotten waraxi. Tämä ncuwo ke-lpais Pha.
raolle, ja hänen palwelioillensa nlin, että hän
kysyi: Löytynekö senkaldaista miestä, kuin tä.
mä, josa Jumalan hengi on? Ia sanoi Jo-
sephille: Ei ole y^tän. minun mielestäni niin
saitawata ja toimellista, kuin sinä olet. Ole
sinä minun huonein päällä; ja sinun käffpl-
les pitä kaiken minun Kansani kuuliaisen o-
leman. Tästä hetkestä pitä sinun koko Egyp-
tin maan Herra oleman; ainoastans että si-
nun pitä minun Kuningana pitämän. Sitten
otti hän sormuren kädestänsä, ja pani sen Jose.
phin käteen, puetti hänen kalleisiin liina.waat»
teisiin,ja ripusti kulda käädyn hänen kaulaansa,
annoi hänen myös aja Kuningallisesa waunusa,
ja huuta hänen edellänsä, että jokaisen piti osot»
laman hänelle kunnian. Niin korgotettin Jo-
seph yhtä haawa suureni Herraxi, ja Pharao
annoi hänelle yhden armollisen Egyptiläisen
Papin tyttären emännäxi.

Muistutus.
Miisat ja ihmelliset owat Herran tiet ja

johdatULet. Usein meitä silloin onnellisuteen
wie.
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12. Joseph kohtele N)eljensä.

wiedän, koska luulisimme onnettomuden tiellä
olemamme. Jos ei Joseph olis weljildänsä
niin pahoin pidelty; ja orjan myyty, niin ei
hän olis Egyptin Herraxi joutunut Alä ole
karsimatoin, ja älä epäile Jumalan edeska-
tzomisesta, waikkas wiattomastikin
tulisit. Joka kunniaan tulla tahto, sen täy-
ty paljon kärsiä.

12. Joseph kohtele Weljensä.
niinkuin Joseph oli ennustanut, niin

tuli, ensin seitzemän hpwin wiljaista wuot-
ta, mutta stnjälken seitzemän katowuotta, joi-
den wertaa tuffin on nähty. Se nälkä kosi
myös kowasti Kanaan maata, josa Jakob poi-
kinensa sentähden lähetti hän Poikansa
Egyptiin, jylviä ostamaan. Benjaminin nuo-
rimman poikansa pidätti hän kaikkiansa ko-
tona, sillä hän pelkäis, hänelle jotakin wa-
bingoa tapahtuman. Tulduansa Egyptiin mie-
tin Jakooin pojat Josephin tygö, joka Maan
Herra oli. Mutta ei he HHndä weljefensä
tundenet, sillä hän oli isoxi kaswanut, ja oli
jalosti puetettu, mutta Joseph tunsi heidän

kobta; ei kuitengcm ilmoittanut itziänsä, wan
leeffeli itzenfä ja puhui kowasti hei-
dän kansansa, nunkuin hän olis pitänyt hei-
tä petollisina, ja tullen maata »vakoinaan.
Mntta he todistit olemansa rehellisiä miehiä,

C 2 ja
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«2, Joseph kohtele N)eljen<«.

ja ennen ollensa Kaxitoistakymmendä weljestä,
loista pxi oli hukkan tullut, ja nuorin jäänyt
kotia. Oikein! sanoi hän. Laittakat wan tän-
ne se weljenne, niin minä teidän uskon. Sit-
ten annoi hän panna heidän kiinni mutta pää»
sti heidän kolmen väiwän perästä irrallensa
jällensä, ja annoi heidän jpiväin kansa men-
nä kotiansa, mutta pidätti ainoastans Sime-
onin Egyptisä takauxena, että heidän piti pa»
lajaman, ja tuoman nuorimman weljensä kan-sansa. Kosta he tulit kotiansa, ilmoitit he
Isällensä kaikki mitä heille oli tapahtunut.
Hän tuli kowin murbellisexi, että hänen piti
päästämän poikansa Benjaminin pois tyköän-
sä; sillä hän pelkäis käywän hänelle niinkuin
Josephille. Mutta koffa juwät olit loppunet,
niin ei ollut muuta neuwoa, wan hänen täy.
dpi andaa heidän toistamisen mennä Egyp.
tiin, ja Banjaminin heidän kansansa. Koffa
he npt sinne tulit, kohteli heitä Joseph ystä-
wällisemmästi kuin edellisellä kerralla, kysyi
heidän Isänsä laitaa, ja ks.tzoi erinomattain
weljensä Benjaminin päälle, ja sanoi hänelle:
"jumala olkon sinulle armollinen, minun poi-
kani. Mutta hänen sydämensä paloi niin tä«
tä weljeänsä kohtan, ettei hän tainut itziänsä
pidättä itkulda, wan meni eri huoneseen, ja
itki siellä, ettei kukan nähnyt, sillä ei hän
tahtonut wiels itziänsä weljlllensä ilmoitta,
wan kowistamisella saatta heitä pahat tekon-sa tundemaan; että he edespäin senkaldaisia
tekoja karttaisit.

Wih-
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i2. Joseph kohtele XVeljensä.

Wihdoin annoi hän heille jywis, kuin
he anoit, mutta käski huonensa haldiata, pa,
nemaan, ei ainoastansa tungin säkkiin rahan,
sa, kuin ho jymistä maranet olit, mntta myös
hopia maljansa nuorimman säkkiin, niin ettei
he sitä huomannet. Huonen haldia teki niin,
ja he lärit matkaansa Mutta kuin he tussin
ulos kaupungista pääsnet olit, lähetti Joseph
huonensa haloian, ajamaan heitä' takaa, ja
kysymään beildä, mixi he olit martaisiin ru-
mennet? He wastaisit, että se oli mahdotoin-
da heidän semmoista tehdä; ja jos hän hakis,
ja löydäis maljan heidän tyköäns, niin piti
heidän kaikkein oleman hänen Herransa orjat.
Mutta silloin he oikein hämmästyit kuin mal.
ja löyttin Benjaminin säkistä. Nytt täydyt
heidän murhella palaita kaupungiin Josephin
tygö; ja luda koki kaikkein puolesta puhua
parastansa; mutta Joseph sanoi kowasti. ettäse, jonga tykönä malja löyttin, piti oleman
hänen orjansa. Silloin sanoi luda, kuinga
kowasti heidän Isänsä oli waroittanut heitä,
tuomaan Benjaminin kotia, ja ellei he sitä
nyt tekis, niin heidän Isänsä kuolis murhe-
sta; Sentähden taritzi hän itzensä kaiketi elin-
ajarensa jäämään orjari, ainoastansa Ben-
jamin toisten kansa kotia pääsis. Joseph nä-
ki jo että hänen weljensä olit nöyrptetyt, ja
kaduit pahuttansa. Ei hän woinut itziänsä
enä pidemäldä pidättä, wan käffi kaikki E.
gpptiläiset mennä ulos; ja kuin hän oli UMweljeinsä kansa, pakaHdui hän korkialla ää«

C 3 nellä
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l2. Joseph kohtele N)eljenstl.
nellä itkemään, ja sanoi: Minä olen Joseph.
Wieläkö minun Isäni elä? mutta hämmästy-
nen tähden si yzikän tainut hänbä wasiata
sanakan. Niin Joseph kästi heitä lähemmä
tulemaan, ja sanoi wielä: Minä olen Joseph
teidän weljenne, jonga te myitte Egyptiin;
älkät kuitengan peljätkö, minun sentäyden o»
lewan wihaisen teidän pällenne; sillä teidän
hengenne elatUM tähden, on Jumala mi-
nun, teidän edellänne tänne lähetänyt. Ea-
nokat minun Isälleni, että minä wielä elän,
ja että Jumala on minun asettanut koko E-
gyptin maan Herraxi. Hän tulkon tänne mi-
nun tygöni, niin minä annan hänelle par--
han maannaikan asua Sitten langeis hän
weljensä Benjaminin kaulaan, ja itki ilosta;
annoi mpös suuta kaikille weljillensä, ja itkt
heidän pNtzensa; ja sitten he rohwaisttn, ja
rupejsit puhumaan hänen kansansa.. Koffa
he kotia tullt, ja juttelit Isällensä, Josephin
wielä elämän, niinet hän tahtonut uffoa;
mutta koffa hän näki waunut, kuin Joseph o-
li lähettänyt händä noutamaan, niin ei hänenä epäilyt. Silloin Jakob niinkuin wasia-
uudesta wirkois elämään, ja sanoi: Nyt mi-
nulla kyllä on, että minun Poikani Joseph
wielä elä: minä menen händä katzmnaan, en-
nenkuin minä kuolen. Hän walmisti myös i-
tzensä wttwyttelemätä, ja meni kaiken perhen-
sä kansa, ja kaiken tawaransa kansa, Egyp-
tiin, kosta hän oli iM ajastajan wanha. Ko-
sta Joseph sai kuulla Isänsä tullen, läxi hän

hsndä
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,2. Joseph kohtele vv^jenO.

bändä wastan, ja kuin hän hänen kohtais,
halais hän hänvH kaulasta, ja itki hetken ai-
kaa hänen kaulasansa. Niin. Jakob sanoi:
Nyt minä mielelläni kuolen, että minä näin
fnun, ja ettäs wielä elät. Hän eli wielä E,
gyptifä 17 ajastaika; Joseph eli wielä kau-
wnmnin, ja teki welMensä paljon hywää,
eitä wähimmäsäkän kostanut sitä pahaa, kuin
he hänelle tehnet olit. Hän kuoli,llo ajasta-
jan wanhana.

Muistutus.
Siitä Josephia syystä ylistetän, että hän

niin aldiisti weljillensä annoi ja kostipahan huwällä. Mutta ettei hän kohta i-
tziäns heille ilmoittanut, wan näytti kowM,
ja saatti heidän murhellisiri, se tuli heille i.

tzelle Sen kautta he tulit muista-
maan ja tundemaan rikoxensa, niin että hei-
dän täydyi tunnusta: Me olenlme rocijejti
wian alaiset meidän weljennne tähden. Mah-
damme tästä oppia, niin aloisti andezi anda-
maan, kuin Joseph. Mutta tehkämme sitä
niin, ettemme sillä pahennais ihmisiä, wan
kokisimme parata heitä. Niinkuin Joseph sa-
noi weljillensä: Te ajattelitte mim/a wastan
pahaa: mutta Jumala on sen ajatellut hpwä-
N; niin tapahiu wielä mailmasa. Pahat ih-miset tahtowat mahingoitta meitä, mutta wa.
sioin tahtoansa joutumat he usein wälikappa-l
leiri, joiden kautta Jumala meille paljon hp-
wää tele.

C 4 13. Istae-
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iZ- Israelin Ränsasta.
13. Israelin Kansasta.

<?akobin Kahdentoistakymmenen Pojan nimet
«5 olit nämät. Ruben, Simeon, Lewi, lu,
da, Dan, Naphtali, Gad, Asier, Isaschar,
Zebulon, Joseph, Benjamin Mutta Jakob
kutzuttin mpös toisella nimellä: Israel; siitähänen jälken tulewaisensa nimitettin Isracli-
taixi; ajallen be myös kutzuttin ludalaW.
Ne jaettin kahteentoistakpmmeneen Sukukun-
daan, Jakobin poikain lugun jälken: niir et«
tä, esimerkki Rubenin jälrentulewaiset kutzut-
tin Rubenin sukukunnas; Simeonin jälken
tulewaiset, kutzuttin Simeonin sukukunnas,
ja niin edespäin.

Muuttaisansa Egyptiin, oli Israelin Kan-sa 7« hengee. Mutta Josephin kuoleman jäl-
ken enenit he suuresti. He asuit kauwan ai,
kaa Gosenin maakunnasa, joka heidän kar-
jallensa juuri sowelias oli; mutta sitten täu.
dpi heidän paljon kowutta kärsiä; Sillä yxi
Kuningas tuli hallitzemaan Egyplisä, joka ei
ajatellut sitä hywää, kuin Joseph heille teh-
nyt oli, wan pahetut kowin, että Israelitatniin wäkewästi wahwistuit. Hän pelkäis että
nämät muukalaiset jöffus piti yhdistämän i«
tzensä wihollisten puolelle, sotiman handä ma-
fian, ja lähtemän maalda pois; sentäbden wai-
wais hän hetts kowalla työllä, ja rastalla we-
rolla, esteensä sillä heidän lisänd;misiänsä.
Koffa hän näki, ettei hän sillä mitän woitta-

nut,
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tz, Israelin Kansasta.
nut, wan he lisännyit enemmin, niin annoö
hän sen hirmuisen käffyn, että kaikki Israe.
litain poika lapset pitl tapettaman, kohta kuin
he synnyit, eitä hän sen kautta heitä wähen-
näis. Egyptiläiset heitit myös, Kuningan kä.
styn jälken monda äffen syndynyttä lasta,
weteen kuolemaan. Mutta Jumala oli lu<
mannut Abrahamille, että hänen jälken tule»
maisensa piti sangen paljoni enenemän; päät.
ti sentähden suojella beitä Egyptiläisten mäki-
mallasta, ja anda heille Kanaan maan asumi»

joja heidän esiisänsä Abraham, Isak ja
Jakob asunet olit. totr.en spp, mtz'ei Iu»
mala tahtonut heidän fauwemmin olemaan
Egyptisä, oli se, ettei siellä siitä ainoasta to»
tisesta Jumalasta mittlkän paljon tietty, wan
he palwelit siellä ihmisiä ja muita luotuja kap<
paleita, Jumalan werosta; ja Israelitat ru-
peisit tekemään sitä samaa, ja suostumaan niin
järjettömään Jumalan palwelluxeen. Mutta
Jumala oli aikonut ja määrännyt säilyttänen,
sä heidän kauttansa, sen oikian lumalisuden
mailmasa; sentähden tahdot hän erottta heitä
kaikista muista kansoista, ja erinomaisella ta«
walla heille tahtonsa ilmoitta. Wihdoin oli
Jumala myös luwannut, että mailman Wa»
pahtaja piti, tästä kansasta syndymän; sentäh-
den piti sen myös oleman eroitetun muista
Kansoista kaiketi siihen asti kuin se täptettm.,

Muisturuxia.
Mitä Jumala toimitta tahto, ei sitä ih«

C 5 miftt
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l4. tNosexesta.
nnset kaikella mäellä, juonilla eikä kiukulla
estä woi. Pbarao luuli kyllä toimellisesti al.
kanensa neuwonsa Israelitaita wastan; mut,
ia lumalaZwiisaudesanfa teki hänen juonen-
sa"turhaxi. Israelin Kansa on koko mail,
mäsä se merkillisin Kansa; sillä koffa wanhaan
aikaan kaikisa paikoisa epäjumalia palweltin,
niin Jumala eroitti tämän Kansan ja heidän
kauttansa säilytti totisen Jumalan tunnon.—
Epäjumalden palweleminen toi myötänsä kail-
histawaisia asioita; he pidit Jumalansa jul,
minä ja pahanjuomisina, jotka piti paljolla
uhramisella lepptettämän. Heidän! juhlinansa
he harjoitit kaikkinaista irstailutta ja haureut-
ta; uhraisit usein ihmisiä, ja joffus omia lap-
siansakin- Jopa Israelitatkin Egyptisä olit
epäjumalan palwelluMa saastutetut, ja nä«
wyit edeskin päin oleman siihen taipunet. Se
oli sentähden suuri Jumalan wiisaus ja hy-
wys, että hän wei heidän pois Egyptistä, ja
piti heitä erinomaisen opetuxen alla.

14. Mostxesta.
Mhden miehen, jonga nimi oli Moses, mää.

räis Jumala wiemään Israelin Kansaa
pois Egyptistä. Hän oli Israelin kansasta
syndynyt, ja lapsudesansa ihmellisellä tawalla
Pelastettu kuolemasta; Sillä kosta Kuningas
oli sen kästyn andanut, että kaikki Israeiite.

rein
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!4. Mosexesta.
rein poikalapset piti tapettaman niin pelkäisit
Moseren wcmhemmat, että niin piti tehtämänmyös teidän poikansa kansa, sentähdcn kät-
kit he hänen jongun ajan huonesansa. Mut-
ia kuin he pelkätsit että sen wiimmeingin pi-
ti ilmei tuleman panit he sen «vähäiseen wen-
heseen, joka peitetty ja hywin tukittu oli, ja
lastit sen kaisilistoon wirran.rannalla, ettei wir«
ran pttänyt sitä pois wicmän. Mutta Ju-
mala sääsi sen niin että Kuningan Pharaon
tytär tuli käyden wirran tygö, ja hawaitzisen; hän annoi kohta otta lapsen ylös, kas,
watti sen niinkuin oman lapsensa, ja annot
neuwoa händä kaikkinaisesa opisa ja wiisau,
desa. TäsH Kunigan Howisa oli Moses 40
wuoden wanhari, ja m.ukka hänellä siellä o<
li runsasti kaikkinaista hymyttä, meni hänkuitengin usein weljiänsä Israelitaita katzo.maan, ja olis mielelläns heille jotakin palwel-
lusta tehnyt; herran näki hän yhden Egypti-
läisen komin lyömän yhtä Israelitata, siitä
Moses niin kiiwastui, että hän löisen kuoliari. Tämä asia tuli kohta kuulun,
ja hän pelkäis sen tuleman Kuningankin tie-
toon, sentähde-n pakeni hän Midianin maal-
le/ja oli siellä 40 ajastaikaa, yhden Papin
tyköns jonga nimi oli lethro, ja oli luma'
linen mies. Siellä.ilmestyi Jumala Mosere!»
le, koffa hän 80 ajastajan wanha oli, ja lä«
hettl hänen Egyptin Kuningan tygö, sano,
maan hänelle, että hän pääsiäis Israelin Kan-san menemään pois hänen maastansa. Moses

meni
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i4> Mosexests.
meni ja ilmoitti Pharaolle sen, vsotti myös
monen ihmen kautta olemansa lähetetyn. lu.
malalda. Mutta ei Kuningas tahtonut pää«
siä niin paljoa Kansaa, joka teki hänelle niin
suurta palwellusta ja rastasta työtä, wan wa.
fiais Mosesta juuri tuimasti. Sitten sai Mo.ses lumalalda käffyn ja woiman, saatta Pha,
raon huonen ja waldakunnan ylitze monda
wltzausta; nimittäin: että wesi kaikisa wirroi»sa ja lähteisä muuttui werefi, niin ettei ih.
miset eikä eläimet sitä juoda tainet. Sitten
tuli Sammakoita; Täitä; Turiloita; Eläin,
deo rutto, Pahat paisumat; hirmuiset rakeet,
kuin turmelit maan kaswon; Heinäsirkat kuin
lopun söit; ja Syngiä pimeys. Mutta ei
Pharao näistä kaikista totellut, wan paadutti
sydämensä, sillä Egyptin noidat osottelit myös
semmoisia tehdä Wihdoin uhkais Moses,
Jumalan käskyn jällen > Pharaota, että, jos
ei hän Iftaeiitaita pitänyt päästämän, niin
piti yhtenä yönä, se wanhin lapsi jokaisesa
buonesa surmattaman, jaei Kuningankan poi«
ka säästettämän. El Pharao sitäkän uhkau.
sia totellut, wan kiukusansa kielsi Mosesta i»
länä enä eteensä tulemasta. Niin tuli myösse hirmuinen yö, jona ei phtäkän huonetta
koko Egyptin maasa löytty, josa ei joku kuol-
lunna maannut; Pharaon esikoinen joka hä«
nen jälkensä piti Kuningas tuleman, sai sa,
man lopun. Se wasta kosi Pharaon sydä-
melle niin, että hän hammästyzesa lähetti Mo-
sesta noutamaan, ja pyysi hänvä kiirusti me-

nemään
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,4- Mosexesta.
nemään psis, ja wiemään kaiken Israelin
Kansan myötänsä ulos maasta, ja rukoile»
maan Jumalala pois ottamaan sitä hirmuista
rangaistusta. Egyptiläiset myös waadeit hei»
tä ciendämään pois; sillä he pelkäisit, ettei
pddengän pitänyt elämiin jäämän. Niin lä.
fit Israelitat matkustamaan Egyptistä, josa
he olit ollet 215 ajastaikaa.

Mmstmuxia,
Waikka Moserella Pharaon huonesa näyt-

ti ollen kaikki, mitä hän itzellensä mailmasa
toiwott' taisi, niin ei hän kmtengan tytywäi»
nen ollut, niin kauwon kuin hän näki wel.
jensä waiwaa kärsimän. Hän mei-li heidän
tygönsä, ja lohdutti heitä sillä muistuturella,
että se Jumala joka heitä oli ihmellisesti tä.
hän asti johdattanut, oli myös edespäin hei.
stä mnrhen pitämä. Hän tahdoi pikemmin
Jumalan joukon kansa waiwaa kärsiä, kuin
syndistH huwitusta pahain ihmisten kansa nau»
tita. Se oli oikein, että Moses kiiwastui
siitä wäärydestä, kuin EgypttN mies teki Is.
raelitalle; mutta että hän löi Egyptiläisen
kuolian, se oli ajatoin nuoruden Mwaus, jo-
ta ei P Raamatusa oteta. Niin tai.
tawat hywätkin ihmiset kowin erhettyä, kosta
ei he nmldänsH hillitze. Sentähden tarwltzemeidän taitamat myöskin olla kiiwaudesamms
pahaa wastan.— Pharaon esimerkistä me näem-
me, että itzepindaisuus enimmiten seuraa yl.
pepttä, mutta että pipiä wihdoin lannistetan.

Tu-

45



is.lsraelicain matkustaminen Arabiasi!.
Tuffasansa Pharao lupais parannuin ja

kmiliaisudcn; mutta kuin hän hädästä pääsi,
niin hän otti sanansa takaperin. Niin pahanta»
pastt ihmiset usein tekemät; suurisa waaroi.
sa, kowisa taudisa ja peljättäwisä tapaurisa,
he rukoilemat Jumalala, ja lupawat paran-

mutta kosta waara on ohitze mennyt,
niin he unhottawat lupauz'ensa. Sillä ta-
ivalla sydän paattumiseen joutu, josta sitte tu-
le surkia perikato.

35, Issaelitain matkustaminen Arabmsa.
Ayllä Israelin Lapset olisit wähälläkin ajal-

la tainct keritä Egyptistä Kanaan maa.
han; mutta kiittä'>;ättömydensä ja tottelemat,
tomudensa tähden lumalata wastan, annoi
hän heidän kulkea j-n wiipyä 40 ajastaikaa A,
rabian korwesa. Mutta Jumala piti kuiten.
gin. heistä murhen siellä, eltei heildä mitän
puuttunut, ehkei siellä asuttu, eikä wiljaa
kasmanut, heille elatuxezi; wan Jumala toi-
mitti heille paljo parembata, nimittäin Man-
naa, kuin oli pieniä ymmyrjäisM siemeniä,
josta he taisit malmista leipää ja muuta ruo-
kaa. Wähän aikaa se heille kelpais, mutta
ajallen se ruoka ei maittanut heitä, wan suu-
tuit siihen, ja rupeisit himoitzemaan lihaa, jo.
hon he Egyptisä tottunet olit; ja Jumalaan-,
noi hsille sitäkin. Toisinansa oli heillä meden

puu-
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15. IsraelicM matkustaminen Arabinsa.
puutos, mutta Jumala toimitti heille sitä il)-
metpön kautta kowasta kalliosta. Kuitengin
M he usein suuttunet, ja sanoit: että se y-
lis heidän oltttt parembi pyspä Egyptisä, jo.sa heillä oli kaikki tarpensa. Tosin Jumala
toisinansa kuritti hei-tä, mutta oli kuitengin
kärsiwaincn, ja teki heille lakkamata hpwää,
mastoin! heidän ansiotansa, wapasta omasta ar«
mostansa. Se kaiketi oli erinomaista, että
hän annot pilwen aina käpdci heidän edellän»
sä, joka yöllä walaisi niinkuin walkia, ja
niin osotti heille tien, jota heidän? piti wael.
daman.

Muistutus.
Moni ihminen teke.wielä, niinkuin Is.

raelitat korwesa teit. Niin kauwan kuin lu-
mala heidän mielensä jälken teke, niin he ty.
tpwät Jumalaan ja hänen johdatuxeensa'; mut-
ta wasioinkäpmisen ajalla unhottawat he ns
hpwät työt, kuin he naulinnet owat, na-
pisemat Jumalala ja hänen neuwoansaj wa.
sian. Senkaldaiset ihmiset tekemät elämänsä
ajattomasti katkerani, ja saattamat itzs plitzen»
sä onnettomuden.

16. Israelitain Jumalan palwellus.
Israelin lapsilla oli tosin wielä tieto siitä to.
-" tiststa Jumalasta, jota heidän esiisänsä A.

bra<-
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l6. Israelitain Jumalan palwellus.
brabam, Isaak ja Jakob olit palwellet; mut-
ta EgyptlM ollesansa sait he halun palwella
myös sentapaisia epäjumalia kuin siellä pal,
weldin. Sentähdcn annoi Jumala nyt heille
lakinsa, josa bän osotii, kuinga , hän tahdot
että heidän händä, palweleman piti. Sinain
wuorella annoi hän Keille ne kymmenen Kä-
skyä; ja että hän tunsi heidän tottelematto-
mudcnsa, ,mm hän julisti heille kuinga hir-muisesti ne rangaista», kuin hänen lakinsa
rikkowat Sinä päiwänä, kuin Jumala tahdot
limoitta tämän Lakinsa Israclitaille kuului
siinä xaikasa, josa he silloin olit, niinkuin
wäkewä Basunan ääni!; tuli myös pitkäisen
jylinä ja leimaus, ja paru pilwi wuoren
päälle josta kaikki kansa pelwosta wapisi. Sit-
ten Moses johdatti heidän Sinain wuoren ty-
gö', josa Jumala näkymättömällä tawalla o.
li läsnä tulesa, ja koko wuori suitzi ja wapi-
si. Moses astui ylös wuorelle, mutta kansa
rielttin kuoleman haastolla wuorta lähestpmä»
siä. Koska he nptt wapisten wuoren alla sei-soit, niin Jumala puhui pilwestä Majestetil-
lisellä äänellä tämän Lain kuin muutoin Kpm-
mexi käffy sanoiri kutzutan:

Minä olen Herra sinun lumalas, joka
wein sinun ulos Egyptistä, kusas paljon wai»
waa kärseit. Ei sinun pidä muita lumalita
palweleman, wan minua sillä minä
pztn se totinen Jumala olen. Ei myöskän
pidä sinun tekemän sinulles kuwia e!i palwe-

leman
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56 Israelitkin Ilttnalan palwellus.

leman niitä, niinkuin Egyptiläiset ja muut
kansat tetewät.

Minun Nimeäni ei sinun pidä turhaan
lausuman, wan aina silä mainitze»
man; sillä minä kaiketi, rangatsen sitä, joka
minun nimeni turhan lausu.

. Seitzemännen päiwsn jokaitzesa wukosa,
p'tä sinun pyhänä pitämän, ja silloin kaikesta
työstä Sen vitä sinun YM minul-
le pyhittämän, mutta kuutena päiwanä saat
sinä tpöläs tehdä.

Sinun Mä kunnioittaman Wanhemb'as
ja oleman heille kuuliainen, ettäs tauwon
menestyisit siinä maasa, kuln minä sinulle
annan

Ei sinun pidä tappaman. Ei sinnn pi-
dä huorin tekemän. Ei sinun pidä wara-
staman. E: sinun pidä walhettcleman,
Ei sinun pidä wäärydella eli petoxella t isten
ihmisten omaa, itzelles pyytämän. Ei sinuw
pidä himottzeman sinun lähimmäises emandä-
tä, eikä hänen palweliatansa, eikä pilkaan-sa, eikä hänen härkäänsä, eikä hänen aasian-sa, eikä mitän kuin sin«n lähimmäises on.
Koffa Jumala nämät sanonut oli, kuului
taas Bäsunan ääni. Pttkäisen jylinä ja tu-
len lennaus peljätti jällens Israelttat, jotka
myös lupaisit tehdä mielellänsä kaikki mitä

D Iu-
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l6. Israelitain Jumalan palwellus.

Jumala heille kästi. Ne Kymmenen KäEysanaa kirjoitettin sitten kahleen kiwiseen tau-
luun, ja Israelitat pidit ne wisusa kätcösä.

N7uisturufia.
Se kuin ei hymistä töistä ja rakkaista neu<

woista tottele, pila übkauxilla saataman waa.
rin pitäwäistn,. niinkuin Israelin Kansa.Jumalan käffyjä meidän tule noidatta rak»
kaudesta ja kiitollisesta sydämestä, tieten sen,
että hän on meidän rakas Isännne) joka ei
waadi meildä muuta, kuin sitä,, joka meille
itzelle ja muille ihmisille hyödyllistä on, - Se
ihminen on julma, tplp ja taitamatoin, jota
ei muulla kuin uhkaunlla ja rangalsturilla
saada welwollisupansa tekemään. Ne kpm.
menen käsky sanaa, kuin Jumala annoi Is.
raelin Kansalle, sopi myös meihin Christitpi-
hin. Niisa on lyhykäinen ncuwo, kuinga
meidän Jumalan tahdon jälken elä tule; mut»
ta Ewangelisterein /ja Apostolein kirjoitunsa
on meillä lawiambi neuwo, mikä oikia Chri»
Minen mieli ja elämä on, kuinga me siihen
tulla, ja siinä kaswa taidamme. Israelitatsaiwat tämän Lain wiidendenäkymmenendcnä-
päiwanä, lähtönsä jälken Egyptistä; ja tä-
män merkillisen tapauxen muistozi, kästi lu.
mala hcldän joka wuosi wiettä Helundailuh.
lan. Mutta Pääsiäis Juhlan mietit he joka
wuosi, pääsemisensä muiston' Egpvtistä. Iase pidettin sillä tamalla, että jokainen Perhenisändä, teurasti ja kaiken perhensä kansa pai.

sist.
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i7. Lisäys Israel. Jumal, palwelluxesta

stettuna söi ybden wirhettömän lamban. Ia
täyteen 7 päimää, kuin sitä Juhlaa testi, pi-
ti heidän syömän happamatoinda leipää, mui-
stoxi siitä, että he niin kiirusti läriti Egypti-
stä, ettei he kerinnet anda lsipänsä hapaea.

17. Lisäys Israelitain Jumalan
palwelluxesta.

c?lman niitä kymmeniä käffyjä, annoi Iu««3 mala Israelin kansalle myös muita lakia
ja asetuM, lunml.-N palwelluren ulkonaise-
sta Mi-nosta ja toimituresa, Muut Kansat
pidit jumalillensa palwelluresa kaikkinaisia ta-
poja ja säätyjä, kuin enimilen olit tclidotto»
mia eli spiidistä, ja jol datit ihmisiä enemmin
epäuskoon ja laikkuiin, kuin totiseen Ju-
malan pelkoon. Ia että Myös Israelin lap-
set, olit taipunet senkaldaiseen taikuuden, niin
määräis Jumala heille marsin erinäiset la-
mat, erinonmtlain übramiset ja pubdistuxet,
joiden kautta he pakanain lamoista piti eroi-
tettaman ja warjeldaman Mrtta Jumala o-
sotti heille myös, ettei paljat Seremoniat eli,
ulkonasset menot, mikän Jumalan lpalwellus
ole; wan niiden toimitusten alla piti heidänmieleensä johdattaman, ne suuret hywät työt,
kuin le lumalalda saanet olit, kiittärenfähändä jokapäiwä niiden edestä. ' Heidän piti
myös niistä muistaman, että jokainen rikos on

D 2 ilkiä
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l- Lisäys Israel. Jumal, palwelluresta.

ilkiä Jumalan edesä, ja ,rangmstan, ellei pa,rannus wälille ehdi. Erinomattain oli mont
niistä lamoista, kumauria.siihen sowindoon ja
lunastuz-een, kuin se silloin luwattu ja odotet.
tumailman Wo.pahtaja tekewä Sen jul-
kisen Jumalan palwellmen Edesseisojaxi eli
Mmmäiseri Papiz>i määräis Jumala Mose-xen »veljen Aronm; ja hänen jälkentulewaisi-
siansa viti aina Papit walittaman; mutta Le-
win suku, eli Lemuat teit ne wademmät toi-
mituret Jumalan Wisiit uhrit
olit määrätyt jokapäimä uhratta, toiset ainoa-
stansa määrätyillä ajoissa. Mutta ei niitä
misän muassa toimitta saatu, kuin Taverna,
klin tykönä. Se oli M iso Teltti eli maja,
kalliista waatteista tehty, joja paljon kaluja
kätkettin, kuin tarwittin Jumalan palwellu-

Se kalliin siellä, oli Liiton ArM, jon.
ga sisällä ne kaz'i kiwistä taulua oli, joihin
Kymmenet Kästy sanat kirjoitetut olit. Paitzinäitä kaikkia, asetti Jumala myös usiammat
Juhlat ja säädyt pidettä, 'jotka ei kuitenqan
lakkamata pitänyt kestämän, eikä kaikilda kan-
soilda mailmasa noudatettaman; sillä ne olit
ainoastansa Israelitaita warten, estämään hei-
tä epäjumalan palwelluz-esta.

Muistutus.
Näisä aseturisa nähdän suuri Jumalan

Wiisaus ja hywys; että hän niisä neuwoim
kuin hän ihmisille annoi, sowitti itzensä hei«
dän tarpensa ja käsitpFensä jällen erinäisillä

ajoil-
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18, Israelit, tottelemartomus jarallgaistus

ajoilla. Ettei Ifraelitat taitamattomudensa
täbpen, woinet käsittä korkiambata plöswali.
stusta hengelltsisä asioisa; niin ilmoitti luma.
la heille amoastnns ne enstmmäiset uston peru«
stuM, ja asetti ulkonaiset säädyt, muistutta»
maan ja kehoittamaan heitä »lumalisuteen. Ms
Chrisiitpt, jotka lEsuxen ja hänen Aposto.
teittensä kautta olemme saanet täydellisemmän
walistnren, en me enä tarwitze Moseren sää-
tyjä,. Sen Pawali lawialda osotta, erinomat»
tain lähetys kirjasansa Galatalaisien tpgö.

18. Ifmelitain totttlemattomus ja
rangaistns.

Ghkä Jumala teki Israelin Kansalle paljon
ja suuria huwiä töitä, niin he kuitengin

lakkamata olit kiittämättömät ja pnsiät. Niin
kauwon kuin he näit ne ihmetyöt, kuin Ju-
mala heidän silmäinsä edesä teki, niin he u.
stoit ja olit kuuliaiset; mutta tuffin ne olit
ohitze mennet, ennen kuin he jallensä tulit
tuimixi ja tottelemattomiri. Koffa luinala
annoi Lakinsa Smain wuorella, niin he, pel-
jäten pauhua ja pitkäisen jylinätä, lupaisit
kaikki tehdä. Mutta unhotit myös pian kaik.
ki lupatyensa, kuulonsa ja näkönsä. KoffaMoses rupeis.kauwon wiipymään wuorella,
luulit he hänen siellä, kuollen, ja waadeit A- >

ronin tekemään wasikan muotoisen kuwan, jo.
D 3 ka



lsraelitajn tottelematcoinus
ka piti muistuttaman beille sitä Jumalalajota Ke ja heidän Isänsä o!tt palwellet Tot,
ta he Egyplisä olit nälmet, lun>alaia sen-
ka!da:sten ejälildein kuwisa palweldaman. Täl.
le luiiialalle de nyt übralsit, pldtt juhlaa,
ja hyppäisit mankan Ymbäri, ja sanoit: Tä-
mä vn e Jumala,' kuin mettä Egyptistä joh.
datti. Senkaldaissa ftillimätlömytlä he katte-

harjoitit. Wälistä he pitläxyit matkaan,sa otsinansa naptiit yuonom ruan ttchdcn, ja
wällsta tahdoit palalta takaperin Egyptiin.
Näisä kmkisa täydy! Mosexen kaikkein enem.
min kärsiä. Kerran käwit he häpemättömä.
fil hänen päällensä, ja waadcit händä pala.
jamaan kansiallsa Egyptiln. Han neuwoi hei.tä Mttlttcmaan miciensä, mutta de tahdoit hä.
nen kiwilla kuoliaxi pmstata. Sitä Jumala
niin kauhistui, että hän päätti hukuttarensa
joka amoan heistä yhtä haawa. Mofcs oli
kultrngm nyt min siwiö, että hän rukoili hei.
dän edestänsä, ja sen esirukouxen päälle, Ju-
mala säästi heitä pikaisesta perikadosta. Mut»
ta ei hän tainut kmtengan jättä Heitä war,
sin rangaiftnlata, wan langetti heidän yli-
tzensä sen duomion, ettei Uikän nlistä kuin
Egrptistä läfi, pitänyt Kanaan maahan pää.
semän, wan ainestansa deidän lapsensa, sillä
kaikki mankat piti matkalla korwesa kuole-
man. Mosczen täydyt myös nyt palalta ta<
kaperin heidän kansiansa, niinkuin he Pyysit,
kin, ia kulkea gc> ajastaikaa edes ja takaisinArabian Näiden seasa oli kuiten»

gin
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ja ranFaistus.
gin kaxi wakaa miestä, losua ja' Kaleb, jot-
ka ei siinä kapinasa osalliset ollet, wan ppy«
sit hillitä kansaa pahasta aitomisestansa, ja
nämät taxi kaikkiansa, saiwat lumalalda lu«
pauren, päästä siihen- luwattuun maahan.

Nluistumxia.
Että ajatoin hembeys ja ihmisten pelko

usein saatta ihmisen suuriin rikoMn, se näh,
dän Aronin esimerkistä, joka annoi itzensä
Kansan uhkaufilda wieteldä, tekemään tul.
laisen kuwan, ehkä'senkaldainen kuwain pal.
weleminen, niinkuin epäjumalan palwel-
lus kowin kieltty. En me mahda anoa syn<
disen himon meitämme woitta, wan pitä Iu»
malan armon ja hywän oman tunnon kallun-
bana, kuin ihmisten armon ja ystäwpden.

Moses oli wiisas, waka ja jalo mies,
mutta ei he hänen hywiä awujansa hänen e-
läisänsä tundenet. Ei ihmisten Nittämättömus
eikä pahuus mahda woida estä meitä, täyttä,
mästä welwollisudemme tunnon jälken, Jos
en me täällä palkka saa, siitä hpwästä kuin
me teemme, niin on meillä ijankaikkisudesasi<
tä kunniallisembi maxo tallelle pandu, Tyh-
mä se on, kuin jotakin hpwää pyytä, ja ei
tahdo tarpellisia wälikappaleita siihen kustan-
da. Israelitat tahdoitz tulla siihen hywään
Kanaan maahan, mutta ei kärsiä waiwaa
matkalla. Moni tahto waiwatoina menestyä;

D 4 " mut<'
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l9 Mosexsn Ruoteina ja Rirjat.

ei laiffa saawuta loimotustansa/wan
kadolta usein ennenkin saatusa.

19. Mosexen Kuolema ja Kirjat.

(Maikka täydyt paljon kärsiä Isra-
eltn fansald< zoiden johdattaja hän 0.

li/niin noudattt hän kuitengm wilusti, ka'?,
kia Jumalan käffyjä, ja! rakkaudella holhois
sukuansa, EttH hän oli ahkera, taitama ja

mies, niin sai hän myös Jumalan e-
rinomaista rakkautta ja armoa nautita. Sil?
ten, kuin hän 40 ajastaikaa oli kulkenut Is-raeiiiatttensä kansa, wiljelemättömisä erämai-sa, ja elänyt 120 wuotta, niin hän kuoli;
ja oli jo armollansa moittanut yhden o'an.
siltä luwatussa maasta, jonga han jakoi Ru-
benin, ja Manasien"sukukunnille. En»
nen annoi hän koota Israelit
ymb rclleusä, ja muistutti'heille wielä kerran,,
ne monet työt kmn Jumala heille ja
hetdän Isillensä tehnyt o!i; Hän kertoi hei<
dän ede-änsä, ne pacnawim.nat
kum Heidin tundonsa jälkennoudattaman piti;
ja wdlstt, että niin kauwan kuin He nämät kä-
styt r:kkomatci pidit, niin piti heidän olemaa
ne onnelllsimmat ihmiset maan. päällä; mutta

he ne rikoit, niin piti sitä suurembi suy,
keus heidän saawuttaman. Hän puhui jo-
kaiselle Sugulm erlttätn. Ia kirjoitti yhden

x wer-
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19- Mosixen Nuolema ja Rir'at.

werrattoman weisun; Jumalan hymistä töistä
Israelitaita kohtan, ja heidän kiittämättömy-
desiänsä.. Tämän wirren määrät hän nuor-
ten oppia ulkoa; katkeäxensa sen muistoonsa
kaiketi elinajafi. Tämä Moses on wiidesä
kirjasa kirjoittanut ihmisen »«kukunnan ensim-
mäisen tilan, ja ludan Kansan Historian,
siihen aikaan asti tuin hän itze eli. Namät
Moscren wiiss kirjaa seisomat nyt meidän Bi-
bliamme alusa. Ensimmäifesä kirjasa kirjoitta
hän mailman luomisesta, ja mitä sen alku i-
jästä on tarpellista,tietä. Sen hän teki lu.
malan käffyn ja ilmoituren jälken, sillä ei
hän monestakan asiasta olis muutoin mitän
tiennyt, ellei Jumala sitä olis hänelle ilmoit-
tanut. Nämät Mosexen kirjoituit, omat ne
kaikkein wanhimmat kirjat, kuin npt mail-
masa loytywät; ja jos et niitä olis, niin en
me ensingän tiedäis mitä mailmasa tapahtu-
nut on, puolena kolmatta tuhatta ajastaikaa,sen alusta. Mutta niistä menut näemme,
kuinga Jumala alusa tahtonsa ihmisille, il-
moitti, ja kuinga isällistä mlirbetta hän hei-
stä piti. tebdärens heitä onnellisti, Että Mo<sexen kirjoituit owat, epäilemättömästi to-
det, se wahwistetan myös seurawaisisa P. Raa-
matun kirjoisa; ja hän on niin wilpilöin ja
waka, ettei hän omiakan »vikojansa watkene.

Muistutuxia.
Ei prikän ihminen, ei Kansa, eli suku»

kunda taiha pahasa sisusa ja jumalattomana
D g oikein
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58 19. Mostxen Ruolema ja Rirjat.

oikein onnelliseni tulla. -Sentähden taili myös
Moses epäilemätä edellä sanoa Ifraelitaille,
että heidän siinä hvwäsä Kanaan maasa piti
onnellisti tuleman, ainoastansa siinä mitasa,
kuin he_ wakudesa ja nuhtetomasti waelsit.
Niin se myös totudesa tapahdut. Ia niin se
wieläkin epäilemätä käp, että jokainen ihmi-
nen bywästs elämästänsä nautltze hedelmiä,
iloa ja onnellisutta, eli omasta pahudestansa
vnrettomutta ja surkeutta. Muutoin on
meillä Christityillä" se hyödytus Mostxen kir.
joista, että me niistä saamme tiedon, siitä
wanhimmasta Jumalan palwelluxen menosta,
niin myös kehoittawaisia esimerkkiä lumali-
suteen, ja waaroituxia karttamaan spndiä ja
wikoja. Mutta lukeisamme näitä kirjoja, tu-
le meidän muista, että niisä löuty monda ase.
tusta, kirjoitettua ja annettua ainoastansa Is-
raelitaille, jotka ei enä meihin sowi, sillä ne
omat Chrisiuresa lakannet. Oppineille ne to-
sin owat tarpellisia tietä, mutta sen Christi.tvn,'joka'erinomattain sielunsa rakennuit
tahto lukea P. Raamattua tule parhasta pää-
stä pyspä niisä paikoisa, joisa löyty terwelli-
.siä opeturia kaikille ihmisille, kaikkina aikona.
Polwiluguista ja Juvalaisten asetuxista, uhrei.
sta, puhdisturista ja muista ulkonaisista lamoi-
sta, en me suingan opi, kuinga meidän u<
stowaisixi, pyhyi ja autuizi tuleman pitä; ei
ne sitä warten mysskän sinne kirjoitetut ole.
Muutoin tule meidän yhteisesti waarin otta,
että monda asiaa sai olla tarpellista, Israeli-

taille,



20. losuasta.
laille, jotka kosit heidän Hallitukensa menoa,
ja niitä asetufia kuin Christu.reen asti kestä,
män piti; mutta en me niitä enä tarwitze;
Ia senkaidaisia asioita löyty paikoin muisa-
kin Wanhan Testamentin Historioisa.

20. losuasta.
Ms?osez-en kuoleman Men.' tuli losua, Ijo-

ka oli Uunin poika Benjaminin sugusta,
Israelin Kansan Päämieheni. Jumala oli jo
aika.-, ennen määrännyt hänen stz'i, sillä, hän
oli Moserc.n palwelia ja pstäwä, ja oli mo«nesa tilasa itzcnsä olewan urhollasen, Jumalala ja wagan meno-sansa. Jumala oli myös hänen kansansa, ja
autti händä ihmellisesti, että hän Istaclitait-
tensa kansa, taisi otta sisälle.Kanaan maan;sen maan, Ma Jumala jo Abrahamille sa-
nonut oli, että hän tahdoi anoa sen hänen
jälken tulewaisillensa omari ja asumiseni. Se
maa kutMan myös Luwatuzi maaxi, että lu-
mala 01l sen Abrahamin Lapsille luwannut.
Se oli saneen hedelmällinen maa, josa löytyi
kaikki, mitä elawz-exi ja tarwit»
tin. Sen maan asuwaiset siihen aikaan olit
jumalattomia, harjoitit epäjumalan palwellu-
sia ja ilkeitä tapoja. He uhraisit ihmisiä ja
omia lapsiansa, söit heidän lihaansa, joilj hei-
dän mertansa, ja noudatit muitakin kauhistu.

M.
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2O. losuasta.
M. Za että Israelitat pian olis tainet wie-
teldä samoja julmia töitä tekemään; niin kiel»
si Jumala beitä yhtäkän sowindoa tämän
Kansan kansia tekemästä, wan käffi heidän,
ne marsin häwittamää», losua menestyi niin
täsä toimitmesansa että hän sai jakaa wisiit
maan paikat niillekin sukunnille, jotka ei Mo,

eläisä wielä ollet maata saanet. Hän
eli wielä muutaman wnoden sitten kuin Ka-
naan maa woitetu oli. Ia ennen kuolema»
tanfa muistutti hän IsraelitailleJumalan monia
hywiä töitä, waaroitti heitä häwittämään lop-
pujakin Kananealaisia, eikä suostumaan hei,
dän jumalattomaan menoonsa, eli palwelo«
maan, niitä Jumalia, kuin he palwelit. Hän
kuoli no wuoden wanhana, kuin mailma oli
seisonut 2506 ajastaikaa.

Muistutus.
Israelin lapset olit nyt wihdoingm pääsi,

net siihen hywäan maahan, jota he ja heidän
Isänsä olit ikäwöjnet; ja niin ne lupauxet
täptettin, kuin Abrahamille tehdyt olit. Mi-
tä Jumala lupaa, sen hän kaiketi täyttä, eh-
kä se joskus kauwon wiipywän näky. Nyt
piti Israelin kansan selkiästi tundematt Iu»malan Kaikkiwaldiaisuden, hywydenj ja totu-
den, ja siitä kehoiteltaman uffalluxeen, kiitol»
lisuleen ja rakkauteen! händä kohtan, mielet.
länschZänen käffyjänsä noudattamaan; mut-
ta seurawaisesta historiasta nähdän, kuinga
enin osa unhotti ja hnljäs nämät welwollisu»

det.
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2i. Israelit tilasta Domar. Aitana.
det. Sepä on tawallinen wika kaikisa lhmi.
sisä, että he halpana pitäwät ja pian peräti
unhottawatne hywät työt kuin he kauwan-
gin naulinnet owat.

21. Israelitain tilasta Duomarein
Aikana.

kyllä Josuan kuoleman jälken, rupeis
lsraelitaille onnettomasti käymään,

he sen yiitzensä saatit. Ehkä Jumala komin
kielsi heitä, kärsimästä sen maan wanhoja a-
sujamia seaftnsa; niin he kmtengin yhtä hy»
wää, teit pstäwyltä heidän kansansa, ja nai.
misten kautta ryhdyit heihin. Sen kauttai he
wieteldin noudattamaan myöskin sen maan
pakanallisia tapoja. Sillä he että pa«
kanain epäjumalan palwellunsa wapasti har»
joitettin kaikkinaista itzewaldäisutta, ja se kel.
pais heille. Sentähden ei lie tytynet palwe.
lemaan ainoastansa sitä totista Jumalala,! tai.
wan ja maan luojaa, wan tahdoit myös ku-
mia, joiden palwellus heidän mielestänsä.oli
kewiämbi. Pian he myös rupeisit ilkiöitä ta.
poja rakastamaan, ja barjoitit niitä häpemä.
tä, maikka Jumala ustollisten palwelioittensa
kautta, heitä niistä waroitti. Wihdoin me.
nit he niin pitkälle niisä, ettei he tainet ran«
gaisemata päästä; se rangaistus tuli myös,
siinä että ne wanhat maan asuwaiset, ja

muut
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2l. Israelicain tilasta
muut Kansat kuin ymbärillä asuit', moitit ja
waiwaisit bcltä. Kosta he sit en waiwainsa
alla paransit itzensä, ia rakoilit apua luma-
lalda, niin hän kuult heidän rukouxensa ja
urhollisten miesten kautta, kuin hän löysi ja
herätti heidän seasansa, wapcchli heitä »vihol-
listensa mallasta Näm.lt miebet, jotka olit
Israelin päämiehet sodisa ja pelastat, ku,
tzuttin Duomareixi. Niiden seasaei ollut, y.
xikän niin kuuluisa, kuin Samuel, joka mpös
oli. Vlimmäinen Pappi ja Propheta, se on
senkaltainen, kuin tutewaisia asioita taisi il.
moitta. Ennen'kuin Samuel tuli> niin Isra,
elitat tottelematwmude.sa tähd-.n Jumalala
wastan, rangaistin sillä, että he Philistereildäwoitettin, jotka heitä kowin sorsii ;a woiwai.
sit. Mutta kuin Samuel neuw i heitä pa.
rannureen, ja epäjumalden palwelemisen hyl«
jämään, ja he sitä neuwoa tottelit, niin heSamuelin esirukouxey kautta Philtsteretn wal»
lasia pelastettin. Samuel toimme wirkan-sa uskollisesti ja kiiwasti wanhaan lkään asti.
Mutta kuin ei hän wanhudensa wuoxi enä
woinut sitä täyttä, mm hän jätli,sen Poi,
kainsa halduun, siinä toiwosa. että heidenpili hänen hywää esimerkkiänsä noudattaman;
ja jokainen uuli,, että niin wagan mieben
Poikain piti Isänsä muotoiset oleman. Mut.
ta <e oli marsin toisin. He olit ahnet, ja se
joka heille parhain lahjoja toi, he sai woi.
ton, mutta sen köyhän, jolla ei ollut mitän
annettawaa, täydyt kärsiä. Samuel pidettin

tui.
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Duomarein Aikana.
kuitengin arwosa, ja kunniosa siilen asti kuin
hän kuoli korkiasa jjäsä. Kaikki mitä mer-
killistH tapahdui Israelin Kansasa/ Mostxen
ajaaasta asti ja Samuelin aikana, se on kir-
joitettu Josuan ja Duomarein ja edelliftsä
Samuelin kirjasa. Siitä me näemme, kuin»
ga se olkia Jumalan cundo silloin säilytettin
ja lewitettin, niin myös kuinga taipunet Is-
raelitat olit epäjumalan valwelluz-een.

MuistmuM.
Kusa ei Jumalan oikiata tundoa ja pel-

koa ole, ei siinä myöstän totista makuutta ei-
kä hpmiä tapoja löpdp, wan pahus saa mal-
lan. Ia kusa ei wakulta ole, wan pahat ta-
wat wallottawat, ei siinä totista onnellisuutta»
kan ole, ehkä asutais Kaanan maasa eli Pa»
radiisisa. Se nähdän Israelitain onncttoma»
sta esimerkistä. Kosta he annoit Pakanain,
jocka he salleit seasansa elä, itzensä mielellä
epäjumalia palwelemaan, niin be rupeisit myös
niitä kauheimbia syndiä harjoittamaan, kuin
epäjumaluden myötä seurais. Pakanallisinaluhli'na pidit he kaikkinaista ilkiwallaista ja
irstasta menoa, harjoitit häpiällisindä hekuma-
ta, ja jouduit läbes järjettömpteen, joka hei,
dän syöri sywimbään onnettomuteen. Niin
tuli tämä Kansa woimattomali, joudui wi«
hollistensa käsiin, ja wastauutiften kowaan
orjuteen. Pahan tapaiset lapset tuottamat
hpwille «vanhemmillensa katkeran murhen. Mut-
ta jos ei he lastensa kaswattamisesa, itze ole

huo-
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22. Israelität tahrowir Runingasta.

huolimattomat ollet, wan kaikella abkerudella '
tehnet kaikki, 'mitä heidän siinä tehdä tule,
niin he Jumalan edesä owat wapaat edesi
wastauresta, ja heidän pahgnelkiset lapsensa
saamat itze rangaistuxen kärsiä tamattomuden»sa ja tottelemattomudensa tähden.

22. Israelitat tahtomat Kuningasta.
juomarit hallitzit Israelitaita lähes 40l> a«

jastaikaa. Koko sillä ajalla ei heillä ollut,
ei he Myös tarwinnet Kuningasta; sillä lu.mala itze oli heidän Kuningan a. Hän itze
oli heine Lait andanut; ja kuin hän tahdot
joffus anda heille ermom.nsi < neuwoja, , iin
hän sen toimitti Propbelmnsa ja Papein
kautta. Täsä tilasi, olis heidän pitänyt Uny,
män, ja lukeman itzensä onnellisti, koffa Ju-
mala niin Isällisen murhen heistä piti;, mut-
ta ei he ymmärtänet onneansa oikein arwata;
wan koffa he näit, Kuningasten hallitzewan
muita Kansoja, jotka heidän naapurinsa olit,
niin he tahdoit heidän muotoisirensa tulla,.ei.
kä malttanet sitä, eitä usein wää-
rinkäyttäwät woimansa, waiwamaan ja sor»
lamaan alimmaisiansa. He pyysit sentähden
Kuningasta, sen nimen alla, että Samuelin
Pojat määrin wirkansa toimitit. Kyllä Sa-
muel koki estä heitä siitä neuwosta; mutta kuin
ei he sitä totellet, kysui hän lumalalda, mi.

tä
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22. Waelitat tähtöMt AunittZ^sta.
tä hänen siinä asiasa tofeman piti> ja sai sen
wastauren luMalalda, että hänen piti anda»
man heille Kuningan, niin heidän pian pitisaaman koetella, mitä naplseminen Jumalala
wastan, j,a tytymältömps hänen hallitukeensa.
Matkan saatti. Samuel myös sanoi heille, et-
tä Jumala tosin mhöudyi heidän anomiseen-sa, mutta, että heidän tämän muutonn kaut-
ta Hallituen menosa, piti paljon ivapautta
kadottaman ja tuleman paljon Kunlngoildan-sa Et he kUitengan siitä mitäkän
totellet^

Se ensimmäinen kuin Jumalan kästytt
jälken tälfän korkiaan wirkaan kutzutiin, oli
Saul, Benjaminin sugusta. Hänellä oli motv
da hywää awua. liiatengin nuorudesansa, ja
hassiturcnsa alusa menetti hän itzeM juuri
Urhollisestilsraelitain wihollisia wastan. Mut-
ta hän oli itzepäinen, ja tahdoi kaikki oMan
mielensä jälken tehdä; ja kuin Jumala jotakin
hända kästi, niin hän wälistä ei ensingän si»
tä tehnyt, eli kaiketikan juuri niin, kuin Ju-
mala sen tahdoi. Syystä sentähden 'ei
la enä häneen mielistynyt, wan luowui häns-siä, niin ettei bänella sillen ollut menestystä
sodisansa wihollisiansa wastan/ Ei uwöskän
Saulilla enÄ ollut enoista uskallusta lumaslaan, wan kuiu-hänen kerran piti menemän
sotaan Philistealaisia wastan, niin Kän pel«
käis ja epäili. Hänen wäkensä mpös silloinlyötin wihotlisilda; ja kuin Saul itze joudut

E < waa<
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66 22. Istablitat tähtowat HunlNgastck.
waaraan, niin hän epäili enä taitamansa

tulla, ja käffi Palmella
tansa, joka hänen asettansa kannoi, pistämään
händä tuoliazi; mutta kuin ei se rohjennut
Kuningansa Merta wuodatta, niin hän otti
itze miekan ja tappoi itzensä sillä. Jumala o»
li jo ennen Samuelin kantta ilmoittanut ha«
nelle, ettei kenganj hänen sugustansa vitänyt
KunmMi tuleman-

tNuistiltuxia.
. Kuin ihmiset rupewat tulemaan tptymät-

tömiri Masansa, niin he tyhmiä pypndöjä ja
neuwoja eteensä ottamat, joilla he pahenda-
wat tilansa. Niin olit Israelitat tytymättö.
mät siihen hallituen menoon, kuin Jumala,
pyhistä syistä, heille määräis. He sait myös
uuden hallituen muodon, mutta enemmin
wahingoxi beillensä kuin bywän. Sitten
kuin Saul kerran rupeis tekemään Jumalan
tahtoa wastan, niin hän langeis yhdestä sym
nisiä toiseen, teki itzellensä kaiken elämänsä
karmani, ja wihdoin lopetti sen epäilyxesä.

23. Historia Dawtdistct.
humala annoi jo Saulin eläisä woidella Da-
»3 widin Kuningati, joka oli halwasta su.
.qusia; hänen Isänsä Isai asui siinä wähäfä
Vtthlehemin Kaupungisa ludan sugufa. Poi.

' kana



Z3. Historia Dawitzistä.
kana Melansa faitzi hän Isänsä sambalta ke.
dolla BetKlebemin ymbärilla. Hän rakasti Iu»
Malata jo nuorudefansa kirjoitti wällsta, wei.
suja, joita hän kedolla lauleli, ja ynnä soitti
kandeletta. - Hän oli myös nuorudcsta asti
juuri urhollinen, niin että hän kerran tappoi
jalopeuran, ja toisen kerran karhun, jotka
karaisit hänen laumansa päallV, Että hän le.
ki niin kauniita wirsiä, ja soitti nim kauni.
sti kandeletta, niin, otti Saul hänen tygönsä
howiinsa. Alusa Saul häneen Mielistyi, mut-
ta rupeis pian widamaan ja wainomaan hän-
dä'; sillä Saul kadehti sitä, että Bawib> oli
kcmilda rakastettu, ja pelkäis hänen' ajallen
rupewan häneldä hallitulla tiitslemään; sen»
tähden etzei Saul händä usein tapparensa.
Jokainen tunsi Äawidin wiattomari, jal'Sau.
lin »Ma I)oika Jonothan rakasti Bawidia sy-
dämestä, eikä Mielistynyt Isänsä menoon, wan
koki usein hillitä hänen kiukkuista sisuansa H
mutta ei »voinut mitän wqikutta Dawidin
täydyt jäitä Saulin hoivin, ja paeten lymyt-
tä itzenfä kusa hän, taisi, M Saul etzei hän-dä jokapaikasa, nttnruln sutkeinda wiholli-siansa. Mutta Jumala warjeli dänm aina,
ettei hän joutunut murbajan käsiin. Sauliri
kuoleman jälken, lbalitzl Israelin Kansa hä-nen KuningaMsa, johon Jumala hänen ai-
kaa jo määrännyt oli;, sillä Jumala rakastihändä, hänen hpwän sydämensä ja wilpittös
män lUmalisudensa tähden. Dawid oli myös
totudesa st paras Kuningas/ hallitzi enimMäsii

E 3 tznnel-
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2 3 Historia Dawidista.
onnellisesti, moitti ne Mlle jäänet Kananea-
laiset, ja löi alensa mpös muita lähisimbiä
Kansoja. Ei mpös hänen nauhurinsa sitten
enä rohjennet häneen kajota, sillä he pelkäisit
händH, että be näit Jumalan oleman hänen
kansansa. Siihen asti olit Israelitat harjoit.
tanet ainoastansa maan »viljellystä ja' karjan
kaitzcmista, mutta nyt rupeisit he mpös Konste«
ja ia käsitöitä oppimaan. Dawid rakasti
Jumalalansa plitze kaikkia, ja etzei kaikisa kel»
wata Hänelle. Erinomattain, kiitti hän Im
malata hänen hpwäin tekoinsa edestä, ja tun,
nusii itzensä oleman mahdottoman niihin. Mut,
ta että hän oli ihminen, niin oli hän mpös
heiko, ja sentähden erhettyi, langeis Mpös
joffus kowastikin. mutta kadui kohta, ja teki
parannuin. Ne weisut kuin hän teki, ku,
tzutan Psalmein ne omat täynä hpwiä opetu.
xia, niisä Dawid osotta kuinga merratsin
waka ja pyhä.elämä on, ja kuinga ilkiä ju,
malatoin meno, niin mpös wanhurstasten au.
tuden, ja jumalattomain rangaistujen, ja ke,
hoitta jokaista ustalluxeen ja kiitollisuteen Ju,
malata kobtan. Siitä nähtzän kuinga hänen
sydämensä oli palama Jumalala kohtan.,
HänenWeisuisansa löyty myös ennustuM puh,
tammasta ja täpbellisemmästä Jumalan tunno-
sta ja palwelluzesta. Ia ne omat kaiketi sen-
kaldaisia, ettei ne ole tainet tehdpri tulla, il,
man erinomaista Jumalan johdatusta. - Mt
katkera murhe oli Dawidilla, hänen tottele,
mattomasta Pojastansa Absalomista. Tällä nuo,

rukai-
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2Z. Historia Dawidista.
rukaisella oli sangen kaunis muoto, multa ai-
wan julma sifu. Hän meni pahudesansa niin
pitkälle, että hän tahdot ajaa Isänsä pois
hallituesta, ja tulla itze KuninMi. Sitä
wartcn saatti hän miekkailla juonilla, paljon
Kansaa puolellensa, teki niistä sotajoukon, ja
meni. sen kanA Jerusalemiin, karallensa I.
sänsä päälle. Silloin täydpi Dawidtn paeta
poikansa edestä, mutta hänellä oli wielss u.
stollisia Sotamiehiä ja Päämiehiäkin puolel-
lansa, jotka menit sotaan Absalomia wastan,
löit ja hajoitit hänen wäkensä, ja hänen täy-
dyt myös itze paon otta; mutta Jumalan ko-
sto wainoisi händä, niin että hän sai surman-sa; sillä koffa hän karaten ajoi yhden tamme.n
alatten, tarttui hänen päänsä tammen oriin,
ja jäi rippumaan pitkistä hiuz-istansa siihen,
eikä tainut ttziänsa irrallensa päästää, wan
Muuli, jonga päällä hän ajoi, juoxi mat-
kaansa hänen aldansa. Sodanpäämies loab,
kuin sen tietä sai, riensi sinne, ja pisti hänen
kuolia.ri. Niin rangalse Jumala tottelemat-
tomat 'ja kiittämättömät lapset. Dawidilla 0-
li myös pp wiisas ja hywän tapainen Poika,
Salomo; Sen hän ennen kuolematansa mää-
räis Kuningas siaansa. Hän-kuoli, sitten
kuin hän oli hallinnut luudan sukukundaa
Hebronisa 7 ajastaikq, ja koko Israelia leru-
salemisa 33 ajastaikaa; niin muodon yhten 4a
ajastaikaa. (Mailma oli silloin seisonut 2969
wuotta.

E 3 Mui-
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23. >Historia Dawidista.
Nluisturuxia.

Jos ei Dawid olis nu.rudesanfa ollutz
niin paljolla kärsimisellä koeteldu, niin ei hä.
liesiä olis tainut niin jalo mies ja kuuluisa
Kuningas tulla, kuin hän oli. Jos sinuakin
kowa onni nuorudesas kohtele, niin älä sen,
tähden epäile. Ole siwiä ainoastansa ja wa,
fa, täytä welwollisudes uffolllsesti, niin sinH

korgotetaan kunniaan.
Dawidin Psalmit owat kalliit, sillä

on niin monda neuwoa totiseen pyhyteen,
monya lohhutusta, kehoitusta Jumalan kiito-
zeen, ja ennustusta Christuresta. Mutta se on
merkittäwä, että Dawib ja niiden muitten
Psalmein korjoittajat elit sillä ajalla, jona
autuden oppi ei ollut wielä niin
kuin, lEsus ftn sitten teki. Muutamat Psal.
mtt taitan myös paremmin ymmärrettä, jos
tietän misä tiloisa ne owat kirjoitetut. Niin
on esimerkixi Dawid kirjoittanut monda Psal,
mia katkerain waiwain alla, eli suurista
poista päästyänsä; sentähden ei sowi kaikki
paikat meihin eli meidän tilaamme. Kau-
nis ruumin muoto ei ole itzesänsä ylönkatzot-
tawa;,sislä se on Jumalan lahja. Mutta tyh«
mä se on kuin siitä ylpeile. Absalomin esi-
merkistä me näemme, ettei se mihingän ke.lpa,zos sydän paha on.
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V4. Historia Salomosta ?l,

34. Historia Salomosta.
Salomo oli se wiisain kaikista Kuningoista,

kuin hallinnet owat. Ei hän muuta pyy.
länyt kuin wiifasta ja wakaa spdändä; sen
hän myös lumalalda sai; sillä se tapahdut
kerran, kuin hän uhrais Herralle Giheonm
korkeudella, että Herra ilmannui hänelle yöl-,
lä unesa, ja sanoi: anss miräs cahdor minun
andamaan sinulle. Siihen Salomo wastais:
Sinä olet tehnyt minun Isälleni Dawidillosuuren laupiuden; ja nyt pitä minun hänen
sialansa hallitzeman suurta kansaa, johon pal-
jon taitoa ja wiisautta tarwitan. Anna sen-
tähden minulle wiisautta, tutaxeni sinun tah-
tos, ja oikein hallita tätä kansaa. Sitä mi-
nä kaikkiansa pyydän. Tämä rukous kelpais
Jumalalle; ja hän sanoi: Ettes anonut rik-
kautta, pitkää ikää eli muuta maallista etua,
wnn ainoastansa wiisautta, hywin hallita,
niin minä myös täytän sinun pypndös, jaan-
nan sinulle enemmin taitoa ja ymmärrystä,
kuin yhdelläkän Kuningalla sinun edelläs ol-
lut on. Sinun pitä myös enemmin saaman
kuins pyytänyt olet, nimittäin rikkautta, kun-
niata ja pitkää ikää, ainoastans ettäs pidät
minun käffyni, niinkuin sinun Isäs Dawid
iski. Koska Salomo heräis, muisti hän unen.sa, ja uffoi Jumalan täyttämän sen lupau-
z'en, kuin hän Hänelle andanut oli, riensi sen-
tähden Jerusalemiin tekemään Jumalalle kii-
tos uhria. Ia hänen wiisaudensa tuli pian
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24. Historia Salsnwsta,

näbtäwän. Rakkaudensa Jumalala kohtan
vfolti hän myös siinä, että hän rakensi yhden

sen Korkeimman kunniaxi. Siihen
aikaan asti. ei ollut Israelitaille ybtäkän Kirk-
koa, wan sen siasa ainoastansa M Tahernaklt
eli Teltti, tuin taittin siirttä yhdestä «paikasta
toiseen, fa siinä Lain Taulut kätkettin. Da,
wiy aikoi tosin jo aitonansa raketa oikian
Kirkon, sillä se oli hänen mielestänsä wäärin,
ettei ollut loimessista huonetta, josa Jumalan
pallvellus pideltämän piti, koffa hän kuiten.
gin itze asui jaloisa ja kalleisa huoneisa. Kyl«
la tämä Dawidin aikominen Jumalalle otolli<
nen oli; mutta hän ilmoitti kuitengin Dawi.
dille, että Salomo oli määrätty toimittamaan
sen' suuren työn. Salomo myös täytti sen ra,
kennuM seitzemänä ja puolena ajastaikana.
Se Templi seisoi Moriahn wuorella Jerusa-
lemin Kaupungisä, ja oli niin jalosti raket,
tu« ettei M wertaista'rakennusta siihen ai-
kaan löytynyt. Silloin kuin tämä templi
wihittin, niin oli Kuningas za waldakunnan
Wanhimmat, Ruhtinat ja Päämiehet jokaise,
sta Sukukunnasta simpuilla. Papit kannoit
edes lukemattoman uhrein paljouden. Siinä
weisattin, kiitos wirsiä, soitettin harpuilla ja
kaikkinaisilla kandeleilla. Templi täytettin pil,
wellä, merkixi, että se näkymätöin Jumala
oli läsnä. Villoin langeis Salomo polwillen«sa, nosti kätensä Taiwaseen päin, ja'toimit«
ti julkisesti yhden sangen liikuttawaisen ru-
kouzen. Kohta langeis ihmellinen tuli tai-

waa«
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Z4. Historia Salomosta.
waasia, joka poltti ne uhrit kuin edestänne-
tut olit, ja siitä nähtin että ne olit Juma-
lalle otolliset. Tätä Juhlaa pidettin 7 päi.
wää; ja kohta sen jälken ilmannui Jumala
Salomolle toisen kerran, ja wakutti händä
armollisesta suosiostansa; mutta osotti myös,
ettei mikän uhrt ole hänelle, niin otollinen,
kuin hywä ja kuuliainen sydän; ja että hän
tahdot siunata hänen jg hänen Kansansa, niin
kauwon kuin he teit hänen tahtonsa; mutta
jos he luowuisit pois hänestä ja pulwelisit
muita lumalita, niin uhkais hän peräti Hu.
kutta Israelin, ja hälyittä sen jalon lerusa.
lemin Templin,

Muisturus,
Siinä Salomo oli ylistettäwä, että kostahän sai luwan lumalalda, anoa mitä hän

tahdot, niin ei hän muuta anonut kuin wii,
sautta. Tämä esimerkki on noudatettawa; sillä
kai-kisa säädpisä on wiisaus ja taito tarpelli-
nen. Jos me taitamat ja wagat olemme,
niin meidän työmme Jumalan awulla mene-
sty; ja niin paljon kuin maallista hymyttä
meille tarpellista ja hyödyllistä on, pitä meills
myös annettaman.

25. Li-
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25 Lisäys wielä Galoinosts,

25. Lisäys wielä Salomosta.
sitten kuin Salomo oli Templin rakennu.

z-en päättänyt, annoi hän myös itzellen»sH tehdä uhaMsia Linnoja, Puutarhoja ja
muita rakennuna. Hänen Howinsa toinn oli
owara ja loistama; hänen rikkaudessa ääret-
tömät. Hän tuli kuuluisaxi kaukaisillekin kan.
soille, niin että wieratkin ruhtinat halaisit
saada nähdä hänen. Paitzi muita tuli Drot-
ningi Sadasta Jerusalemiin, paljastansa sitä
warten, että hänen piti tuleman ttmdemaan
niin kuuluisan ja wiisan Kuningan. Kaikki
ihmettelit ja tunnustit, että ehkä lie paljon
hänestä olit kuullet, niin ei kuitengan puo-
lueri.kan ollut sanottu, mitä he nyt ltze räit.

Mutia lopulla ikäänsä, saastutti Salo-
mo elämänsä juuri pahasti. Hän otti itzrllen»
sä usiambia Emändiä, joista muutamat olit
pakanallisesta sugusta, Senlaldaisista naimi-
sista oli Jumala selkiästi kieldänyt händä;
mutta ettei hän.Jumalan kieldoa totellut,niin
nämät pakanalliset waimot wiettelit bäuco e»
päjumalia palwelemaan. He baukmtelit bän-
dä rakendamaan Jerusalemiin ja mualleEpä,
jumalden templiä, kusa heidän Pappinsa üb»
saisit ja suitzutit. Tämän tähden Jumala ju-
listi hänelle sen rangaisturen, ettei hänen jäl-
ken tulewstisenfa pitänyt saaman koko walda.
kundaa pitää. Tämä wtisas on
monda kirjaa ja welsua tehnyt. Kolme Kä.
yen kirjoittamaa kirjagnsa löytp meidän Bi<

blia»
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25. LijKps wiela Salomosta.
Masamme, Sananlaskunsa on neuwoja ojen»
nusnuoraxi ihmisten elämälle, kaikisa läZdyi-
sä ja tiloisa, myöskin nuorudesa. Salomon
Saarnaja kirja osotta, ettei yMän ihminen
taida-autuas olla, ilman tatista lumalisutta,
ja ilman, suosioo Jumalan kantza. Korkia
Weisu pidäis kansa oleman Salomon tekoo,
siinä osotetan oikian rakkauden! ja kestinäisen
suosion luondo ja onnellisuus.

Muistutus.
Ehkä luw<s!a oli kowin kieldänyt luda.

laisia eli likistä kansakäymistä pa-
kanain kansa pitämästä, niin ei he itziänsä
siitä kuitengan pidättänet. Salomokin/ joka
muutoin niin wiisas Kuningas «li, annoi i«
tzensä »vietellä pakanallisiin walmoin ryhty-
mään; ja siitä sitten paljon onnettomutta Is-
raelin ylitze tuli. Ihmisillä on aina ollut kaik-
kinaisia pahoja tapoja, joita ei ole pahoina
pidettykän. sentähden että enin osa on niitä
noudattanut. Se on siis sangen tarpellisia,
eitä lapset ja nuori kansa aikaisin karttamat
wietellystä. Toimellisen järjen ja Christillisy.
den neuwot, pitä oleman ojennus nuorat mei<
dän elämällemme mutta ei yhteisen kansan e»
simerkit ja tawat; sillä se kuin mailman kan<sa syndiä teke, ftn pitä mailman kansa huk?
kuman.

36. Isras?

75



26, Israelin waldakunnan Jako.
26. Israelin Wgldakunnan Jako.

Salomon Poika, Rehabeam, tuli Isänsä
siaan Kunlngaxi, jo yli itze, taitamatto-

man ja tylyn menncttämistnsä kansa, syy sii-
hen, että kymmenen Sukukundan luowui pols
hänestä, ja olit lerobeamin heillensä Kunin-
gari. Johdatus siihen oli iämä: Usiammat
Israelin Sukukunnat lähetit witzit Käffyläi,
set Rehabeamin tygö, ppptämään händä lie-
wittälyaän jongun osan niistä weroista, joilla
hänen Isansa oli heitä rasittMUt, jai joita ct
he tahtonet enä »voida täyttä. «Rehabeam ky-
syi ensin Isänsä wanhoilda Neuwon andajll-
da, mitä hänen piti- siihen wastamcm. Ne
neuwoit händä myöndymKn Kansan anomu-
xeen, koska Okohtulltnen oli, ja wakutit, et-
tä sen tekis, niin piti hänen alam-
maisinsa sitä uskollisemmat hänelle oleman.
Mutta ei se neuwo sille plpiälle Kuningalle
kelwannut, wan hän piti neuwon nuorukai-
sten kansa, jotka hänen kansansa kaswanet o,
lit, mitä hänen tekemän piti, ja mildä hän
sai semmoisen neuwon, kuin hän tahdotkin.
Sinä olet Kuningas, sanoit he, ja ett tar.
witze ketään peljätä. Sano,siis heille, ettäs
tahdot paremmin ovetta heitä tottelemaan,
kuin sinun Isäs. Hän on heitä kurittanut
ruoskilla, mutta! sinun pitä kurittaman heitä
orjantappuroilla» Tämä oli jalo neuwo Re-
habeamin mielestä. Hän annoi Käskyläiset e-
teensä tulla, ja annoi heille sen kowan wastau»

5e n.
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26. Israelin Waldakunnan laks.
M. Koffa he tulit kansawelieinsä tygö ts.
män kowan sanoman kansa, niin tuli suuttu,
mus Kansalle; Kymmenen Sukukundaa hyl-
läts Rehabeamin ei tahtonet enck totella hän-
dä, wan walltzit itzcllensä.eri Kiuungan, jon-
ga nimi oli lerobeam, ja yli jo Salomon e-
läisä, lumalalda' siihen määrätty. Ainoa»
siansa kari Sukua, luda ja Benjamin py-
syit uffolllsna Rehabeamilla. Sutä ajasta a-
sti oli niin muodon Kari waldakundaa Wi,
josaRebabeam jahänen jalken tulewaiscnsa hal<
litzit, kutzutiin ludatt , waldakunnafi, ja oli
wäbembi; Toinen, josa lerobeam hallitzi, oli
isolnbl, ja kutzuttin Israelin tvaldskunnart.
Niin täptettin ne uhkauret, kuin Jumala S'a.
lomolle tehnyt oli.

"

Joka plönpaljoa pyytä, se kaVotta usein
endisengin omansa. Niin se käwi Rehabea-
mille. Paras sentähden on, elä itze, ja suo-
da muiden kansa cläwän. Painawisa asioi-sa, etzi neuwoa taitawilda ja koetelluilda ih-misildä; mutta älä niitä plmiän päähän nou-
data<, wan koettele kaikki, ja walitze mitä pa-
rasta on- Että Rrhadeam wgnhoilda ja nuo-
rilda n?uwoa kysyi, ei siinä itzesänsck mitään
pahaa ollut; mutta se oli tardotoinda, että
hän huonombaa neuwoa noudatti. Siitä nuo-
ret onnettomuden saamat, että he pikemmin
tottelemat phtäikäisiä kumpaniansa,kuin wan-
hoja, taitawia ja koetellutta ihmisiä.

27. Istae-
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27» Israelin N)aldaklinnän

27. Israelin Waldakunnan meno
ja loppu.

«Israelin Waldakunnasa hallitzi 26s 3 Kuningasta, ja olit kaikki jumalattomia
ja epäjumalden palwelioita. lerobeam 'joka
oli niiden ic> Sukukunnan ensimmäinen en
Kuningas, hpljäis peräti sen Jumalan pal-
weluren kuin Jumala tälle Kansalle määrän-
nyt oli. Jos hänen alammaisensa olis lu,
malan säännön jälken, tullet käymään leru«
salemin Templisä, joka wuotisina juhlina, niin
hän pelkäis, heidän edespäin joffus tulewaN

yhdistymään ludan waldakunnan
kansa, jonga Pääkaupungi Jerusalem oli,
sa sen Kuningat asuit Esteensä sitä, asetti
hän maahansa eri Jumalan palwelluxen, juu.
ri senkaldaisen kuin Jumala oli Keldänyt.
Hän annoi panna kmi kullaistä
yhden Daniin ja toisen Betheltin, ja käffi a.
lammaisiansa niitä palwella, teki myös Pap-
pia halwimmastä kansasta, kuin ei ollet Aaronin
sugusta, ja uhrais itze epäjmnolittensa alta-
teilla. Tosin se oli niin olewanansa, että hs
näisä kuwisa piti palweleman totista Jumala-
la; mutta hän tiesi kyllä, ettei Jumala tahto,
nut kuwain muodosa palweida, sillä se: on li-
kisin affel', täyteen epäjumalin palwellureem
Kaikki ne Kuningat, kuin hänen jälkensä
hallitzit, asuit, niinkuin hangin, Samarian
Kaupungisa, ja seuraisit hänen esimerkkiänsä,
epäjumalan palwelktzesa. Ss kckkkKtn pahW

nii-
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Meno ja toppii.
ylistä oli Ahab, kuin otti sen pakanallisen I»
sebclin Zidonista emännärensä. Hän oli pal»
jo pahembi kuin IcrobeaM; sillä maikka
beam asetti tumattoman Jumalan palwellu-

niin tahdoi hän kuitengin, että IsraeUn
Jumala viti kuwain alla ja siwusa palwelda«
wan. Mutta Ahab rakensi -myös templiä ja
alttareita Zidonin epäjumalalle Vaalille, a-
setti sille pappeja, toimittamaan sen palwel-
lusta. Sillä tawalla wieteldin enin osa alam-
maisista epäjumalan palwellureeN. Jo nyt
näytti peljättäwäfi, että sen ainoan totisen
Jumalan tttndo ja palwelus marsin piti sam«muman;.sentäbden lähetti Jumala yhden kii-
man miehen, kaikella woimalla todistamaan
epäjumalan palwellusta wastan, ja sanomaan
Ahabille, että ne Jumalat, joita hsn annoi
Kansan Palmella, olit kuolleita kumia, ja o«
Ut yhtä jämttömiä, kuin Papit, jotka heitä
kumarsit. Tämän miehen nimi oli Elias. Hän
oli suuri PropHeta; Hänen kauttansa' luma-»
la monda ihmetyötä teki, osottaxens Kansalle,
kaikkine jumalat, joita he palmelit, olewanl
sulaa surkiata pstosta, mutta että sitä wastan
hän oli se ainoa totinen Jumala. Muuta?
inat näitä ihmeitä tottelit, muutamat ei.

Seuwlvaisten Kuningasten ajalla lisän-
nyt jumalattomus aina enemmin. Sentähdenlähetti Jumala yhden Prophetan toisen M
ken, waroittamaan ja uhkumaan heitä wält-
tämättomällä rangaiMxetta. Toisinansa myös

lUMK'
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2B. Israel. N)aldak. nieno ja loppu.
Jumala rangaisi tätä epäjumalaljista Kansaä,
mutta ei he siitä parandunet. Sentähden täy,
dpi Jumalan tunduwaisemmalla tawalla nöy<
tpttä tottelemattomia. Hän annoi Asiyrian
Kuningan Salmanatzarin piirittä ja woittaSamarian kaupungin, ja wifdä pois fangiu-
teen Atzprian maahan, sen wtimmsisen< Israe-lin Kuningan Hosean, ynnä enimbäin hänen
alammaistensa kansa. Sillä tawallal. se maa
joja ne 10 Sukukundaa asuit, enimästi tph-
jettin wanhoista asujammista, ja Waldakunda
sai loppunsa, sitten kuin se 25c, ajastaikaa
seisonut oli. (Tämä tapahdut 3263 wUotta
inailman aluusta)

Muistutus.
Millinen Kuningas on, senkaldaiset o,

Wat myös alammaiset. Se halwembi Kansa
noudatta enemmiten hallitzewaisten ja korkeit-
ten Esimerkkiä. Ellei Israelin Kuningat olis
epäjumalden palwelemiseen langennet, niin ei
olis heidän alammaisensakan sitä tainet teh..
dä. M4ltta se kuin pahaa on, ei tule hpwä.
M sillä että ne woimalliset ja korkiat te-
kemät. Jumalan Laki ja tahto, on se oikia
ojennus nuora meidän elämällemme, Mui«
den ihmisten esimerkkiä mahdamme seurata,
siinä mitasa kum ne Jumalan tahdon kansa
yhten sopimat. Ei Jumala ole ikänäns an,
danut ihiMldä puuttua neuwoa ja kehoitusta
hpwään. Israelitain, seasa oli monda wiet<
telinä, mutta olt myös monda Prophetata

ja
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28. ludatt rvötdakunnasta.
ja opettajaa, joiden ftafa Elias oli se mer«
lillisin. "

28. ludan Waldakunnasta.
epäjumalan palwelluren olis pitänyt lu<
dan walda?uncklsa niin paljon siaa saa,

man, kuin Israelin waloakunnasa; sillä siellä
oli yri kuuluisa templi Pääkaupungi/a leru«
salemisa, sitä oikiata Jumalan palwellusta
warten Kuitengin oli siellä monva Kunin»
gasta niin taitamatoinda, että he osittain ph.»
distit epäjumalden palwelemiseN/ totisen lu-
malan palwelluren kansa, osittain myös ylön-
annoit marsin sen oikian ainoan Jumalan, ja
palwelit paljaita epäjumalia. Tätä syndiH
harjoitti jo Rehabeam Salomon, Poika, koh<
ta kuin Waldakunda jaettu o!i., Kyllä bänen
jälkensä tuli muutamia hpwiä Kuningaita,
kuin Jumalan kunnian puolesta kiimatta olit,
ja pyysit ylös aulta oikiata Jumalisuutta;
mutta enin osa ei ollut parembia, kuin Israe»
tingan Kuningat. SentGden annoi Jumala
Prophetainsa kautta maatoitta heitä, julista
heidän ansaitun rangaistuansa, ja myös w
sein kuritta heitä onnettomuvellci. Hän annoi
heille sanoa, että ellei he heitänsä parannais,
niin piti heidän maastansa pois aiettaman, ja
joutuman wierasa maasa wihollisiensa orjixi.
Mutta ei sekän paljon näkynyt heihin kose-

F wan,
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28. Illdan watdaklmnästa.
wan, maikka yri ofa jo pois mietin. Ge
,w!iwmnnen luwn Kuningas Zedekia,, tiesi
kyllä, mitä hänen esiisillensä tapabtunut oli,
mutta hän seurais kuitengin heidän esimerk.
kiäusä Hän rangaistin sentähven lumalalda
sillä, että hänen täydyi taipua Nobelin Km
ningan Nebukadnesarin mallan ale, ja wan»
noa itzensä hänen alansa. Mutta hän rikkoi
pian malansa; ja kuin ei. hän itziänsä autta
tainut, eikä toiwoa apua lumalakda, jonga
hän hyljännyt oli; niin tuli Ncbukadnesin'
kostamaan händä. piiritti Jerusalemin kau»
won aikaa, ja moitti sen. Templin bän ryö>
sii ja poltti, Kaupungin häwitti, wiattomat
lapset ja wanhat woimaltomat tappoi, ja 10.
put wei pois Babeliin, wuonna maib
man luomisesta. Kuningan omat lapset ta.
pcttin hänen nähtensä, itzeldä häneldä silmät
puhastin, ja hän fangina kahleisa Babeliitt
mietin. Täsä Babelin fangiudesa Juvalaiset
hajotettin kaikkiin Babylonian maakundiin.
Koko tästä Israelin kansan Historiasta on meil»
lH paljcn opitiamaa. Siitä me näemme, mi»
kä, Mmalan mieli ihmisistä on , kuinga mie«
lellänsä hän heille hywää teke, ja erinomat»
tain totisin kautta tahto heitä
onnellisia autta.

Mutta tM pahafa Kansasa, on meillä
wpös julma esimerkki siihen, kuinga kiit-
tämättömät, kewiämieliset ja tottelemattomat
ihmiset owat. Usein täutp heidän tunnusta,sen
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29. pröpheraistä.

setl oleman järjetöindä ja kelwotoinda > olla
tottelemattoman ja kiittämättömän, Jumalala
wastan> ja kuiiengin omat hö senkaldaiset-
Juuri joskus tunnustamat he. pahoin tehnen-
sä, ja aikowat patanda itzensä; Mutia ei ss
aikomus ole sentahben ei siitä
myös malmista mitan tule H sillä heidän omat
himonsa omat heille rakkammat/ kuin ne ter.
MellisiMlnät Jumalan kästpt. Sekä luAri
että Israelin Kuniygastsn elämäkerta on
joitettu niisä s!sa Samuelin kirjasa, 2:ssl Ku,
ningasten kirjasa ja 2 Aika kirjasa. Jobin
kirja näky oleman wandembi kuin nämät.
Siinä selitetän ja wahwiststan se totuus, et-
tei lumalata pelkäwäisille tapahdu mitän pa-
haa ilman Jumalan edeskatzomusta ja Miisa-
sta sallimista/ ja että heille wihdoin pitä
tvils käymän.

PröphetalM
osotti sanömattockäN kätsiwäisyheri

<.3 ludan Kansaa kohtan, ja koki kaikella
tawalla kuin mahdollinen oli säilytlä heitä»
Sitä Marten etinomattain hän warusti witzil
ihmistt suurella iWsaudella, ja ibmellisellä ta.
matta malaisi beiiä tlirideMaan Jumalan tah-
don. Nämät kuWttitt Prophetaixi, ja Ju-
mala lähetti heitä nellMomaan ja Maroitta,
maatt Kansaa parcknnureen, uhkamaan totle»

2 2 lemat-
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2,9 prophetaista.
lemottomille Jumalan wihaa ja rangaistusta
mutta wakuttamaan käändpwäisiä siitä, että
Jumala heitä armoon otta. Ne Prophetat
jotka myös kirjoitit sen, kuin he plihuit ja o,
petit, owat scurawaiset: Esaias > Jeremias,
Hesekiel, Daniel, Hosca, loet> Amos, Oba<
dia, Jona, Micha, Nahum, Halmkuk, Ze.
phania, Haggai, Zacharia, Malachia. Rä.
mät wagat miehet ei näkynet tosin paljon
matkaan saaman, kosta heitä enemmiten pil.
kattin ja wainottin; kuitcngin oli heidän pu.
heisiänsä ja kirjoituristansase hyödptys, että
Jumalan totinen tundo niiden kautta säily.
tettin häwiämästä. He opetit selkiästi, kuinga
Jumalala oikein palweldaman pitä, ettei hän
tydy paljasten ulkonaiseen, menoon ja harjoi»
turiin, wan waati wilpittömän ja hywan sy.
dämen, ja puhtan elämän; ellei hän juuri
kohvastansa palkitze ustollisia palwelioitansa
täsä elämäfä, wan erinomattain ijankaikkisu.
desa. Prophetain ennustuxet owat myös e«
rinomaisen hyödyllisiä. Muutamat niistä täy.
tettin kohta, muutamat wasta pidemmän ajan
perästä. Merkillisinpä kaikista on se, mitä he
puhumat yhdestä suuresta ihmisen sukukunnan
hpwäntekiästä, kuin heidän sugustansa syndy.
män pitzi, ja puhtamman ja täydellisemmän
autuuden tunnon edestuoman, ja kaikelle mail-
malle julistaman. Esaias on aiwan selkiästi
siitä ennustanut, ja niin elawästi edespannut,
Jumalan palweliain autuan tilan uudesa Te.
stamentisä, niinkuin hän sitä olis omille sil«

nullän-
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2Z> pwphetaista.

minänsä katzellut. Jeremia' ennusti, että Je-
rusalem piti häwitettämän, ja sekä Kansa et«
ta Kuningas' Babeliin wietämän, mutta että
tämä femgius piti ?c> wuoden perästä loppu-
man, ja Jerusalem jällens rakettaman.

Mutta tästä Juvalaisten pois mieluisessa
oli tuitengin paljon hywää, sen kslutta oikia
Jumalan tundo ja pelko säilytettin, ja leweni
myös muihin maakundiin. Sillä kosta luda.
laiset nait,kuinga kaikki, mitä JumalaPro,
phetain kautta edellä ilmoittanut oli, pieniin»
bään asti täylctlin, ja kaikki rangaistuxet, joil.
Ia heitä uhattin, myös todella tulit heidän v«
litzensä, niin he ajattelit: Totta nämät mie-
het mahtawat olla lumalalda lähetetyt, kosta
he niin wisusti kaikki tietämät: Nyt me myös
näemme Jumalan meille hywää suonen, kosta
hän niin usein meitä waroitta annoi. Me
näemme, etttei yhtään muuta Jumalala ole
paitzi händä, ja että se on jsrjetöindä luotta
senkaldaisiin Jumaliin, kuin pakanat palwe»
lewat. Ia siitä ajasta he ruveisit kauhistu»
maan epäjumalden palwelemista. , Ne Kansat
myöskin, joiden seasa Istaelitat olit, opit pa-
remmin tundemaan sen totisen Jumalan, ja
kunnioittamaan händä.

N7mstl,ttts.
Kuin Jumala anda onnettomuden yhden

Kansan ylitze tulla, niin hän teke sitä musa»<len ja pyhäin syiden tähden; koetellaxens Mä
F 3 Iu
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Zo. ludalaisten pstlajamiyen

Jumalala pelkäwäisiä, ja herättäxensä surut?
tomia parannuFeen. Sentähden se kuin ms
kutzumme luinalan rangaistuni, on usein pxi
suuri hywH työ; sillä kosta ei muut tvälikap.
palet auta, niin Jumala täyttä senkaldaisia,
estärens Kansan perikatoa, ja edesauttstfenstotista lumalisutta.

30. Juvalaisten palmaminen Isänsä
maalle jällen.

sitten kuin Juvalaiset olit ollet määrättyH
?n wuotta Babelin fangiudesa, niin Iu?

mala täytti lupclUfensg, ja laitti niin,
he sait luwgn palatta kotia Isänsä maahan,
Cyrus Persian Kuningas, joka woftti alansq
Babylonian walhakunnan, annoi heille sen
lu.wan, ttvuonna 3446 mailman luomisesta),
Mutta moni heistä oli koonnut rikkautta, jq
ostanut itzellensit taiota siinä maasa, josa hs
fangina olit, ia tahdoit sentähden pikemmin
zäadä sinne olemaan, kuin palalta, Caanan
maahan. Lähes 40 ja 3 tuhatta Juvalaisiapalaisi Jerusalemiin, joiden päämies oli Stl
rubabel, Kuningallisesta ludan sugusta. Tul-
duansq sinne, rakensit'he ensin, ainoastansa
Altarin, ja rupeisit sitten Templiä rakenda.
maan. .Huin perustus siihen lastettin, niin
olit ne nuoremmat iloiset siitä, mutta wan.
hemmat, jotka sen endisen Templin nähnet s<

lit,
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Isänsä maalle jällen,

M, itkit; sillä he nait kyllä, ettei tämä uusipitänyt aikaangan sen Manhan Templin wer-
taisez'i tuleman. Monda estettä myös kohteli
heitä, niin ettei he. ennen kuin wasta monen
wuoden perästä saanet sitä malmiini. Efta,
kuin oli ylimmäisen Papin sugusta, asetti
Jumalan palwclluren hywään jarjestyMn,
ja teki muutoingin monda hpwää Asetusta.
Samasa toimesa oli myös Nehemia, Molem-
mat nämät miedet omat kirjoittanet sen ajan
Aika kirjoja- Juvalaiset elit maasansa kau.
won aikaa lewollisesti, ja .kauhistuit suuresti
epäjumalan Sitten ajan -päälle
oli heillä wslistä myötä.wälistä wastomkäymi-
siä, siihen asti että he wihdoin jouduit Roma«
laisten mallan ale, muona 3921. Ia siihen
aikaan sai pzi Idumealainen, nimeldä Hero-
des, Kuningan mallan ludaan ylitze. Se 0-
li yxi ylpiä ja julma mies Woittaz'ensa lu-
dalaisten mielisuosion, annoi hän paranda ja
enenvä Jerusalemin Templin, ja kuin hän
Romalaisten suosioo tarwitzi, niin näytti t>än
itzensä niin taipunexi pakanain Jumalan Pal»
welluxeen, kuin ludalaistengin.

Ntuisturus.
Esterin Kirjasa puhutan Juvalaisten ta,

pauz-ista Persian Kuningan Ahasweruren ai,
kana. Löyty myös wielä muita kirjosa Wan-
hasa Testamentisä, joita ei Prophetat ole kir,
joittanet, wan muut Jumaliset miehet, ja ne
Mptetän Bibliasa, sentähden, että niisä on

F 4 ter.
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Zi. Jumalisuuden laita Christuxen
terwellisiä opeHllxia. Senkaldaisia owat lu,
dithair kirja, Wiisauden kirja, Tobian, Sn,
rachin ja Makabcrein kirjat,

Zi, lumallsuuden laita Christuxen
syndymisen aikana.

halailtuansa fangiudesta, pidit Juvalaiset
Jumalan palwelluxcn paremmasa toimesa

kuin ennen. Ei heidän mielensä enä tehnpt
epäjumalia palwclemaan, s)e luit ahkerasti
Moseren ja Prophetain kirjoja, ja se wahwi<
sii miclesä. Paljon Juvalaisia a,
sui pakanain seasa, mutta ei andanct itziänsH
wietellä epäjumalan palwellureen, wan pi<
lemmin saati! pakanoita.totisen Jumalan tun.
doon. Kaikkinainen oppi ia tieto sli pakanainseasa korkialle nosnut, ja monda oppinutta
miestä oli heidän seasansa, jotka kuitcugin
kaiken oppinsa kansa ei tiennet totisesta lu,
malasta eli hänen palwcllurestansa mitään e»
nembätä, kuin se mitä he ludalaisilda ollt
oppinet. Juvalaisilla oli lupaus lumalal-
da, saada yhden Wapahtajan, joka selkiäm,
mästi piti neuwoman beitä ia kaikkia ihmisiä
tundemaon Jumalan ja palwclemaan händä,
ja osottaman heille ticn ijankaikkiseen autu«
teen. Semnwisexi olit Prophetat hänen sano-
net. Ia kutzuit hänen nimensä Metzias,
st on KumtWsz mutta joka piti oleman kor<

Nam,
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syndMisen aikana.
kiambi ja jalombi kuin kaikki Kuningat, jot-
ka ennen olit maan päällä ollet, ja jonga pi»
ti tuleman, toimittamaan ihmisille, ei ajal-
lista eli latomaista, ivan ijankaikkista ja kato-
matoinda aututta. MUtta ajallcN rupeisit Iu»
dalaiset määriä ajatmia kandamaan siitä Ku«
ningasta kuin heille luwattu oli. Monialaisten
mallan alla heitä komin sorretun, ja siitä he
ikäwöitzit pian pelasteturi tulla Sentähden
he ajattelit näin: Meidän Mesitiemme on o-
lewa suuri Sangan, wäkewä woittamaan
Romalaisct, kuin meitä sortamat, ja saatta»
maan meitä endiseen wapauteen, lepoon ja
onnellisuuteen, niin että kaikki Kansat maan
päällä pitä mMe alammaiset oleman. He o»
lit myös itzellensä ottanet turhia tapoja ja tai-
kauna, kuin ei seisonut Mosexen ja Prophe-
tain kirjoisa. Siitä se tuli, että, koffa Mes.
sias wihdoin ilmannui, niin ei monikan tah«
tonut hända sizi tuta, kosta ei hän luwannuj
heille niitä etuja, kuin he pusit; sentähden he
muös wainoisit ja tapott hänen, ja saatit sil-lä ulitzensä wielä kowemman rangaistujen.

Mmsturus.
Kuinga huonosa tilasa Jumalan tundo

ja palwellus oli pakanain ja Juvalaisten sea<sa, spndpmisen edellä, sen osotta
Apostoli Pawali Rom. i: ja 2 lugusa. Kaik-
ki kansat maan päällä, paitzi ludalaisia, har-
joitit järjeiöindä epäjumalan palwellusta, ja
st johdatti heitä tekemään kaikkinaisia kauhi-

-3 S Mia.
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Z2. Chxisturen S^nd^mistst».
stuxia. Ne oppinetkin pakanain seasa, olit o«
sittain aiwan taitamattomat lumalisuden a»
sioisa, osittain ei he rohjennet asetta itziansä
erhetpxiä wastan, ei myöskän ollut beillä tai.
toa eli tl.inda varemmin neuwoa
sia Kansaa, ludalaiset olit myös langennet
wääriin usson luuloin ja laittttawaan
mään; kyllä he plpeilit mistä lajista kuin heil.
le annetut olit mutta ei paljon totellet lu,
malisudesta ja pyhästä elämästä. Jos ei nyt
Jumala ihmellisellä tawalla olis murhetta pi.
tänyt ihmisistä, niin olis lumalattomus, ja
siitä seurawa surkeus, wallan saanut koko
maan päällä, ja Me, kuin nyt elämme, oli-
simme yhtä taitamattomia ja jumalattomiri
jäänet, kuin ludal, iset ia vannat silloin o-»
lit. Mutta juuri silloin kuin tarwe korkeim,
malla oli, lähetti Jumala sen parhan Opet,

Hywäntekiän ja Auttajan, meidän
Herramme ja Vapahtajamme Chri,
stu^en,

32. Christuxen Syndymisesta.
Qähes neljä tuhatta ajastaikaa mailman luo,

misesta, synnyi Metzias, joka niin kauwon
aikaa essnen luwattu oli, ja kutzutan myös
toisella nimellä Christus- Että hän oli lu.'
malan Poika, niin oli hän jo ijankaikkisude-
staz ei niinkuin luontzokappalet luotu!, wan

- luma«
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32. Christuxen Synd^miststä.

Jumala itze. Mutta nyt tahdoi hän ihmisenijulla, senkaldaisexi kuin muutkin ibmiset, tui.
jengin ilman synnitä; hän tahdoi ilmoitta ih«
znisille Isänsä tahdon, kärsimisensä ja kuole-mansa kautta toimitta meille Jumalan ax.
mon, ja autta meitä ijqnkmkkiseen antuteen
iälle ns. Tämä on pfi tapaus, jonga wertai-
sta ei ole mailmasa ollut, ia josa me ftlkiästinäemme Jumalan äärettömän rakkauden mei»
ja kohtan. Christuxen Syndominen tapahdui
tällä tawalla: Phhesä wähäsä Kaupungist»
Galilean maakunnasa, kuin kutzuttin Naza»
peth, asui yxi Jumalala rakastawawen neitzy,
nlmeldä Maria, joka oli Kuningan Dawidin
sugusta. mutta sangen köiM. Talle siwiälleMeitzelle oli Jumala jo edellä, Engelin kaut»
ta ilmoittanut, että Mi
Mesiiaz-en eli Christuxen, ja siinä siwusa kä<
stcnyt händä kutzumaan Hänen nimensä IE»SUS joka merkitze Pelastaja, Wapahtaja e.
li Auttaja. Mutta Prophetat olit ennustanet,
että ChristuM piti spndpmän Bethlehemisä,
joka oli pxi wähäinen kaupungi ludan su.gusa; ja kaikille ihmeri täptettin myös tämä

ennustus. ludan maa oli silloin Romin Kei,
sarin Augustien mallan alla, ja hän kästi
kaikki sen maan asuwaiset ylöskirjoitetta, ja
heidän tawaransa arwatta; sitä warten piti
jokaisen menemän siihen maanpaikkaan, josia
hänen sukunsa kotosin oli. Että nyt Maria
oli Dawidin sulusta, min täpdyi hänen men«
Nä Vethlehemiin-, sillä täsä Kaupungisa olj

Dmvid
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Z2> Christuxen Syndpmisestä.

Dawid syndynut. Siellä hän synnytti sen
lapsen kuin hänelle luwattu oli. Ia että pal<
jon Kansaa silloin oli toosa Bethlehemisä,
niin ei ollut Marialla soweliasta paikkaa, ol-
la lapsensa kansa, wan täydyt otta majansa
Lammas huomsa, Kaupungin wieresä,!ja siel.
lä panna lapsensa Seimeen. Hamasta sundy.
mäsiänsä kuolemaansa asti, tahdot meidän Wa<
padtajamme opetta mettä, ettei rikkaus meitä
Jumalalle otollisia tee, ja että se kaikkein
köyhin on Jumalalle otollinen, kosta se on
nuhtetoin ja waka. Ilman sitä, ei tahtonut
lumala>, Mediasta pidettä maallisena Ruhti-
naana; sentäbden synnyi Christus köyhydesä.
Mutta yhtä hywää osotettin hänelle luma»
lällinen kunnia, Mä että Engelit Taiwaasta
ilmoitit hänen syndpmisensä. Paimenet, kuin
kaihit laumojansa Vechlchemin kedolla, sai-
wat ensimmäisen sanoman siitä. He hawaitzit
äkkiä, taiwan walkenewan erinomaisen kirk.
kaxi, ehkä silloin oli syngiä yo. Katzellesan,sa tarkasti taiwaseen, näit he yhden Engelin,
josta he ensin komin peljästyit; mutta Engeli
puhutteli ja rohwaisi heitä, ja sanoi: Älkät
peljättö, minä ilmoitan teille snurcn ilon:
Wapahtaja on syndynyt, Mesiias eli Chri.
sius, jota niin kauwon odotettu on. Tallisa
Bethlehemin tykönä te löydätte Lapsen kapa«
loittuna makawan seimesä. Tämän Engelin
tyZö kokonnui sitten paljon muita Engeleitä,
kuin kaikki »veisaisit tainkaldaista kiitos wirt-
tä: Kunnia olkon Jumalalle korkeudesa, ja

- massa
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32. Christuxen SyndpnusisiZ.

maasa rauha,' ja ihmisille hywä tahto. Se
on: Kaikki kuin taiwasa ja maan päällä on,
plistäkän Herraa;'sillä nyt on syndynyt se, jo-
ka lumalgn ja ihmisten wslillä sowinnon te»
ke, ja saatta ihmiset mielellänsä Jumalalle o.
töllistä elamätä mieltämään, ja autuutta hä-
nesä nautitzemaan. Paimenet riensit iloiten
Vethlehemiin, ja löysit kaikki niinkuin Enge-
li heille sanonut oli. He juttelit myös Ma.
nalle kaikki mitä he pöllä nähnet ja kuullet
olit, josta hän wahwistui uffosansa. Palaite-sansa takaperin työhänsä, kiitit Ke Jumalala,
joka heille tämän suure.» asian ilmoittanut o<
li. Mutta ne korkiat ja rikkaat ei ollet wie-
lä tästä asiasta sanomaa saanet; sillä he odo-
tit suurta ja woimallista Kuningasta, sentäh-
den ei he olis uskonet, että pri köyhä seimesä
makawa lapsi, piti oleman se tulema He.rra
ja Taiwallinen Kuningas.

Muistutus.
Korkiq suku ja sääty ei ole suingan p-

tönkatzottapa, wan pikemmin erinomaisen Ju-
malan lahjan arwattawa, sillä isosten lapsil-,
la on ainakm tila enemmin oppia, kuin köy-
häin lapsille, ja ne jotka korkiasa arwosa o-
wat, taitamat enemmin hywää tehdä, kuin
.huonot ja köyhät ihmiset. Mutta paljan kor-
kian sukunsa ja säätynsä tähden, ei olb yn'«
kän parembi toistansa. Taito, Toimi ja hp-
wät awut ynnäns omat ne kuin korgottawat
ihmisen. Koffa Mi köyhä ja halpa on mii.

sambi,
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33. IHsuxen Lapstlden ja

sambi, rehellisembi ja toimellisembi, kuin fs
rikas, niin on hänellä Myös enembi arwoo.
lEsus oli kaiken ikänsä köyhä, ja kuitenginse korkein ja korkeimmasa arwosa pidettäwä
kaikkein ihmisten seasa, kuin joskus maan
päällä on ollUt.

Z3. lEsuren Lapsnden ja Nuoruden ikä.
kuin lEsus maan päällä teki kolmen,

kymmenen wyoden ikään asti, en me pal<
jon nutän tiedä. Jumala on anvanut parba»
sta päästä kirjoitta hänestä senkaldaista tietoja,
joista me laivamme tuta, hänen olewan mei.
dän korkeimman opettajamme' ja yhteisen Wa»
pahtajamnle. Hän kaswateitin Nazarettma,zosa hänen'Äitinsä Maria asui, ja oli kih.
laltu yhden wagan ja Jumalala pelkäwäiselt
miehen kansa, jonga nimi oli Joseph, myös
Bawidin sugusta. Zänells oli 'Jumala unesciilmoittanut, että Maria IttmalanMlkklwat.
di«n waikutuxen kautta rastas oli; mutttoin
olis hän pian tainut epäluuloon langeta, Ma<
rian ollen uffottoman hänvä kohtan. Tästä
Jumalan ilmoituz'cstH Joseph iloitzi, ja otti
Marian niinkuin 'awiowaimonsa tögönsä, ja
piti murhetta lapsen, kaswattalnlscha. Zci
waikkahän oli köyhä wömies, ansaitzi hän
kuitengin kättensä töillä niin paljon. että hän
laisi tämän lapsen ja sen äitin elättä. Io«

ka
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5 Nuoruden ikä.
ka wuosi Joseph ja Maria matkustit Jerusa-
lemiin Pääsiäis Juhlalle; sillä kaikki luda«
laiset olit welwolliset sinne! menemään, eitä
siellä se ainoa templi oli, jofa ne tawalliset
ui>rit uhrattaman pitl. Se tapahdui
kuin lEsus kakdentoistakymmenen ajastajan
»vanha oli, että he otit hänen sinne Myötän<
sä, ja kuin Jumalan palwellUxen toimituzctpäätetyt olit, läfit he kotomatkalls, mUtta
lEsus jäi Jerusalemiin, ja ei he sitä huo-
mainet; sillä si he peljännetz> joffus jättä HH»
nen silmäinsä alda, että heMnsit hänen tai,
tawan ja nuhtettoman menonsa, ja ettei hän
keneldäkän wieteldä tainttt; wan kosta be hsn-
dä kaipaisit, luulit he hänen seiirasa oleman
tuttawain kansa, edellä eli jälisä, jotka Je-
rusalemista palaisit. Sillä tawalla Ke kuljit
päiwäkUnnan matkan, ja kysyit kaikilda kuin
he kohtaisit, jos ne.olit heidän Poikaansa näh«
net; mutta kuin ei he mitän tietoa bänestssaanet, tulit he lewottomaxi, ja luulit jon-
Zun wahingon händä kohdannen. He palaisit
sentähden Jerusalemiin jällcnsä, etzeit händäkaikkein tuttawainsa seasa, ja löysit hänen
wihdoin kolmen pälwän petäsiä Temptisä, O-
pcttajain seasa istuman, kuuldelewan heitä,
ja kyselewän beildä kaikkein Nyt oli
tosin Maria iloinen; mutta ei tainut kuiten»
gan pidättä itziänsä walittamasta Poikansa y«
litze ja soimamasta händä; sillä ei hän wielä
tätä Lastansa oikein tundenut. Hän sanoi:
Kuingas meille tämän murhen taisit tehdä;

minä
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96 33- liLjuren Laps ja Nuoruden ikä.
minä ja sinun Isäs olemme nömät päiwätst»,
dämen lewottumudella sinua etzinet, ja ei loy.
tänet? Siihen lEsus wastais: Ette olis
winnet murhettia; Teidän piti ajatteleman:
Ei hän mualla mahda olla, kuin Isänsä buo.nesa. Ebkä Maria ja Joseph ei ymmärtänet
wielä, mitä hänellä sillä sanalla mielesä oli,
niin olit he kuitengin lytpwäiset, sillä he olit
ennen monda outoa asiaa häneldä nähnet ja
kuullet. Hän meni nyt heidän kansansa Na»
zarethiin jällens, osotti heille- lapsellisen kuu-
liaisuuden, ja jokäpäiwä taidosa ja
hywisä awuisa, joiden kautta hän Jumalalle
ja ihmisille otolliseni tuli. Niin muodon on
hän lapsillekin esimerkin jättänyt noudatta.
Hän tiesi paljo enemmin kuin hänen wanhem»
bansa, ei kuitengan hän heitä ylönkatzonnt,
wan oli heille kaikisa alammainen. Paljs e<
nemmin mahlcnvat ne lapset kuin neuwoa
tarwitzewat/ wanhemnUlle.nsa kaikisa tuuliaa
set olla.

. Muistutus.
Se on ihanata, kuin lapsista taltan sa<

notta, että he wuosia myöden tulemat aina
taitawimmisi, toimellisimmiri ja paremmtzi.
Siitä" heillä se bpödptys on, että he tulemat
Jumalalle ja ihmisille rakkaimmiri, ja niin
muodon onnellisimmiri; Sillä se joka wiisas
ja waka on, ei ole kostan onneloin, ehkä yä-
nen wastointäpmisiäkin täpdyis kärsiä. Mut-<a stz kuin si lapsudesa IVsuM esimerkkuä

nou<



34> Johannes Rastajastä.

noudattamaan opi, ei totuta itziänsä siwläK
ja ahkerani, wan heitä itzensä laiffuteen ja
pahantapaiseri > st tule enimmittäin ajallett
pabemmaxi, joutu lumalalda ja ihmisildä
hattawaz't, ja onnettomani sixi pitkää ikää.
Ei taitamatoin ja pahantapainen ikänäns oi«
kein onnellinen ole; jos wielä kaikki mailma»sa hänen mielensä perästä käwis.

34. Johannes Kastajasta.

se aika rupeis lähenemään, että lE,
l" suren piti alkaman tekemään sitä lvit-
kaa, jota warten hän luwaltu ja tullut oli;
niin ilmannui wähH ennen ludan maasa pxt
Mies, joka »vielä kerran julkisesti todisti, että
Mesiias oli juuri läsnä tuloja. Sen Miebett
nimt oli Johannes, phden Jumalala pelkäs
wäisen Papin Poika, joka myös
kutzutan Christuren EdellajuoMaxi eli tien
walmistajaxi; ja hänestä olit myös Profth?-
tat ennustanet. Hän eli kauwon ynnäisyds,
sä, mutta kolmenkymmenen wuoden ijällä ru,
peis hän julkisesti opettamaan. Hän mietti
kowaa elämätä, wanhain Prophetain tawal,
la. Hänen tawallinen ruokansa oli metzä Hu,
naja ja heinässrkat, joita köyhän Kansan I-däisells maalla usein täyty rua,n nautita.
Hänellä oli waattet Kamelin karmoista, jot-
ka hän wyötti hihnaisella wpöllä yuMnllen-
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3- Johannes Rastajasta.

sä. Ei Israelitattla ollut isoon aikaan senkal.
duista Prophetaata ollut, sentäbden otit he si.
tä tarkemman waarin lohannexcsta. Moni
luuli hänen olewan sen endisen Elian, jonga
he arwaisit kuolleista ylösnosnexi; ja aiwan
monda pid.it hänen olewan itze
mutta itze hän kielsi sen, ja todisti Mesiiaxen
.jo olewan Kansan seasa, ja pian itzensä il>
moittawan. Sen siwusa neuwoi hän Kan-
saa, palajamaan pahudestansa, ja paranda-
maan elämänsä; muutoin, sanoi hän, ei tai-
da Mesiias teitä autta, wan teidän täyty on»
nettomasti hukkua. Alkät sen päälle luottako,
että te sen wanhurstan Abrahamin lapsia o>
lelte; kyllä Jumala tosin hänen lapsillensa ja
jälkentulewaisillensa paljon hywää luwannut
on; mutta sen hpwän taita hän muille hänen
jälkentulewaisillensa osotta, jotka siihen mah.
dollisemmat owat. loukottain kansa juoxi
hänen tygönsä, hänen oppiansa kuulemaan.
Moni tult myps ja tunnusti tähän asti pahoin
elänenfä, ja lupaisit tästä lähin menonsa pa,
randa. Kaikki kuin sen teit, kastettin Johan»se on hän kasti heitä Jordanin we-
desä eli muusa wirrasa, merkip että he syn-
neistä vubtat olit, ja osalliset Mesiiaxen hy»
wisä iöisä. Siinä siwusa todisti hän, että
Metziaxen piti oleman jalomman, kuin kaikki
Wrophetal ja Opettajat kuin mailmasa joffus
ollet owat; että hän oli senkaldaisia opetuxia
edestuopa, kuin ei Laisa löydy; et'
tä hänen piti suuria ihmeitä tekemän, ja an-

daman
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Johannes Kastajasta

daman itzens niinkuin Karihan teuras uhrixi,
jonga tähden Jumala niiden synnit
anda, ja ijankaikkisen elämän niille lahjoitta,
jotka hänen wavahtajaxensa wastanottawat.
Suuri Kansan paljous suostut tähän oppiin;
ja waikka toiset ei juuri hywäxi hänen saar-
nojansa ottanet, niin ei he kuitengcm niitä
wastan sanoa tainet, heillä siihen mitätt
syytä eti perustusta ollut.

MuistutuM.
Älä pyydä itziäs enömmäLt tehdäl, kulns

olet, abkeroitze ainoastansa, niin! paljon kum
mahdollista on, täyttä sinun kutzumises työt,
ja ettes säätyäs häwäisis, wan kunnioittaa
sit. Niin Johannes teki, ja jokainen taidol-
linen piti hänen arwosa. -- Toimellinen jal
hywäntekewä ihminen huonosa pugusa, on
enemmin arwosa pidettäwä, kuin irstas ja
kelwotoin kalliisa waatteisa. lohannexen
outo elämän muoto ei ole pandu meidän
dattaremme. Multa hän leki oikein siinä, et«
tä hän sowitti itzensä ajan jälken, ja sillä he-
rätti ihmiset ottamaan waarln hänen wira»
siansa, Me olisimme naurettawat, jos ms
waatteisa eli kävtöxisä tabdoisimme Näkyä e-
rinomaisixi. llman mielen muutosta ja e-
lämän parannusta en me suingan luntalan
armosta ja aulUZesta osallisili lulla taida. Jo.
Hannes, Christus ja kaikki hänen Apostolinsa
saarnaisit patannusta ja nffoa.

O 2 3Z. IE-
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Zs.lMzren Opetus N)irka ja Ihmec
35- lEfuxen Opetus Wirla ja Ihmet.

sitten kuin Johannes näin oli ncuwonut
ludalaisiaMetziaxen tulemlsesta, niin hän

itze ilmoitti itzensä/ ja osotti, että, hän oli to.
tlszsti se Chrisius, jota he, niin kauwon odot-
tanet olit. Moni ustoi sen edellä, että Jo.
Hannes sen oli sanonu!; toiset sait,sen hänet-
da itzeldä tietä, ja uffoit hänen. Mutta että
ihmiset owat -kcmgiat ottamaan wastan neu<
.woa, siinä kuin hei>dän ijankaikkista aututtan.
fa koste) niin teki hän mouda ja suuria ih-
meitä, tebdäzens itzensä, niiden kautta
la herättäfensä ihmisiä halullisixi kuulemaan
bäncn oppiansa Hänen ihmetyönsä olit mpös
järkähtämättSmät todistuxet siihen, että hän
oli se lumalalda luwatlu Me§ias; sillä hä-
nestä olit Prophelat ennustanet, että hänen
piti oleman suuren, ihmeitten tekiän. Mutta
hänen ihmetyönsä olit rakkauden töitä, hy-
wiä ja hyödyllisiä ihmisille, ja ei niin peljät-
täwiä kuin Mosersn ja Prophetaizs ihmet-
Enimmittäin teki hän sairaita terweixi. Ko-
sta hän näki wiheljäisiä ihmisiä, niin hän ar»
mahti heitä, ja ei häneldä puuttunut »voi-
maa autta; koEa ei muiden neuwo enä aut<
tanut, niin hän autti, eikä tarwinnut siihen
wälikappaleita, wan sanoi ainoastansa sanan,
niin se sairas tuli terwezi. Hän teki myös
kuolleita jälkensä eläwixi. Gokiana syndpnet
saatti hän näkemään, ja kuurot kuulemaan,
mykät puhumaan ja rammat käymään. Sen.

kal<
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kaldaisia hywiä töitä teki hän monelle, kuin
ei sitä häneldä ppptänetkän. Ia saadaxensa
sitä enemmin tiloja hywää tehdä, niin hän
waelsi lakkamata ludan maata ymbärins, ph-
desiä maan paikasta toiseen. - Alinomaa sen»
rais händä paljon kansaa, niin ettei hänellä
kaikin ajoin yössä eikä päiwällä lepoa ollut.
Siitä paljoudesta kuin händä seurms, walitzi
hän Miestä, jotka ei pal.
jon kostan hänestä erinnet, wan oltt todista,
jat kaikkiin kuin hän teki, kuulit Knnen ope-
tuz'jansa, ja sait toisinansa erinäisiäkin neu«
woja häneldä. Namät miehet oli hä« mää-
rännyt, julistamaan vuheitansa ja toi-
tänsä muillen ihmisille, ja selkiämmin ilmoit-
lamaan heille Jumalan tahtoa. Ne kutzutan
tawallisesti ne 12 Apostolia, se on, Lähetet-
tyä eli Sanansaattajota, sillä ne piti lähetet-
tamän kaikkeen mailmaan, Christuz'en oppia
ilmoittamaan. Namät olit niiden"nimet: Pe-
tari, Andreas, Jakob kuin kutzutiin isombi
eli wanhembi, Johannes, Phtltppus, Bar-
tholomeus, Thomas, Mattheus, Jakob wä-
bembi, luhas Taddeus, SimonKaanasta, ja
ludczs Ischcmoth. >»

Muistlunxia.
Waikka en me itze ole nähnet lEsuz'enihmeitä,,niin me taidamme kuttengin niin

wakutetut olla, niiden todella tapabtunen,
kuin me olisimme omilla silmillämme nmä ka,
tzellet; sillä senkaldaiset ihmiset owat niistät'

- O Z di.
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36. INsuxen Opin sisälle pico.'

disianet, jotka sekä taitonsa että rehellisyden?
sä wuori owat juurii uffottawat. Koffa nyt
lEsus itze todista, tehnensä ne ihmetyöt, o.
sottazensa niillä, olemansa Jumalan Pojan,
niin tule myös meidän hänen siri pitä.
lEsuzella oli niin kiiwas halu opelta ja hy-
wää tehdä ihmisille, ettei hän mitän waiwoja
siinä »välttänyt!, niin että hänen Äitinsä ja
omaisensa usein olit 'levottomat siitä. Jokai,
tzen meidän tule wirasamme ahkeroita seura«
ta händä, suuttumattomasa kiiwaudesa hywä
tehdä- Että lEsus niin paljon opetti A.
postoleitansa ja Opetuslapsiansa, sillä hän piti
murhetta meistä ja koko mailmasta, Händämeidän kaikkein enemmin kiittä tule; sillä jos
ei hän ja hänen Opetuslapsensa olis niin pal.
jon opettanet ja kärsinet, niin en me ikänäns
olis tullet tundemaan niitä terwellisiä asioita,
kuin me nyt tunnemme ja edespäinNunde-
maan tulemme.

Z6. lEsuxen Opin sisälle pito.

Apllä Juvalaisilla, loita lEsns itze opetti,
oli jo ennengin tieto Jumalasta, ja oikia-

sia lumalisudesta mutta ei mkaangan niin
täydellistä tietoa, kuin se oli, jonga lElus
nyt heille annoi. Mutta heillä oli paljon u!<
konaisia toimituria lumalisudesa, jvtka tosincnimmästi olit Iymalalda määrätyitä, mutta

ainoa-
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36. IGsuxm Opi,, sisälle pito.

ainoastansa estämään heitä epäjumalan pal-
welluresta ja pakanain lamoista, osittain myös
kuwauzizi Christuxeen. Mutta ei he niihin»
gän tytynet, wan paitzi Jumalan kästpä li.
säisit niihin usiambia turhia ja tawattomia
säätyjä. Sentähden tarwimt he wielä paljon
opetusta, ja pois panna monda määrää luu-
loa uffon asioisa. Mutta se oli julman työ-
lästä; Mä he luulit jo kaikki tietämänsä, ja
ei enä neuwoa tarwitzewansa He tiesit jo,
että M ainoa korkein Jumala on, kum kaik,
ki on luonut, ja kaikki hallitze; tuin tahto
ihmiset autuiri tehdä, ja pitä sentähden pal-
weldaman Mutta Christus opetti heitä lä-
hemmin tundemaan Jumalan, ja sanoi siinä
ainoasa lumalasa oleman Isän, Pojan ja
Pyhän Hengen, ja että tämä ainoa Jumala
pitä palweldaman niinkuin Isä, Poika ja
Pyhä Hengi, Siinä siwusa sanoi hän, että
tämä hywä Jumala rakasta ja suo kaikille ih-
misille hywää, ja tahdois mielellänsä, että he
autuat olisit täsä mailmasa, lijatengin toise-sa elämäsä kuoleman jälken. Ei he tosin itze-siänsä mahdolliset ole Jumalan armoon ja sii-
hen aiwottuun aututeen, sillä he syndywät pa-
hoisa haluisa, ja itzekin pahutta harjoittamat,
ei myöskän omin woimin itziänsä parata tai-
da, ja niin muodon,ei lumalallekan kelwata.
Mntta nyt hän on neuwon pitänyt, kuinga
he armon hänen tpkönäns loytä taitamat, iajällens paratutzi ja tulla. Sitä
warten hän on lähettänyt sen aikaa jo luwa»

V 4 tun
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tun Poikansa Chrisiuren, jonga te nyt minu.sa näette. Hän on ihmisen luonnon ja hei-
koudet päällensä ottanut, elä nyt ihmisienseasa, neuwo ja opetta heitä, ja on kohta
heidän edestänsä kuolema, karsiarensä heidän
syndeinfä rangaistuz-st ja toinnttärensa heillejällensä kadotetun oikeuden aututeen. Mutta
zos heidän niistä suurista hymistä töistä osal-
lisia tuleman pitä, niin tarwitze heidän ftdä.
men murhella tuta spndinsä ja elämällä ma-
kmuMa ulkoa, Jumalan Pojan kaikki hei»
dän liywärensä tehnen, itze myös yxiwakaise-
sti päättämän, hyljätä spndisen elämän, ja
kiitollisudesta ja rakkaudesta Jumalala koh-
tan, wiettä pyhää elämätä. Jos hellinä y-
xiwakaiset omat, niin on Jumala heille woi-
m-a lainawa uusin ihmisiLi tulla. Ei bän
uffllisille palwelioillensa juuri maallista hy'
mää luwannut jota ainoastansa tälö elämäsä
naulitan; sillä tämä elämä on lyhykäinen, ja
rikkaus, kunnia ja muut maalliset huwituret,
ei taida tydyttä meitä. Paljo enemmin sanot
hsn seurajillensa, edellä, että heidän pitipä!,
jon mailmasa kärsimän, jausein lumalisuden.sa tähden main ottaman. Ei kmtengan hei.
hän sentähden pitänyt murhelliset oleman, wan
pikemmin iloitzeman; sillä heidän palkkansa pi-
ti sitä suurembi oleman taiwasa. Ia heidän,
tundonsa lepo piti jo maan päällä heille suu»
xen lohdutuzen tuottaman.

KMfa tilvW lEsus osotti, ettei ulko-
na i-
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naiset menot ja harjoituret tee kylläxi luma.
lan palwellufesa. Sentähden sanoi hän myös
edellä, että se wanha. Seremoniallinen luma»
lan palwellus piti poispandaman. Jumala,
sanoi hän, on Henni, ja >ot?a händä rukoi<
lewat niiden pirä yenFesä ja rorudeza
rukoileman; se on: sisMsesä sydämen wilpit-
jömydesä. Ne hywät tawat, joita hän 0-
petti ja ylisti, owat senkaldaisia, että ihmiset
mvös täsä elämäsä onnelliset olisit, jos niitä
yhteisesti noudcttettais. Sllloin olis paljaita
hpwiä Esiwaldoja, Alammaisia. Wanhembia
ja Lapsia; ia ihmisiä kuin keffenänsä toinen
toistansa bolhoiiit, Ennen kaikkea waadei
lEsus sydämellistä rakkautta Jumalala koh-
tan, plitzen kaikkein muiden, ja että me hä<
nen suurimbaria bywänlektänämme pidäisim,
me; kohtelisimme handä siiwimmällä nöyrydel,
lä, ja lapsellisella ujkalluMa hänen armoon,
ftl ja murhenpitoonsa. Tämän meidän rak«
kaudemme, nöyrpdemme ja ustalluxcmme Iu«
malaan, tule meidän jokapäiwä osotta rukou-
z?esa, ja siinä wakutetut olla, että hän Chri-
stien tähden tahto meille anda kaikki mitä
meille hywää ja hyödyllistä on> Sitä likin
waadei hän wilpitöindä rakkautta kaikkia ih,
misiä kohtan; että me rakastaisimme lähim»mäistämme niinkuin itzismme, fe on, soisimme
ja tekisimme hänelle kaikki, mitä me taidolla
ja ' kohtullisesti taidaisimme bäneldä waatia.
ludalaiset luulit, että yrinäns teidän kan-
sollisensa, olit heidän lähimmäisensä, ne jot-

G s ka
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ka samaa sukua, ustoa ja samoja tapoja hei.
dän kansansa olit. M.utta lEsus sanoi, että
kaikki ihmiset, kuka hpwänsä se olla mahta,
on teidän lähimmäisenne. Kaikki ihmiset 0-
wat juuri toinen toisensa muotoiset; Jumala
rakasta kaikkia niinkuin Isä, ja minä annan
hengeni kaikkein edestä. Joka tahto minun y.
stäwäni olla, hänellä pitäsama spdän oleman
kuin minulla; rakastaman kaikkia ihmisiä, ja
palweleman heitä woimansa jälken. Uuden
kästyn nnnä reille annan, että te rakastaisit-
te teitänne keskenänne, niinkuin minä reitä ra»
kastin, Tästä lähtestä pitä sitten muita wel.
wollisuxia lähimmäistä kohtan wuotaman; et-
tä me kärsimme muiden ihmisten wikoja, hil.
litzemme wihamme, kuin joku meitä wastan
rikko; hpwin muista duomitzemme, armahdam.
me ja autamme köyhlä, ja teemme wihamie-
hillemmekin hywää, niinkuin Jumalakin pa>
hoilleMwää teke, ja Christus kuoli wiholli.
stensa edestä. Jokainen tilasansa käyttäkön i-
tzensä niin, että yhteinen rauha, lepo ja on»
nellisuus edesautetais. Mutta tämän siwusa
ei hän kuitengan o e kieldänyt meitä omaa
parastamme etzimästä; wan juuri sen ja mui-
den awuen kautta me korkiambaan onnellisu.
teen walmistetan. Sitä warten tule meidän
ahteroita aina enemmin paranda meidän ym-
märrystämme ja spdändämme, elä taidollisesti
ja kohtullisesti, ettemme terweyttämme turme-
lis, ja köyhyteen itziämme syöris; samastasppstä ahkeroita raitiudesta, olla tptpwäiset,

kärsi.
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kärsiwäiset ja urholliset kärsimisisä, ja kaikisa
murheisa lohdutta itziämme sillä, että hän ra,
kasta meitä. Wihdoin ei meidän tarwitze pel.
jätä >kuolemata; sillä hän on meitä kerran
haudoistamme herättämä elämään hänen kqn»
sansa ijankaikkisesti. Onnelliset me! jos me
nämät ja muut Wapahtajamme opeturet tun-
nemme; mutta »vielä autuammat, jos menit"
tä noudatamme!

Muistutus.
lEsuren Oppi kutzutan Ewangeliumixi,

ft on, Aumuden sanomaxi. Ia syystä sentin
nimitetän; sillä se ncuwoo meitä, kuinga me täsä
elämäsä iloiset ja tytywäiset taidamme olla, ja
kuoleman jälken ijankaikkisesti autuiri tulla.

37. lEsuxen Pyhä Sydän ja
korkiat Awut.

lEsus ainoastans opettanut ja waatinut
pyhyttä, wan myös itze korkeimmasa mi-

tasa sitä harjoitti, niin että hän sopi meille
esikuwaxi, jota meidän noudatta tule. Juma-
lan hänen Isänsä kunnia, makais kaikkein
kallimbana hänen sydämellänsä, jota hän etzei
lewittä, ja piti sen korkeimbana welwollisu-
tenänsä. Kerran tapahdut, että hänen ope-
tus lapsensa muistutit händä syömään; niin
hän wastais heitä: Mjmm ruokani on st, er-
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37. IBsuxeK Pphä Sydän
tä nnnä teen hänen tahtonsa joka minun la,
hetti, ia täytän hänen tekonsa, kuin hän mi.
nun kassi. Rukourisa hän wiettl paljon ai-
kaa; ja kuin hän tahdot rukoilla niin hän
moni mielellänsä yrinäiseen paikkaan, usein
pöseen aikaan wuorelle. Tämä alinomainen
kansakäyminen Jumalan kansa rukouresa, te-
ki hänen sydämensä niin rohkia,ri, ettei hän
kostan lewotoin eikä epMewäinen ollut, ehkä
lähes alinomaa paljon mastahakoisutta hänelle
tapahdui, Rakkaudesta ihmisiä kohtan o!i
hän mailmaan tullut; samasta rakkaudesta,
kärsei hän täsä elämäsä katkemattomia wai.
woja, ja oli suuttamatoin hpwää tekemään
ja auttamaan» Ehkä hänen parhat työnsä
enemmiten kiiitämättömydkllä marettin ja nw°
nelda myös piikattin, niin hän pysyi kuiten,
gin yhtä wäsymättömänä. Ei hän myöskän
palkkaa ihmisildä pyytänyt. Toisin"ns tahdoi
kansa tehdä hänen senkaldaiseri maallisen' Ku.
ningari, kuin he odotit, mutta kohta kuin
hän sen hawaitzi, niin hän meni pois, ja ly.
mytti itzensä heildä; sillä hän sanoi itze. ettei
hän ollut tullut Herran mailmaan palweldaa,
lyan palwelcmaan muita, ja andamaan kokoelämänsä ja hengensäkin ihmisille hywäri. Ei
hän tawaroita ensingän ctzinyt, wan eli"kai.
ken ikänsä puutoxesa ja köyypdesä. Kolmen»
kymmenen wuoden wanhan, autti hän ela.
jus Isäänsä hänen työsänsä, ja opetus wir<
kansa ajalla ei hänellä ollut sitä omaa, johon
H6n päänsä olis kallistanut. Sitä köphyttä

hän
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hän kärsei meidän tähtemnw, eltä me hänen
köyhpdensä kautta rtkkaixi ja autuixi tutisim.
me. Hän oli ystäwällinen kaikkia ihmisiä ja
pieniä lapsiakin kohtan. Kerran hänen ope»
tuslapsensa ei tähdet sallia lapsia tuota hä«
Nen thgönsä; mutta hän sanoi: Sallitat hei-
dän tulla minun tygöni, ja älkät heitä kiel.
däkö, sillä senkaldaisten wiattomain lasten on
myös taiwan waldakunda. Kuin ihmiset te«
kewät merkillisiä töitä, niin Ke enemmiten
niistä paisumat; mutta lEsuS, joka ne ihmel.
lisimmät työt teki, oli aina nöyrä; ei hänen
katzannoscmsa eli kantönsänsä, puheisansa ei.
kä menoisansa, phtäkän ylpeyden eli kunnian
pyynnön merkkiä nähty. Oikeudella olis hän
tainut waaiia sen korkeimman kunnian, ko-
sta hän oli taiwan ja maan Herra; mutta
hän salaisi kunniansa mailmalda, ja oli niin-
kuin muu halpa ihminen. Ei hän häpiäfi
lukenut, pitä kansakäymistä halwimbainkin
ihmisten kansa, ainoastansa hän näki taita»wansa hyödyttä heitä. Sai kyllä ne ylpiät
Phariseuxet sanoa händä pubtikanew ja syn«
disten pstäwäM; ei hän sitä totellut, wan e»
tzei ainoastans paranda heitä. Hä:, tuli myös
ilo juhlille ja wieras piloin, kuin händä ku-
tzuttin. Hänen Opetuslapsensa erhetyit useinkowasti, mutta hän kärsei heidän Mikojansa,
ja koki hiljaisudesa ojaasta niitä. Ehdollisia
pahoja tekoja ainoastansa hän kowin nuhteli;
erinomattain sanoi hän usein Phariseurille
kowan totuden, sigä hän tiesi heidän ulkokul-

latut-
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3?. liSjl pyhä Sydän ja korkiat Awut.
latuyi, ja wiettelcwän yxinkertaista kansaa.
Sentähden he myös wihaisit händä, ja etzeithändä tappa, sen siaan kuin heidän piti pa.
raneman. Mutta yhteinen kansa sitä wastan,
ja monda taitamaa armollistakin ludalaista,
rakastit händä sitä enemmin, semmingin kosta
moni hänen ihmetöistänsä saatettin ustomaan,
hänen oleman totisen MeSia^en.

Muisturus.
lEsus on tosin niinkuin meidän Luna-

stajamme tehnyt aiwan paljo maan päällä,
senkaldMa töitä, joisa en me taida hänettmuotoisixensa tulla; mutta pphitetpsä mieless
ja kuultaisudesa, Taiwallista Isää kohtan, me
taidamme ja tarwitzemme händä seurata. Niin
ystäwällinen ja rakas, niin kiiwas
sansa, niin hywintekewäinen, nöyrä, sowelias
ja kärsiwäinen? kuin hän oli, niin tule myös
meidän ahkeroita olla. Kyllä se on tosi, et-
temme taida siinä niin pitkälle tulla kuin hän;
mutta meidän tulee pyrkiä, päästä händä niin
lähes, kuin Jumalan armon kautta
sta on. Sentähden tarwitze meidän ahkerasti
tutkia lEfnren elämstä, tulleemme tunde-
maan oikein hänen korkian esimerkkinsä; ja
mitä me hänestä olemme, sen pitä
meidän kaikesa tekemisesa ja jättämisesä sil-
mäim me edefä pitämän, ja ahkeroitzeman toi-
meen faatta.

K. IE"
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38. ILsuxm rvihollisir.
38. lEsuxeu Wiholliset.

(A?aikka ei meidän Vapahtajamme mitäkän
pahaa tehnyt, wan paljasta hpwää, ja

ei yhtä spndistä ajatustakan hänen sydämesän-
sä ollut; niin yli hänellä kuitengin monda
wihollista. Enin osa Juvalaisten opettaista,
kuin suuresa arwosa pidettin, oli hänen wi«
hollistansa, sillä bän nuhteli heidän wäärää
ustoansa, ulkokullaisuttansa, ja pahaa elämä-
tänsä; waaroitti myös Kansaa karttaman hei»
dän wietellpstänsä. Phariftusten lahkokunda o.
li se woimallisin. Ne oli ihmisiä, kuin ulko»
naisesti osotit suuren pphyden muodon, niin
että kaikki ihmiset kahelit heidän päällensä,
mutta itze työsä olit he ne kaikkein jumalatto-
mimmat. He waadeit, että ihmisten asetuxet
turhisa asioisa, joita ei Jumala ollut käffe-
nyt, piti niin wisusti noudatettaman, kuin
Jumalankin lait. Esimerkin: Että paastotta-
man piti witzillä ajoilla; että ennenkuin rua!«
le mendin, piti kädet, istuimet, ruoka.ja juo-
ma.astiat, määrätyllä muodolla puhdistetta,
nmn; Pyhä päiwänä ei pitänyt saaman otta
tähkäpäätä, eikä syödä, käydesä pellon läpi.
tze, ehkä kuinga kowa nälkä olis ollut, sen<
tähden että kaikki työnteko Sabbattina oli
kieltty. Senkaldaisten säätyen pitäminen, oli
heidän Jumalan pal«
wcllus Ia kuin he jotakin bywän muotoi.
sia teit, niin he teit sitä sen päälle, ainoastans
että prinkertaiset ibmettelis ja plistäis hsitH<

Lal)-
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5B IGsuxm N?ihollisec.
Lahjoja köyhille, esimerkin, he jagoit julkiss,sa paikoisa, että he kaikiida nähtäisin. Usein
asetit he itzensä awoimclle kadulle rukoile-
maan, että ihmisten piti ajatteleman: mikä
pphä kansa tämä lienekin! Mutta juuri tä-
män Pyhän kansan ei käynyt tZnnolle, törkein-
dä wääryttä harjoitta. He ryöstit tawaran
Lesteildä ja orwoilda; he olit täynnä wiek-
kautta ja jumalattomtttta, eikä tahtonet ko-
stan tietä oikeudesta, kohtudesta eli armahta-
misesta. lEsus, kuin tunsi heidän, nuhteli
heidän kamaluitansa, ta waroitti muita ka-
mahtamaan itziänsä tästä pahasta kansasta, et-
tei he wietelläis heidän teköpyhpdeldänsä,wan
ahkeroitzisit pubtammasta lumalisudrsta. Mo-
ni ymmärsi lEsuren opin oikia.ri ja kuuldeli
händä halullisemmasti, kuin muita Kirjanop-
peneitä, jotka puhuit sanankuulioillensa pal.
jaista ulkonaisista kamoista. Nämät ulkokul-
latut Phariseuret ja Kirjanoppinet, rnpeisit

, sentähden wihamaan Herraa lEsusta, pyysit
tebdä hänen myös wihattawari yhteiseldä kan-
salda, ja etzeit tilaa tapparensa händä, P-limmäiset Papitpa muut ludalaistcn päänne-
het, ei ollet paremmat. Ei Ke woinet- sitä
kärsiä^että Kansa noudatti lEmsta. Jos hän
olis luwannut wapahta heitäßomalaisten mal-
lasta, ja tehdä heitä rikkain, kyllä he sitten
mielellänsä olisit hänen ustönet. Mutta ettei
hän mitän senkaldaista toinda pitynyt; niin
sanoit he hänen määrällisen' ihmisen. Kyllä
he hänen ihmeensä näit, ja täydvi tunnusta,

ettei
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sttel ihminen omasta woimasia senkab
daisia töitä taida tehdä; mutta että he kerran
olit päättänet, saatta händn epäluulon ale>
Niin he sanoit h > n näitä ihmeitä tekemän
pahain hengeen päämiehen awulla. He etzeit-
myös monena tawalla, saadarsnstz hänen tä«
siinsä, ja jongun marjon alla, tapparensa hä-
nen; mutta lEsus wätttt heidän wäjpmisen-
sä. Ei he myös ikänäns olis händä käsiinsä
saanet, eael hän wihdoin wapckisti itziän»
sä heille «Ndanut. Hän oli myös juuri mail»
maan tullut, kuolemaan ihmisten syndein täh-
den, ja jo aikaa ennen ilmoitti hän OpetusZ
lapsillensa, että se katkerin kuolema oli hänen
edesänsä, Mttä siis hänelle tapahdut, sen hän
jo edellä bpwin tiesi.

'Muistuturlck.
luöatalsten! seasa oli wielä pxi töinett

merkillinen lahkokunda, nimittäin Saduseu,
xet> Nämät el Ujkonet phtälän Plösnsusemi,
sta kuolleista olewän, ei iulewaista elämätä
kuoleman jälken, ei maroa eli rangaistusta
tvisesa mailmasa. Ho sanoit, että hpwK elä»
mä palkitan täsä mailmasa rikkaudella, kun-
Nialla ja hpwillä päiwlllä, mutta pahus ran»
.qaistan köphydellä plönkatzella ja muulla kär,
silmscllä. Tämä oppi oli korkeille ja rikkaille
otollinen; sentähden myös senrckdaiset enem.
miten tätä lahkokundaa noudatit. Kylls Pha«
riseuret ustoit ja opetit ylösnousemista ia i-
jankaikkista elämätä; mutta että he yhtä hp^

H w«H
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39. 1i35 wiilnm. puhet jä lpöc, hänen
mää olit kamalia ja pahoja, ja miettelit kan-saa ulkokullaisuteen, niin ei he paljo eneiw
bää hyödyttänet. Koffa sillä Miattomalla ja

lEsupella oli niin monda
»vihamiestä; niin ei ole ihme jos wagat ihmi-
stt nytkin wihattawixt tulemat. Tosi se on,
että mailma on usein kiittämätoin; mutta eise mahda estä meitä hywää tekemästä; paljo
wähemmin mahdamme pahaa pahalla kostaa.
Ei se ole häviä, wan paljo enemmin suurin
kunnia, että melEsuten esimerkin jälken an»
dez-i annamme, ja teemme niille hywää, jotka
meitä wastan rikkomat.

39. lEsuxen wiimmeiset puhet ja työt,
hänen Kärsimisensä ja kuolemansaedellä.

(Niinkuin yxi rakas Isä kuolttuansa jättä
lapsensa hpwästi, wielä lopulla anda heil«

le hpwiä neuwoja ja jättä heidän Jumalan
armon ja murhcn pidon ale; niin teki myös
lEsus, kuin hänen kuoleman kautta piti O-
petuslapsistansa erkaneman. Lapset! sanoi
hän, en minä sillen kauwan teidän tykönänne
ole- Minä annan teille lopulla tämän, kä.
ffpn, että te rakastatte toinen toistanne, niin«
kuin minä teitä rakastin. Siitä pitä kaikkein/
teitä minun vpetuslapsireni tundeman, jos te
kestenänne rakkauden.pidätte. Koffa minä o-

len
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js kUOlemansit edellä.
tett teistä erinnyt> niin pahat ihmiset wiha-
Wat, waiNowat ja sortamat teitä. MUlta pi-
täkät howä oma tundo, ja lohduttakat itzennssillä, että te-totUöen täbden kärsitte. WokatlUmatan päälle,, ja uffokat minun päälleni.
Ia kuin ei ihmiset ena tvoi kärsiä töitä mail-
Masa< Man uhkawat tappa teitä, niin tietkät
Minun jo Malmistanen teille sian taiwasä> jo-
hon minä Nyt Mutta tähdon aikoNan-sa noulä teidän maasta,- että! teidän ijankäir-
kisesti p;tä autUasa asumiseftt,jo.sa Minä olen. Sillä wälillä Hnä anttari
teille minun siunauteni. Älkät murheltiset e-ii pelkurit olko; minun Isäni itze rakastaateitä; ja ei anna teitä ylöm SeUratkat Mi-nun esimerkkiäni; minä Moitin MailMN.. Näi-
tä ja paljon muita hän puhui heille lohdutu-z-ezi, ja wihdoin annoi heidän, ja kaikki kuin
ivastakin piti hänen päällensä uffoinan, Tai,
ivallisen Isänsä halyuun, sMnbä litkutta-
ivaisesa rukouxesa. Hän meni nyt Opetus,
lastensa kansa Jerusalemiin, Pääsiäis, juhlat»
le ja kärsimään, mitä hätien etzesänsä seisoi.
Mutta ensin tahdot hän wiela kerran syödä
Pääsiäis/lackbaN heidän kansMsa, jota oli
Juvalaisten tapa, määrä/tynä päiwänä jokc»
Onosi, heidän lähtcMistnfä muistori Eguptists.
Sitten kuiri hän oli andanUt sen malmisia,
lammas oli paistettu, leipää ja Mnaa mal-
miini panVU, meni hätt ehto puolella Opetus
lastensa kansa sinm. Tämä oli se wiimmei-
Nsn ehtös/ hänett kärsimisensä edeltä. M«tta

H2! ' ei
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39' wiimnl. puher ja tför, hänsl,
ei s)änen Opetuslapsensa tiennet, että se oli
wiimmeinen kerta kuin de söit Mestarinsa kan«sa; hän ilmoitti sen heille, näillä sanoilla:
Minä olen sydämestä halainut N)ödä tämän
ehtollisen wielä kerran teidän kansanne, en»
neukuin minä kärsin. Ia kuin hän, luda-
laisten tawan jälken, annoi juoma astian käy»
dä pmbärins, sanoi hän: Tämä on wiimmei»
nen kerta, kuin minä juon wiinapunn hedsl«mäsiä; mutta Jumalan waldakunnasa mesaamme toinen toisemme jällensä kohdella.
Tämän Ehtollisen jälken, kosta hän wielä i.
fiui pöodäsä, ja piti kansapuhetta
jZensa kansa, teki hän phden asian, kuin pa!°
)on heidän spdändänsä liikutti. Hän otti ni-
mittäin, siits lriwästä kuin Millä oli, mursisen kappaleixi, siunaisi, ja kuin hänen pitisen jakaman heille, sanoi hän: Tämä on mi-
nun ruumini, joka teidän edestänne murre»
tan, se on, baawoitetan ja kuoletetan; otta«
kat se ja fyokät minun muistoxcni, ettette mi-
nua unhotais. Sitten täytti Hm, kalkin wii-
nslle, annot sen ymbäri ja sanoi: Tämä on
minun wereni, joka monen edestä wuodatet-
laman pitä, spndein anderi andamiftri; otta-
kat ja juotat se minun muistoreni. Sillä ta.
walla asetti lEsus Ehtollisen,' joja hän nyt-
kin alati anda meille ruuminsa ja werensä,
wahwistarensa meidän uffomme ja hengclli.sen elämämme. Apostolit ja ne ensimmäiset
Vhristitpt uudistit usiammin tämän pphän toi

mitu«
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Kärsimisensä ja kuolemansa edellä.
mituxen, kuin nyt Christityin seasa tawal-
linen on.

Muistutuxia.
Meillä on suuri syy, usein hartaudella

nautita tätä lEsuren kuoleman muisto.atriaa;
silla hän on meidän paras hywäntekiämme.
Opettajamme ja Sowittajamme, kaiken ilon
ja autuuden lahjoittaja. Niin sydämellise-
sti, uffollisesti ja lakkamata kuin lEsus 0.
miansa rakasti niin tule myös meidän omiam-
me rakasta. lEsus oli kaikkein ihmisten
teinen hpwäntekiä; myös se wilpittö-
min ja ppspwäisin ystäwä. Se opetta meitä
rakastamaan kaikkia ihmisiä, ja olemaan u-
stolliset ja ppsywäiset rakkaudesa- Mutta
meidän rakkaudemme pitä oleman pyhitetty;
sillä se yhdistys kuin on pahantapaisten ihmis
sien wälillä, ei ole ystäwydexi nimitettämä;
sillä se käändy wihdoin wihaxi ja kateudet,
ja tuotta kaiketikin kerran onnettomuden.

40. Christuxen Kärsiminen Gethsemanesa.
Mitollisenjälken meni lEsus opetuslastensa

kansa Jerusalemista ulos Öljymäelle, kuin
oli läsnä kaupungin; siellä oli Maantalo kuin
kutzuttin Getzemane, josa hän usein Opetus,
lastensa kansa oli yötä. lEsus tiesi kaikki
mitä hänelle siellä tapahtuman piti, ja oli jo

H 3 Nel,
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4O. Christuxm Rarsimjnen
edellä sitä ilmoittanut Opetuslapsillensa. lu>das Iffariot, M heistä oli ottanut ftn hä,
piällisen neuwon, että hänen piti Herransa,
»vihollisten käsiin petoxella jättämän. Rahan
ahneudesta taritzi hsn itzensä sitä tekemään, ja.
Ylimmäiset Papit lupaisit hänelle turhan hin-nan siitä. Kyllä lEsus kewiästi olis tainut
heidgn neuwonsa estä, jos ei hän wan olis
mennyt siihen paikkaan, josa he olit päättä-
net käsittä hänen. Mutta hän tiesi, aikankl
lähestymän, jona hänen piti, Isänsä tahdon
Men, kärsimän ja kuoleman ihmisten edestä;
sentähden meni hän mieluisesti sinne. Siellä
tuli hänen päällensä kauhia tuska. Hän er-
kani Opetuslapsistansa, ja rukoili näin: Mi«
nun Isäni, kaikki owat sinulle mahdolliset;
jos Mhdollinen on, niin ota Pois tämä kat-
kera maljq minulda, ja liewitä minun tuffa?ni; tapahtukVN kuitengin Sinun tahtos, mut?
ta ei minun, Se sielun ahdistus kftin hänsiinä kärsei, oli niin hirmuinen, että se saat<ii hänen werta hikoilemaan. Mutta pxi En.
geli flmannui, kuin rohwaisi händä. Hän
kertoi wielä toisen kerran rukouxensa Isänsätygö, ja tuli wihdoin kuultuni, ja hänen tu«ssansa liewitetpri Hän oli> nyt walmis kär?
simään kaikki, mitä hänen Isänsä tahdoi hä-nen pMensä panna, ja odotti rohkiasti sitä
hetftä, jonq hän M klinnt otetjaMn.

Muistutuxia.lEsuxey pettäjän luyaren chmrkki o-
sotta^
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Gethstlnanesa.
sotta, mitä kauheita pahoja tekoja rahan al>
net ihmiset taitamat tebdä. Totta ludarefa
mahdoi jotakin hywäkin olla, sillä muutoin ei
lEsus olis händä Opetuslapsexensa ottanut;
mutta hänen ahneudensa wei hänen tekemäänsen kauhian työn, että hän turhan rahan täh,
den, petti parhan hywäntekiänsä, opettajan-
sa ja pstäwänsä. Jos sinä tunnet kiusauren
tumattomaan woittoon eli petoreen, niin sei.so kobta sitä wastan; Mä jos sinä kerran sii-
hen syndiin suostut, niin se tulee aina wäke«
wämmäri, ja sinä länget yhdestä synnistä toi,
seen. Muista ludaren kauhiata loppua. Ra>
han pyyndö solvaisi kauwon hänen ymmärry»
fensä, ja nukutti hänen tundonsa. Mutta
wihdoin se heräis, ja wei hänen epäilyreen.
Kyllä tundo nututta taitan; multa ai.
konans"st heräjä, ja kirwendele sitten sitä e«
nemmin, muutu myös usein epäilyni.

41. lEsns tutkitan isosa oikeudesa.
Aosta lEsus oli tuffin selinnpt tuskastansa,

niin tuli yn joukko, jonga ylimmäiset
Papit ja Juvalaisten Päämiehet otit lähettä-
net, händä kiini ottamaan. ludas Ischariot
oli heidän johdattajansa, ja osoni sen paikan,
kusa lEsus oli. Kuin Opetuslapset sen jou.
kon näit, peljästyit he sangen komin; mutta
lEsus meni pelkämätä heitä wastan, ja kysyi

H 4 sota,
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4l. Msiw tutkitan isosi: oikeudeft.
sotamiehildä, ketä he etzeit? IGsusta r7azare«
chistä, sanoit he. .Siihen, wastais lEsus roh.
kiasti: Minä olen se sama. Hämmästyxestä he
astmt takaperin, ja langeisit maahan; mutta
hän kertoi wielä sanansa, että bän oli lEsusNazarethistä, jota he etzeit. Sitä bän
liansa pppsi, että! hänen Opetuslapsensa pitisaaman mennä rauhafa, niin bän tahdot i-
tzensä heidän käsiinsä anoa. Petari tahdot
miekalla warjella Herraansa; mutta sen hän
kielsi, ja sanoi, ettei hän ihmisien apua tar-
winnut. Sillä 'jos hän tahdois päästä »vihol-listensa käsistä, niin ci Hän muuta tarwinnut.
tuin rukoilla Isäänsä, niin hän olis lähete
tänpt hänelle 12 sotajoukkoa Enaeleitä warje.
lemaan händä; mutta sillä tawalla ei! tulis
täptetpxi, Wtä Raamattu Mesiiaz-esta ennen

.sanonut oli. Näitä hänen puhuisansa, plön.
annoit Opetuslapset hänen ja pakenit; mutta
hän mapasti annoi itzensä sidotta ja pois wie,
sä Kaupuugiin, Siellä hänen wihollisensa
Papit ja Juvalaisten V immäiset jo olit ko»
koonhunet, jakestenänsä neuwoa pitänet, kuin-
ga heidän piti plönandaman hänell Romalai.sen Maanherran duomita. Siellä tuotin e.
des, määriä todistaita händä wastan, mutta ei
niiden todistuzet wastausta tarwinnet; ZEsus
waikeni, sillä hän tiesi, ettei sitä olis toteldu,
jos hän olis wastannutkin puolestansa. Wih,
doin sanoi Mmmäinen Pappi: Minä wan-
notan sinua elämän Jumalan kautta! sanojundotz päälle, jos plet Mesiias, Jumalan

Poika?
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4i'. lOsus tutkitan isosss oikeudesir.
Poika? lEfus wastais-. Minä olen, ja teidän
pits mpös tietämän, että te kerran saatte näy.
dä minun tuleman yilwifä Jumalan istuimel-
la. Silloin ylimmäinen Pappi rewäis waat-
tensa, ja sanoi: Hän pilkkaa Jumalala; mitä
enä todistusta me tarwitzemme? Te olette itze
kuullet pilkan hänen omasta suustansa; mitä ts
luulette? Niin he kaikki duomitzit hänen wi,
kapääxi kuolemaan, että hän Jumalan pilk-
kaja oli. Ic, kohta kuin tämä duomio oli
langetettu, rupeis se vllytetty kansa pilkka,
maan händä. He syljestelit lMen taswoinsa,
peitit hänen silmänsä, iöit händä nyrkillänsä
ja huusst: arwa meille Christe. kuka sinualöi? Mutta ei lEsuS heidän haukkumiseensa
vastannut, wan kannoi kaikki kärsiwäisestu

MuistutuxiO
Se on kohtullista, että me sydämmestä

kiitämme meidän Wapahtajaamme, kaiken sen
zvaiwan chestä kuln hän meidän tähtemme
kärsinyt on. Mutta se paras kiitollisus hän-
dä kohtan on se, että me uskollisesti ja wilpit-
tömästi noudatamme hänen kästyjänsä.

lEsus meni pelkämätä wiholllsiansa wa«
sian, sillä hän tiesi, sen oleman Jumalan tah»
dosta, eitä hänen! piti heidän käsiinsä joutu-
man. Jos mieltäkin hpwä omatundo ja puh-
das asia on, niin me taidamme rohkiat olla
kaikisa Mstoinkävmisisä. E; meidän wiholli-

HZ stm.

121



42. IHsus Duomitan pilatuxelda.

semme taida pidemälle meidän kansamme men-
nä, kuin Jumala sallii.

lEsuxen esimerkin jälken tule meidän ai,
konansa puhua ja waiketa; mutta siihen tar.
witan paljon «viisautta, jota meidän pitä op.
piman taitawilda ihmisildä, koettelemuresta/a
harjoituksia.

Koffa me »viattomasti kärsimme, niin mui.
stzkamme lEsusia; händä sulmittin Jumalan
pilkkajari, mutta hänen wiattomudenft tuli
ruitengln »valkeuteen. Ia niin pitä myös
meille tapahtuman.

43. lEsus Duomitan Pilatuxelda.
<?:udalaiset seisoit Romalaisen Esiwallan alla,

sentähden ei he tohtinet itze lEfusta kuo,
letta, wan täpdyi ylönanda hänen Romalai-sen Maanherran halduun, jonga nimiz silloin
oli Pontius Pilatus. Hän oli tosin pakana
ja wääryden tekiä, mutta tällä erällä paljo
tunnollisempi kuin ludalaistt, jotka olit kuo,
leman duomion. lEsuxen ylitzi langettanet.
Tämän miehen tpgö toit he lEsuxen warhain
aamulla, ja pyysit händä andamaan surmata
lEsuren. Pilatus tahdoi kuitengin ensin tie,
tä hänen rikorensa; mutta hawaitzi kohta hei»
Vän puhestansa, ettei heillä ollut plMän pa.

haa.
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g2. lEsus Duomitan pilatuxelda. 123

haatekoa kannettawaa hänen la
Mn hän kmyemmin heitä tutkei, sanoit he:
Tämä lEsus on määrällinen mies, joka teke
kapinoita, ja yllyttä Kansan Keisaria wastan;sanoo myös, ettei RymalMlle pidä weroama»
xettaman. Lyhykäisesti: hän teke itzensä Ku.
jungafi, jota pidäis kuulttaman. Tämä kan«
fle oli kowa, mutta sula walhe. Pilatus tut«
ket lEsusta wlsummin ja kysyi, jos hän oli
Juvalaisten Kuningas? lEsus wastais: O-
len; mutta selitti kohta, ettei hänen waldakun-
hansa ollut tästä mailmasta; sillä jos hänellä
maallinen waldakunda olis, niin hänen pal.
wyliansa olis sotinet hänen puolestansa, ettei
hän olis wihollistensa käsiin joutunut. Pila<
tus hawaitzi kaikesta puhesta, että he olit ko«
konansa malhesa, ja löysi lEsuxen marsin
wiattomaxi; tahdot mpös päästää hänen wa<
paari; mutta ludalaiset huusit suurella kii?
maudella että bsnen Piti gndaman naulita hä-
nen ristin päälle..

Sitten Pilatus annoi lEsuxen ruoffla
mereen asti. Hänen fotamiehensä pilkkaisit
händä; »väänsit orjantappuroista kruunun, ja
painoit sen hänen päähänsä; puit hänen y-
lönsä punaisen kaapun, Kuningallistn pugun
werosta; annoit ruowon hänen käteensä wal»
hikkan siaan, ja siinä muodosa kumarsit pol-
Miansa hänen edesänsä, ja sanoit: Terwe!
Juvalaisten Kuningas; he syljeffelit myös hä.

kgfwoillensa/ temmaisit ruomon hänenM
destsn?



42. IBsus Duonptan pilatux^lda.

desiänsä, ja löit sillä hänen päähänsä. Tä.
män kaiken sallei Pilatus, sillä hän toiwoi,
ludalaisten siitä taipuman, sits paremmin suo-
stumaan siihen, että hän psastetäis «wapaap.
Sitä hän lEsuren ja lii.
kultasensa heitä armahtamaan händä, sanoi:
Katzokat ihmistä! mutta he huusit kiiwammin:
Mistinnaulitze, ristinnaulitze bändä. Ei Pi-latuilla wieläkän halua ollut, suostumaan
siihen julmaan anomiseen; mutta Juvalaiset,
huusit: Jos sinä hänen päästät, niin ett sinä
ole Keisarin pstäwä; sillähän on kapinan no-
staja ja asetta itzensä Keisaria wastan. Kosta
Pilatus tämän kuuli, pelkais hsn ludalai,
sten kandawan bänen päällensä Keisarin tn»
könä, ja että hänen piti wiralda pois panda-
man. Hän istui sentähden duoznio istuimelle,
ja langetti sen päätöin, että lEsus piti ri-
fiinnaulittaman; mutta todisti 'wielä kerran
julkisesti, itzensä wiattmnari sen wanhurffan.
miehen kuolemaan.

Muistutuxia.
Walhe panetus ja wäärä todistus owat

kauhistawaiset synnit häviälliset ihmiselle, ja
tuottamat surkiat waikutuzet. lEsuxen wi«
holliset olit aikonansa oppineita ja arwosa pi«
detyitä ihmisiä; mutta nyt jälistä päin beitä
kauhistutan, niinkuin walhettelioita ja mää»
rintekiöitä. lEsuxen he saatit ristin päälle,
mutta teit itzellensä suuremman wahingon,ja
sait myös palkan pahudensa jälken.

Pilka,
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42. IKsus Duomitan pilaru^elda.

Pilkata sitä kuin waiwatan, jota pidäis
lohduttaman, se on järjetöindä ja luonno-
toinda; mutta joka häwäistpstä ja pilkkaa tai.
taa hiljaisudesa kuulla, sillä on todella! urhot,
linen sielu. —Kaikisa asioisa tule meidän teh.dä lain ja tunnsn jälken, jos meillä wielä
walnngokin siitl? olis peljättäwä. Se joka,
toimiturisansa enemmin omaa hywäänsä ka«
tzoo, kuin oikeutta ja totutta, se pian tule
törkiämbiä rikoria tekemään; mintuin Pila»
turen esimerkki osotta. -

«3. Christuxen Ristinnaulitzeminen, kuo-
lema ja hcmtamwcn.

wietin nyt ulos kuoletetta, ja täydy itzs
kanda ristin puun surmaus paikkaan, johon

hän ripustettaman piti. Hänen kansansa mie-
lin myös kari pahointekiätä ristinnaulitta. Se
paikka ei ollut kaukana Kaupungista, ja ku-
tzuttin Golgata eli Pääkallon paikani.

Siellä lEsuren waattel pois riisuttin, ja
hän nauloilla ristiin kum,i bakattin, käsistä
piöspäin molembitn päihin poikkl puuta, mut«
ta jalaat päällMten alaseen päähän ristiä
uaulittin. Weri wuosi hänen pyhästä ruu.
mustansa; ja kuin hän kärsei ne tauhiammat
kiwut, rukoili hän wihollistcnla edestä näin:
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4- Christuxen RistiinnKuliyeMnett,
Isä anna heille andexi, sillä ei he tievä «M
he rekewär

Gangen paljo kansaa oli lähtenyt Katt«
pungista, katzelemaan, kuinga hän kuoletettu
man piti, MVen seasa myös olit Vlimmäiset
Papit, ja muita arwosa OVetpitä ihmisiä,
Nämät olit niin julmia, että be wieläkin'pilk-
kaisit händä; sitä teit myös Sotamiehet. Ne
kafi pahointekiätä, kuin hänen kansansa ulos
wietin, ristinnaulittin myös, M hänen oi-
kealle, toinen wascmmalle puolellensa. Miniistäkin pilkkais lEsusta, ja sanoi: Jos sinä
olet MeOas, niin auta itziäs ja meitä. Mut-
ta toisella oli patembi mieli. Hän oli ilmcM
epäilemätä kuullut puhuttaman IMursN wiatt
tomudesta ja suurista töistä; seiitähden hän
nuhteli sitä toista, ja sanoi: Etkös sinäkän
pelkä Jumalala, joka samaa rangaistusta kst«
sit? ms olemme sen ansainet, mutta ei tämä
mltäkän pahaa tehnyt. Sitten käänsi hän l,
tzensä, niin paljon kuin bäN Nstin päällä tai<
si, lEfMen päin, ja sanoi: Herra muista
minua, kostas tulet waldakundaas. Mihett
lEsus Wastais: Juuri tänäpaiwanä pirä si-
nun olenlan minutt kansani ilon fiasa, Mahs
Voi tämä suloinen sana paljon huojenda hä-
nen kilpujansa.

. Sen kansan paljouden' stasa kuin lEsu«
xen ristin ymbärillä seisoi, bawaitzi hän myös
Äitinsä Marian, ja sen rakkan opetuslapsen-sa
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kuolema ja hautaminen.
fa Johannien. Se käwi hänen sydämellen.
sä, että hänen Äitinsä nyt piti turwattomarj
jäämän, sentähden piti hän wielä murhetta
hänestä, ja sanoi: Maria! tatzo rämä on si»
nun poikas katzahtain sillä Johannein pääl.
le; Ia lohannerelle sanoi hän: Tämä on si,
nun Aitis. Hän tahdoi sillä sanoa: Johan-
neren pitä tästä edes niin murhetta pitämän
Mariasta, kuin hän olis hänen oma Äitinsä.
Hän teki myös sen, otti Marian kohta tpgön.
sä, ja holhsis hänvä kuoleman asti. Kuu.
si hetkeä rippui lEsus ristin päällä, hirmui-
sisa waiwoisa. Wihdoin lähestyi hänen elä-
mänsä loppu, ja hän suusi: Se on täyrerrv.
Kohta sen jälken sanoi hän- Fä! sinun kä<
siis annan minä hengeni. Ia kuin hän sen
oli sanonut, kallisti hän päänsä, ja annoi
hengensä.

lEsmen rippuisa rlstin päällä, ennen
kuin hän kuoli, tuli pimeys maan päälle, niin.
kuin vöspdännä, jota kesti kolme hetkeä. Sit>
te kuin hän kuollut oli, tapahdud niin kowa
maan järistys, että kalliot halkeisit. Templi.
sä repeisi yri esirippu kahtia. Kuolleit-
.ten haudat aukenit-; jakuollet kuin niisä maan-
net olit wirkoisit, tulit Christuxen ylös neu.
semisen jälken edes, ja ilmannuit monelle. Ss
kansa kuin oli mennyt katzelemaan, peljästyi
kowin, löit rindoinsa> ja palaisit hämmästy.
M Kaupungiin. Niin wäkewästi myös nii-
den sotamiesten päämies, kuin lEsuren ri«

Pinnan-
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4- lOsuxen ylösnöttstniinön jch

stinnaulitztt, tuli liikutetut, että hän julkjss«
sti todistt: Tocisesti oli rämä wanhurstas
Mies; Hän oli humalan poika.
lan erinomaisesta säännöstä se tapabdui, että
lEsusi kunnialla haudattm. losepb Arimas
thiasta, yxi rikasi ja atwollinen RaMherm?
joka salaa oli lEsuren pstäwä ja opetuslapsi
ollut, anoi ja sai luwan, ha;zda<
ta ruumin. Siihen tuli myös NK
kodemus, ja toi kalliita yrttejä, jMa lEsu»
xen ruumis liinawatteseen käärittin. Muuta-
mat waimot ja muut lEsuren ystäwät, olil
myös läsnä ja katzelit, kuinga lEsus hau,
dattin. Josephilla oli siinä läsnä Yrttitarha,
josa hän äffen oli andanut kallioon hakata
uuden haudan, johon ei phtän ruumista wie«
lä pandu ollut. Siihen he, lEsuren ruu-
miin lastit, ja wieritit suuren klwen ftn
swelle.

44. ILsurett ylösnouseminen 'ja taiws'
sten astuminen.

H?o Ylimmäiset ja Pappein Päämiehet, kuin
oltt saanet lEsuren ristin päälle, pyysit

Pilatusta panemaan manioita lEsnxen hau»
dalle; sillä he sanoit hänen luwannen jällen»
sä ylösnosta kuolleista; ja nytt taidms hänen
Opetuslapsensa tehdä sen petorenettä he me-
nisit yöllä ja-weisit pois sen kuollen ruumin>

ja
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taiwajem astuminen. .

ja sanoisit sitten hänen nosmn vlös. Pilatus
annoi, beille wartiat,, ja witzimmäft, mm
he lukitzit kilven sinetillä. Mutta »viisaat oe-
manansa, olit he warsin tähmät; sillä juuri
nämät toimet, wanwistit lEsuxen ylösnouse-'
miftn wtZiyden, Kolmandcna päi«vänä
nen wutamlsensa jälken, tuli Engeli taima»
sta, maan järistyjen kansa, wieritti kiwen pois
haudalda, ja istui sen päälle.. Haudan war-
tiar peljästyit, juont wapisten kaupungiin, ja
ensimmäisen julistit sen syndisille autuallisensanoman, että lEsus oli plösnosnut.

Sen jälken ilmoitti itzensä lEsus opetus-
lapsillensa monda kerta elämänä; ja he tunsit
,witzisti hänen siri sillä hän pubui heidän kan-sansa, selitti Keille P. Raamattua ja osotti,
että lEsuren niin piti kaikki kärsimän ihmi-
sten hywäxi. Moni ei tahtonut aluunsa sitäussoa; mutta hän ilmoitti, itzensä nim usein
heille, että se olis järjetöindä ollut, enä siitH
epäillä- Pxi niistä kuin kauwmunin estelit u-

oli Thomas; mutta kuin lEsuS
näytti hänelle, ne ristin päällä nauloilla lä-
wisietyt kätensä ja jalkansa, ja keihällä awa-
tun kylkensä, ja annoi hänen pistä sormensa
niihin, niin ei hän enä epäilyt. Opetuslapset ju-

listit tämän iloisen sanoman aina enemmin, ja
sitä enemmin kokoonnut chmisiä hänen logon-
sa, joille hän itzensä ilmoitti. Hän wliwyi
wielä 40 päiwää ylösnousemisensa jälken maan
Mllä. Vihdoin kokois hän Opetuslapsensa

I Oljp
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44, liOsuxeN plösnouftlninen, ja

Öljymäelle lähes Jerusalemia, ja käffi hei,
dän wilppmään silnä Kaupungisa, siihen asti
että he saisit Pyhän Hengen lahjan, sanoi
myös mitä ihmeitä heidän sillä «voimalla teke-
män piti. Hän käffi heidän sitten menemään
kaikkeen mailmoan, ja siellä julistamaan lE-suzen töitä ja oppia; ja kuin he niin olit neu-
wonet ihmisiä, käski hän kasta heitä Isän,
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se kuin
ustoo, sanoi hän, ja anda itzensä kasta, se tu<
lee autuas, multa se kuin ei uffo, tulee ka-
dotetut- Opettakat ibmisiä pitämään kaikki
mitä minä teille käskenyt olen; ja tietkät, et.
tä minä olen teidän kansanne, joka päiwä
mailman loppuun asti. Wihdoin nosti hän kä-
tensä heidän »litzensäi, ja siunais heitä; sen
jälken piiritti hänen walkia pilwi, ja hän no-
siettin heidän nähtensä ilmaan; he kahelit hä-
nen peräänsä, <siihen' asti että hän katois hei-
dän filmistänsä. Mutta heidän katzellesansa,
näkvi heille kM Engeliä ihmisen muodosa,
walkcisa waatteisa, joika sanoit heille: Te Ga-
lilean mieket, mitä tc seisotte ja katzotte tai-waseen ? Tämä lEsus joka teildä ylös otettin
tcnwaseen, on tulema samasa kunnlasa, kuin
<e hänen taiwaseen menewängin näitte. Ia
tuin he pois mennyttä ystäwaänsä rukoillet 0.
lit, palaisit he iloiten Jerusalemiin, odotta-
maan sitä lahjaa kuin hän heille luwannut
oli. ,

Muistutuxia.
Jos lEsus olis niinkuin muut ihmiset,

jää-
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taiwastett astuminen»
jäänyt hautaan, mm ei hänen Opetuslapsensa, en mvös me olis tainet uffoa hänen
lensä- Sillä hän yli- luwannut Opetuslapsia
lensa, palaita kuolemansa jälken wielä tähän
elämään, neuwomaan heitä muutamista asioi-
sta, joita ei he silhen asti tainet käfM. El<
lei hän nyt sitä tehnyt, niin he olisit pi-
tänet hänen senkaldaisena ihmisettä, joM al-
koi suuren työn, mutta ei woinut sitä täyttä.-
Niin olis sitten työt ja opetuM p:an
unhotuf-een tullet, ja ei alkuakan ChnstiN u,
stosta enä löytyis. lEsus on Mvös ylös-
nousemisensa kautta kuolluista osottanut, että
toinen elämä kuoleman jälken on odolettawa.
Ia se oppi iankaikkisesta elämästä, on paljon
painama jokaiselle järjelliselle ihmiselle; Den»
tähden myös lEsuren ylösnousemus oli niin
kallis kappale, kaikisa Apostolein kirjoisa jck
saarnoisa<

45. Pyhän Hengen Wuodattaminen..
lEsuxen lupaus täyiettin. ic) päiwää

lEsuxen taiwaseen astumiset! jälken, se
on Heluntai päiwänä, kuin sata ja
mendä lEsuxen Opetuslasta oli koosa Jeru-
salemeja, yhdesä suuresa Salisck, lumalisisakansapuhcisa ja hartaisa tukouzisck, niin kuu.
lui äkkiä huMaus taimaasta, niinkuin wäke<j
wä tuulispää/ joka tsytli koko huonen, josa

I 2 he
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45» pyhän Hengen wuodätlanunen.
he istuit. He näit myös tulen liekkiä, kielden
muodosa alas lastewan heidän päällensä, mer-
kki, että he npt satt Pähän Hengen woiman
ihmeitä tehdä. He rupeisit kohta wieraita kle.
liä puhumaan, joita ei he ennen ollet oppi»
net; sen jälken kuin Pphä Hengi sen nyt an»
noi heille. Silloin oli paljon kansaa wieraii.
stakin maista kokoondunut Jerusalemiin, luh«
laa warten. Ia kuin tämä humaus ja pau,
Hu kuulttin, niin juoz-t paljon kansaa, häm.
mästynynnä kokoon. He tyhmistpit wielä e»
nemmin, kuin he kuulit näiden miesten puhu»
wan wierasten maitten kieldä joka silloin su,
toa oli; ja ei tiennet mitä heidän siittä pitisanoman. Muutamat pahanelkiset ihmiset.°pilk.
taisit yeitä, ia sanoit heidän juopuneixi; mut«
ta Petari astui edes julkisesti, osotti kuinga
järjetöindä se pilkka oli, ja sanoi kaikkein
tuulten: Jumala on herättänyt Issuxen kuol-
leista , jonga Juvalaisten Vlimmäiset duomi-
tzit ristinnaulitta. Me, hänen Opetuslapsen,
sa, taidamme jokainen sen todista. Hän lu,
pais jakaa meille nämät Pyhän Hengen ih-melliset lahjat, ja nyt hän on lupauxensa täyt»
tänyt; te näette itze sen waikuturet. Tietkät
sentähden, että tämä lEsus, jonga te ristm-
naulinnet olette, on se Mesiias joka teille niin
kauwon aikaa jo ennen luwattu on.. Koffa
ludalaisel tämän knulit hämmästyit he, ja
moni kysyi Petarilda ja muilda Apostoleilda:
Miehet rakkat weljet! sanokat, mitä meidän
pitä tekemän? Siihen Petari wastais: Tehkät

mie-
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45- f>Mn Hengen Muödatraminen.
mielen muutos, uffokat lEsuxen oleman Mes-
siaxen, ja andakat itzenne kasta, niin teidän
syndinne annetan andexi, ja te saatteP.Hen-
gen lahjan. Ia monda senkaldaista hywää
neuwoa hän annoi heille. Ne kuin nämät neu.
wot wastan otit. ja ne hän kasti lE-
suM Kästyn jälken. Ia sinä päiwänä löyt-
tin kolme tuhatta ihmistä tunnustanen lEsu-
xen oleman sen luwatun Wapahtajan,. ja tul-
len Christituxi.

Muistucuxia.
Sen pnhen muodon kansa, että Pyhä

Hengi sanotan wuodatetULi, ymmärretän se
Christuxen työ, että hän jakoi Opetuslapsi!,
lensa ja seurajillensa erinomaiset lahjat, suu-
ren tiedon ja uudet tundemiset uffon asioisa,
niin mpös pelkämättömän sydämen julista-
maan hänen oppiansa. ,

Että Apostolit sait senkaldaiset erinomai-
set lahjat, sen osottawat he opetustensa, ih-metöidensä ja kirjoitustensa kautta. Sillä sen-
kaldaista autuden oppia, kuin he saarnaisit,
ei ole paikan ennen heitä tundenut eikä opet-
tanut; ja se olis mpös meille tundematoin
jos en me heidän kirjoistansa sitä sais>ppia.

Se on järjetoin, kuin pilkka stts, jota ei
hän pmmärrä; ja monella ihmisellä Zon tui-
tengin se paHa tapa Mutta he häwäisewät
itzensä, kaikkein taidollisten ihmisten edesä.

I 3 Koet-
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.46. Ruinga Chrjsturm Oppi

Koettele ja tutki ensin, ennenkuins dusmitzet,
ja hawäiset, ettes faripitzis häwetä taitama,
tmnda msnetpstäs.

Se on hywH merkki, koffa pahantapai,
nen ihminen rupe yxiwakcnsesti kysymään: Mi,
tä minun pitä tekemän, että minä paratuxi
tulisin? Kuinga itzeni käyttämän, ettän wii?
sammazi ja onnettomasta tilqfiani autetufi tu»
lisin? Se kuin totudesa M halaja, hän taita
zvielä auteluxi tulla.

46. Kuingq EWsiuxen Oppi mailmasa
lewjtettin.

Cnristuxen Apostolia ja
muut hänen Opetuslapsensa, julistit Hä-

nen Oppinsa joka paikasa, ja asetit suuria
Seurakundis Kaanan maalla ja muisa maisa.
Usein Keitä wainottingin; mutta ei se heitä
peljättäilyt totuden sanaa saarnamasia. Ko,
sta ei ihmiset mielellänsä tahtonet anoa itziän.sä totudelda moitetta-, niin täydyt Apostolit,
ten usein ihmeitä tehdä, herättäfensä ihmisiäsillä ottamaan opetuxesta mansin, ja usko,
maan, että he lumalalda lähetetyt olit. He
saatit sentähden sokeita näkemään ja kuuroja
kuulemaan. Erinomattain taisit he paljalla
kätten päälle panemsella anda ästen kastetuil-
le puhua wjefaita kieliä, ja muita

ihmel.
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mailmasa lewicettin.

ihmellisiä lahjoja. Nämät ihmet olit siihen
aikaan kosta Christus ja hänen op.
pinsa oli enimmäsii wielä tundematoin; mut«
ta nyt ei niitä enä tarwita, kuin meillä Apo-
stolein kirjoitnret owat. Nämät kirjat owat
Jumalan erinomaisen toimen kautta kirjoite,
tut, sitä warten, että ihmisillä mailman! lop-
puun asti olis witzi tieto, siitä mitä Christus
ja hänen Apostolinsa opettanet owat, ja mitä
heidän scnjälken tule uffoa ja"tehdä, jos he
autuin tulla tahtomat. Ewangelisteritj Mat-
theus', Markus, Lukas ja Johannes owat
kirjoittanet lEsuxen elämäkerran ja merkilli.
simmät puhet. Pawali oli se kiiwain kaikista
Apostoleista. Hän oli ennen- kiukkuinen

wainoja, mutta tuli ihmellisellä ta»
walla saatetuki uffoon Christuxen päälle, Hän
on kirjoittanut monoa lähetys kirjaa. Christil-
listen Seurakundain tpgö, ja! niisä andanut
fyndisille autuallisia neuwoja. Petari, Jo-
hannes ja muut Apostolit owat mpös senkal-
daisia lähetys kirjoja kirjoittanet. Kaikki nä.
mät kirjat, kuin kaikki yhteen kutzutan Uu-
denTestamcntiri, owat almin kirjoitetut Gre-
tan kielellä, niinkuin Wanhan Testamentin
kirjat Hcbrecm kielellä.

Chmssus ennusti Juvalaisille, että heidän
Kaupunginsa ja Lempiinsä piti häwitcttämän,
ellei heidän pitänyt itziänsä parandaman jq
totutta wastanottaman. Ia se uhkaus täp-
tsttin; sillä Romalaiset woitit Jerusalemin

I 4 Kau.
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46. Ruinga Christuxen Oppi

Kaupungin ja poltit Templin. Lukemattomat
Juvalaiset hukuit siinä; paljon myytin orjizi
ja loput hajotettin kaikkeen mailinaan. Tästä
olis Juvalaiset kewiästi tainet-ymmärtä, Chri»
stityin uston oleman oikian; sillä siitä ajasta
ei he enä tainec uhrata, koffa ei se mualla
tumallista ollut kum lerusalemisa. Mutta e.
nin osa heistä paatui, ja owat niin tähänpäiwään asti. Kuitengin on se vxi erinomai-
nen Jumalan säändo, että hän on eroittanut
tämän kansan kaikista muista kansoista maan
päällä. Me näemme selkiästi kuinga wisusti
Jumalan uhkauret heidän päällensä täytetyt
owat; sillä ne Juvalaiset kuin wielä nyt mail«masa hajotetut owat, ns owat niiden onnet»
tomain jälken jääneitä. Mutta ei meidän tu»
le ylonkatzoa eli wihata heitä Hniwtuin enim»
miten tapahtu. Christityin wäärpden ja pa°

han menon kautta, he enimmiten estetän wa-
stanottamasta Christillistä ustoa.

Muistutuxia.
Apostolit olit totisesti ne samat kuin he

sanoit itzensä oleman, nimittäin Jumalan ja
lEsuxen käffyläiset. Sillä jos ei niin olis
vllut, niin ei he niitä töitä olis tainet tehdä
kuin he teit.' Ei uxikän järjellinen ihminen
taida sanoa, että he oman hyödytyrensä täh-
den olis walhetellet ja pettänet eli petetyt 01.
let; sillä jos he maallisia etuja olis etzinet, eli
wäärää asiaa ajanet, niin ei he ikänäns niin
kauwon ja niin lujasti olis tainet tehdä ja

kärsiä
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mailmasa ltwirettm.
ksrsiä kaikkia., kuin he kuitengin teit ja kär,
seit, aina kuolemaan asti, Ewangeliumin täh-
den, ja wahwistaxensa Christien ylösnouse-
wisen ja taiwaseen astumisen.

Niiden päätarkoitus, kuin owat kirjoit,
tanet Uuden Testamentin kirjat, on selkiäsiise, että he Jumalan ja lEsuxen spndisten e.
desä korotaisit, kehoitaisit heitä pyhyteen, ja
kärsiwäisyteen waiwoisa. Siinä tarkoituxesa
tule myös meidän aina niitä kirjoja lukea.

Moni Christitty ylönkatzo niitä kuin toi-
sta ustoa owat, maikka he itze häpiällisen ja
laiiettawan menonsa tähden owat paljo enem»
min plönkatzottawat. ludalaista tule myös
kunnioitta, koska hän hywä ja kunniallinen
ihminen on. Ellei hän niin ole, nin tule hän-
dä surkutella, mutta ei pilkata eli panetella.

47. Lisäys Christin Uskon Historiaan.
<Ws ensimmäiset kolme sataa ajastaikaa Chri-

stufesta, säilyi se Christillinen oppi niin
puhdasna, kuin se Christuxelda ja hänen A°
pastoleildansa ilmoitettu oli, ja Christityt mie-
tit enimmästi senkaldaista elämätä kuin heidän
oppinsa kansa yhten sowei. Pakanalliset Pa-
pit ja Keisarit wihaisit heitä, usein myös
wainoisit; sillä he näit, että se järjetöin pa-

I 5 kanal-
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47, Lisäps Christin Ustsn Histoviaaft.
kanallinen lumalitten palweleminen, joudm
aina enemmin, vlönkatzeseen; mutta Christi-
tyt olit kaitisa kärsiwäistt. Walhella heitä
soimattin suurixi pal)antekioiri, multa siwey-
dellä he osotit itzensä wiattomiri. Monda hei-stä pakanat hirmuisesti "waiwaisit tapoit;
mutta he kärseit kuoleman tytywäisellä ja ur-
hollisella sydämellä, sillä he toiwoit parcmbaa
tlämätä tämän jällen. Kaikkein näiden wai.
noin alla, kuin Cbristityt kärseit, lewisi kui«!
tengin heidän uffonsa ihmellisesti, ja sekä
Juvalaiset että. pakantt joukottain sen wa-
stan otit.

Sitten kuin Christilpitä kolme sataa a-
jastaikaa oli wainottu ludalaisilda ja Paka-
noilda, sait he wihdoin lewon; Kosta Romin
Keisari Constantinus, wastanotti ja julkisesti
tunnusti Christin uskon, wuonna 324 Chri-
stien syndymisen jälken. Mutta nyt rupei-
sit mpös Cbristityt luopumaan oikiasta puhta-
sta opista ja elämästä. Christuxen oppiin he
lisäisit kaikkinaisia omiansa, eikä paljon lu.
kua pitänet puhtasia sydämestä eli nuhiettö-
mästä elämästä. Rupeisit palwelemaan Ju-
malala turhilla säädyillä, ulkonaisella pra-
meudella > ja itze walitulla hartaudella. Ra-
kensit kauniita kirkkoja, joisa ei Jumalala
palweldu hengesä ja totudesa. Ennen kokoon-
uuit Christityt muisa huoneisa, ja olit kiimat
lumalisudesansa. Moni luuli Jumalisuuden
ylewan tehdyn, paljalla rukoilemisella ja hen.gelli-
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47- Lisäys Chnstin Uston Historiaan.
gellisillä jätit pois kaiken
muun tarpellisen ja hyödyllisen työnteon, erka-
nit pois ihmisistä, menit asumaan erämaihin
ja kulutit aikansa tekopphäsä taistudesa. Sen-
kaldaiset kutzuttin Eremitaifi. Toiset panit
ttzensä asumaan phdesä, witzeisä sitä warten
xaketuifa huoneisa, kuin kutzultin Luostarein
xi; Mies wäki kuin niisä asui kutzuttinjMun.

ja Waimowäki Nunnoixi. R-e pidit i.
tzensä oleman Pyhemmät' kutn muut, että he
usein rukoilit,'mutta olit monesa pahemmat
muita ihmisiä. Opettajat Chrlstikunnasa tu.
lit Ylpeixi, tahdoit hallita, kahdehdit ja wat-
poisit toinen toistansa häpiälliscllä tawalla.
Se wähä hpwää kmn wtcia jätillä oli, tur.
meldin ajallen. Ka uhin taitamattomus sai
mallan; ja Papit ja Munkit tahdoit mielet»
länsä pitä ihmiset pimeydesä, sillä bc näitsen kautta parhain taitamansa mieliwaldan-sa pitä,

Muistutus.
ErhetyM, taikauzet ja hullut tawat m

ston asioisa, ei ole sentähden wastattawia.
maikka ne wanhoja owat. Jos joku oppi ei
sowi yhteen ja Apostolinen opin
kansa, niin se on määrä, olis kumga wanha
hywänsä. Se on walitettawa asia, että Chri-Myt opettajat kohta Apostolinen kuoleman
jällen, rupeisit sekoittamaan ihmisien oppia
lEstyen ja Apostoleille» opetuxen sekaan. Sii.ns
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4B. Mahomedm ovista ja

nä mitasa se sitten tuli huonomman, eikä tai,
nut kyllin paranda eli hyödptta ihmisiä.

48. Mahomedm opista ja lahkokunnasta.
Auin Christikunda sillä tawalla rupeis hä-
»" wiämHän, niin ilmannui M uusi uskon
oppi, nimittäin Mahomedin. (Niin että npt
on'neljä pää oppia: Pakenain, ludawisten,
Christitpin ja Mabomedin oppi,) Sen uuden,
opin alkaja oli Mabomed, yfi rikas Kaup-
pamies Arabiasa, Mekkan Kaupungisa syn-
dynyt Wuonna Christien spndpmisen jäl-
len 612, rupeis hän sitä'tekemään, käändä-
xensH sillä maansa miehiä Arabialaisia pois e<
päjumalan palwelluzesta, ja niin paljon kuin
mahdollinen olis yhdtstarensa muut opit 0-
man opvinsa kansa. Hän piti chensä oleman
lumaialda lähetyn, täyttämään sitä suurta
työtä. Ia että hän alma sai ihmisiä puolel-
lensa, niin hän tuli rohkiammari, sanoi Ju-
malan ilmestynen hänellensä, ja usein puhut-
telemansa Engeliä Gabrielia. Mekkasa pan-
din kuitengin niin komin händs wastan, että
hänen täydyi paeta pois sieldä, wuonna 622,
ja siitä paosta on hänen lahkokundansa ru»
wennut wuosi lukunsa lukemaan Mutta hän
woitti wastaudesta niin paljon kansaa puolel-
lensa, että hän pian sotajoukolla woitti Mek.
kan; ja siitä ajasta hän kaikkinaisilla kamalil-

la
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lahkokunnasta.
la juonilla lewitti oppiansa, kokois suuria so-
tajoukkoja, ja wäkiwallalla waadei wastaha-
toiset, taipumaan hänen alensa, ja wastanot-
lamaan hänen oppicksa. Siihen opviinsa otti
hän tosin paljon Pyhästä Raamatusta, mutta
sekoittij siihen paljon walhetta. Arabialaiset
owat Abrahamin pojan Ismaelin jälkentule-
maisia, sentäbven he pitämät Abrahamin ja
muut Patriarkat suuresa kunniasa. Alusa sa-
noi Mahomed, tahtomansa ainoastansa asetta
Abrahamin wanban Jumalan palwelluren jäl-
lcns toimeen. Mutta ei hän tytpnyt siihen,
wan Meni pidemälle. Nämät owat pääkappa-
tet bänen opisansa: Wi ainoa Jumala on,
ja Mahomed on hänen Prophetansa eli käsky-
läisensä. Jumalala pitä jokapäiwä wiisi ker-
ta rukoiltaman; joka wuosi yhderännellä kuu-
kaudella juhlallinen paasto pidettämän, ja jo-
kaisen pitä kerran ijäsänsä matkustaman Mek-
kan kaupungiin. Täbän lifäis Kän myös mui-
ta opeturia ja säätyjä; niinkuin käffyn Vm«
bärins leikkauresta, kiellon miinan juomisesta,
luwan otta monda waimoa, j. n. e. Ne kuin
ensin Mahomedin oppia seuraisit, kutzuttin
SaraseneiM, sitten Turkit otit se wastan, ja
nyt on monda suurta waldakundaa mailmasa,
kuin sitä oppia noudatta. Ia se on nyt kir-
joitettuna koottu yhteen kirjaan, kuin kutzu-
tan Koran eli Alkoran, ja pidetän beildä
niin korkiasa arwosa kuin Biblia Christityil-
dä. Sen aikaisten Christityin kaubia taita-
mattomus ja turmellut tawat, autit paljon

siihen,
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4B. Mahoin, opista ja lahkokunnasta.
siihen, että niin paljon ihmisiä siihen oppiin
'uostui.

Muistutns.
Ehkä Mahomedin opisa on paljon erhe-

tyfiä, niin on siinä kuitengin paljon hpwää-
kin ja totuutta. Sillä ne kuin sitä oppia
seurawat, uffowat yhden KaitkiwÄdian, I.iankaikkisen, Kaikkitietäwän, Miisan, Hywän
ja Wanhurffan Jumalan päälle; he uffowat
wiimmeisen duomion ja ijankaikrisen elämäni,
ja opettamat, että ppbästi elettämän pitä, jos
Jumalalle kelwattaman ja autuas tuldaman
pitä. Taita niin muodon niidenkin seasa hy«
miä ja rehellisiä ihmisiä löytyä. Christuxen
oppi on kuitengin paras, ja monssa jalombi
kaikkia muita oppia mailmasa. Se on siis ar-
wamatoin hywä työ, että me lapsudesta siinä
kaswatetut olemme. Mutta jos en me oppim.
me jälken els, niin me kowemman rangaistu.
Len alaiset olemme kuin Juvalaiset, Pakanat
ja Turkit; sillä kenelle paljon annettu on, sil-
dä paljon waaditan.

457. Paawikunnan alku ja kaswaminen.
seasa sai taitamattomus, wäärH-

«" usko ja tawatoin elämä aina enemmin mal-
lan, ja sitä i?e opettajat edesautit. NiilläV
ksrkeimmilla Papeilla, kuin Pispoixi kutzut.

tin,
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49. Paawikunnan alku' ja kaswaminm.
tin, oli paljon rikkautta, ja Maakundia al-
iansa, joita Keisarit ja muut ruhtinat heille
annoit. Siitä he paisuit, elit kuin Ruhtinat,
ja jäti-t opetus wiran muilla halwemmille Pa-
peille. Mutta Romin kaupungisa asui yxi
Pispa, jonga arwo ja walda kalkkein enem-
min kaswoi. Hän riiteli kauwon, päästären-
sä Ylimmäiseri kaikkein Pispain ylitze toko
mailmasa, ja Keisarit, Kuningat ja Ruhti«
nat, olit siihen awulliset. Sitten tahdoit Ro-
min Pispat hallita koko Christikunncm ylitze,
ja muutamat Keisarit olit niin kehnot ja huo-
not, että he kaitisa myönnyit heidän-tahtoon,
sa, ja ustoit kaikki mitä he sanoit; sen kautta
tulit he niin plpeiri, ettei he enä Keisaria
totellet, wan rupeisit heidängin eteensä kästp°
jä panemaan. Näitä Pispoja sitten ruwettin
Paawiri kutzumaam

Tussin sitä wois uffoa, että se olis mah-
dollista, niin pettä mailmata, kuin Paawlt
teit, ja se on kuiteugin Wsi. Mutta ei se ta-
pahtunut yhtä haawa, wan wähittäin. Niin
kauwon kuin ihmisiä löytyi, jotka ahkerasti
Bibliaa luit, ja ymmärsit sitä, niin el. Paa-,vit uffaldanet suuria erhetyriä tehdä, sillä ne
olis Christuren ja Apostolein opetuxesta pian
eroitettu. Mutta se laitettin niin, että Bi,
blia wähittäin tuli tundemallomazi. Munkit
ja Papit itze luit sitä cuwan wähän, wan u-
stoit pimeen päihin mitä w<mhat kirkon opet-
tajat olit sanonet. Memen kansa ei enä en-

singän
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49 Paawikulman alku ja kaivaminen.
singsn Bibliaa käteensä saanut, ei kuullut fiz<tä muuta, kuin Ewangeliumit ja Epistolat kir»
kosa edesänsä luettaman. Ne isoset ja arwo,
sa pidettäwät ei myöskän enembää Dmmär»tänet. Se kelpais Pispoille ja Munkeille Hu.
win; sillä npt he sait kansan mihingä he tah.
dott; he pidettin pyhinä ja oppineina miehi-
nä, sentshden hetiH ustottin ja wteldin kai.
kisa Tätä sokeutta tiesi Paawi ja hänen pai-
welianfa hywärensä käpttä; ja npt sanottin
julkisesti, että Paawi Momisa oli Christuxsn
siasa maan päällä, ja mitä hän kasti, se piti
niin wisusti ustottaman ja noudatettaman,
kuin se olis itze lumalalda tullut. Näitä se
wibeljainen kansa uffoi; ja waikka Paawi
kästi senkaldaista kuin julkisesti sodei, ei ai.
noastansa Jumalan sanaa, wan myös järkeä
wastan, niin ei yxikän rohjennut sitä wastansanoa; ja jos joku rohkeinkin, niin hän niin-
kuin jumalaloin, seurakunnasta ulos suljettin,
ja duomittin iankaikkiseen kadotureen.

Wuodesta 107?; nousi Paawin walda war-
sin rajattomaxi. Greqorius se?unäs yxi ka-
mala ja ylpiä mies oli silloin Paawi Romifa.
Se koki kaikella woimalla lannista kaikki Chri-
stilliset Esiwallat alensa, ja kaikki Christitpt
alammaisirensa tehdä. Kuin Kuningat ja
Ruhtinat ei tebnet hänen tahtonsa jälken,
niin hän haasti heitä tuomioistuimensa eteen,
pani heitä pannan ja pois wiralda, kästi toi-
set walita heidän siaansa; ja jos he tahdoit

wastu-
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43 paawikulmall alku ja kaswanu''icu.
wastusta tehdä, niin hän yllytti heidän alam<
malsensa niin, ettei he Heitä totellet, ennen»
kuin he itzensä nöyrptit, ja anoit andez-i. Hän
kielsi Papit naimasta, saadarensa heidän ta.waransa, heidän, kuolemansa jälken hallita,xensa. Hän kielsi sen ettei Paawit taidakan
erhetlyä, ja ettei yzikän ihminen saa heidän
lakiansa wastan sanoa- Siitä ajasta täydyt
kaikkein heitä peljätä ja kuulla. Mutta hei.
dän käffynsä tarkoitit cnimmittäin heidän o«
man waldansa leivittämistä, ja Chrisiikunnan
turmelemista, joka myös walitettawasti tapah.
dui. Kaikkinaisia tapoja ja opin muotoja teh-tin. kuin hyödytit Pappeja, mutta wahin-
goitit lumalisutta. suita ja kalloja näptel.
tin ihmisille, kuin sanottin oleman Pyhäin
luita; niitä myytin/ rahalla, ja ostajita
tettin, ne oleman terwellisiä kaikkia kipuja ja
tautia wastan. Edes menneitä Pyhiä uffot-
tin enemmin hywään ja awuxi huuttin tussi,
sa, kuin Jumalala. He sanoit myös, että
leipä ja wiina Herran Ehtollisesa muuttui
Christuxen ruumiixi ja werexi, jota sentah-
denj piti palroeldmnan. Mcsiun kautta he
paljon rahaa moitit, ja asetit wihdom seitze-
män Sakramentiä. Paljon juhlia määrättln,
pyhitettä- leikeillä, ja taidotlomitta tawoilla,
Munkit walhettelit paljon ihmeitä tapahtu-
nen,kuolleitten ihmisten itzensä heille ilmoitta»
nen,ja sanoit rukouMansa woiwansa kaikki
Jumalan tykönä toimitta. He puhuit myös

K pal-
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5O. Muutamista totuuden Tunnustajista.
paljon Kiiras tulesta, josa ne piti waiwatta.
man, kuin kuolit synneisänsä, mutta josta ne
onnettomat sielut piti wapahdettaman, jos
jälkcn jäänet sukulaiset annoit heidän vlitzen-sä Mesiun lukea, ja siitä rahaa maraa. Niin
häpiällisesti Christitpt petettin, ja Luostarit,
Pispat ja Paawit heidän rahastansa! rikastui;
mutta lEsuren ja hänen Apostoleillensa oppi
unhotettin ja plönkatzottin.

Muistutus
Me näemme tästä, että se on surkia wal-

be, kuin Paawilaiset sanomat, heidän oppin-
sa oleman sen wanhan Apostolisen opin. Kyl-
lä se, mitä he Bibliasta omat säilyttänet, on
totta; mutta ne määrät Raamatun selitpret
ja waändelemiset, ne walhet, petoxet ja er»
heteet, kuin Paawit ja Munkit omat lisän,
uet, ne omat ja pyspwät erhetpFinä, joko ne
vwat uusia eli wanhoja.

50. Muutamista totuuden Tunnustajista.

Ahkä kuinga suuri ja yhtinen Christikunnan
turmellus sillä ajalla oli, niin oli kutten-

gin muutamia kuin kauhistuit sitä kauhiala
pytystä, ymmärsit totuuden, ja asetit itzens
Waawin willitpriä ja waldaa wastän. Si-
tä he teit «MM wältM taas ko.

ks
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s<l. Muutamista totuuden Tunnustajista
ko joukosa. iiFO wuoden paikoilla, sai Pe,
trus Waldus, pxi kauppamies Frankrikisa,
tilan lukea Pyhää Raamattua, ja hawaitzisiitä, että Cbristikunnasa silloin opetettln
waarallisia örhelpriä. Hän sai pian pal.
jon ihmisiä puolellensa, kuin sitten kutzut»tin Waldenseixi Ne kaikki todistit, että Paa«
wit wäärydellä ja Christikunnan
olit repinet itzellensä wallan; ettei Papeilla ot«
lut waldaa ihmisten tawaran ylitze; että Au.
tuuden oppi piti ykinänsä Pyhästä Ranmatw
sta otettaman. Wuunna 136 a rupeis JohanWiklef, yri opettaja Englandisa, Pamien jct
Munkkien juonia wastan panemaan. Hänkirjoitti Biblian Englandin kielellä, ja selittimielensä monen kirjan kautta. Paljon ihmi.siä seurais myös händä, ja kutzuttin Wiklefi,
tairi. Ia jokapaikasa löytyi ihmisiä kuin olit
suuttunet Paawin julmuteen ja häpiälliseen
epäustooN.

Mutta Paawi duomitzi kaikki nämät wa<
gat inmiset wäärä uffoisiri, ja wainoisi heitähirmuisesti. Msiit MunkK määrättin hake-maan ylös niitä, haastamaan heitä oikeutten
eteen, ja ylönandamaan heitä furnnUta. Sil<
lä tawalla lukemattomia yxiwakaisia itzmisiHsurkiasti tapettia, ja snimmittäin poldettin.
Oikiata sotaa heitä wastan pldettin, josa httuhansittain surmattin.

K H Mutta
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;Q. Muutamista totuuden Tunnustajista,

Mutta kaikkein näiden hirmuisien wai.
noin kautta, ei kuitengan kaikkia totunden
iunnustaita loppumaan saatu; sillä loisia tuli
jällen siaan. Niiden seasa oli erinomattain
Johan Hutz, yxi Pappi Böhmifä, kuuluisa.
Hän ncuwoi jokaista ahkerasti lukemaan Py-
hää Raamattua/ hyljäis Paawilaisten peto.
zet, ja opetti, paitzi muuta, että Herran EH-
tollincn asetuin Mken, piti lei.
wän ja miinan alla nautittaman; sillä tähän
asti olit Christityt naulinnet ainoastansa lei.
wän. Hän kutzuttin Pappein kokouxeen Cost.
uitzun, tekemään tiliä opetuxestansa, ja ettei
hän siitä mitään Perään andanut, niin hän
poldettin elämänä wuona 1415- Samalla ta.
wassa surmattin hänen ystäwänsä Hieronymus,
myös pfi Pappi Pragin Kaupungista. San,
gen paljon ihmisiä noudatit näiden miesten
opetusta, ja kutzuttin Hutzitaixi, eikä andanet
itziänsä hywinmieiin lannista, wan nostit so,
dan Paawilaisia wastan, mutta ei paljon sil»
lä »voittanet. Harmat heistä jäi jälille, ja
kutzuttin sitten niiden maitten jälken, josa he
asuit, Böhmin ja Mährin lVcljixi.

Sillä tawalla pyysit Romin Paawit tu-
lella ja miekalle häwittä kaikki, kuin itzensäheitä wastan asetit. Kosta he näit kaikki hei.
dän mielensä perästä käp:Mn, tulit he aina
tumunmixi, mutta myös niin taitamattomia,
että jokainen järjellinen rupeis heitä ylönka'-
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sv. Muutamista conmden Tunnustajista,

tzomaan, ja näkemään, ettei he lumalisude-
sta ensingän lukua pitänet, wcm kaikki heidän
toimensa oli, wahwistaa matonansa, ja koota
alensa tamaroita. Mutta, heidän häpemättö-'
män ahnLudcnsa paljastit he kaikkein enem-
min sillä, että he rahan edestä annoit syndiä
andexi, sanoit itzellänsä siihen Miman ole»
wan, ja lähetit ihmisiä maakundiin, senkal,
daista pilkallista kauppaa tekemään. VMker»
täiset ihmiset annoit rahansa, luulit syndinsck
oleman anderi annetut, ja nyt saamansa elä
niinkuin he tahdoit. Moni näki sen hullun,
ja tiesi kpllä, että Paawit, paliasta rahan ay.
neudesta olit ylös ajatellet sen. kaupan; sitä
enemmin kuin he näit Paawit itze, elämän mi-
sä ilkeimmisä spnneisä. Phteen aikaan tahdot
kari Paawia hallita yhtä haawa, duonntzit
toinen toisensa, ja matkaan saatit tuhannet
pahat, Nut rupeisit.Keisaritten silmät auke-
nemaan, ja he saiwat taidollisia ihmisiä puo.
lellensa, lannistamaan Paawia, niin että hei-
dän täydpi Keisarin ala itzensä anda, ja muu-
tamat Jumalattomat Paawit pandin wiralda
pois. Ihmisiä oli kaikista säädyistä, kuin i<
käwöitztt seurakunnan parannusta; maikka ei'
monikan opin erhetynä huomannet, niin he
loimotit, että Paawlen ja Opettaitten ilkiä
elämä piti estättämän.

Muisturuxia.
Kyllä totuus ja »viattomuus sorretta tai«

K Z tan.
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sl. Ruintla Ustsn oppi parattw.

tan, mutta ei moitetta. Ne kuin lotudm tun.
nustit, wainottin tosin wiattomasti, ja moni
mpös tapettin; mutta heidän kuolemansa jäl?
ken, tuli heidän miattomudensa walkeuteen,
jä" niin kauwon kmn mailma seisoo, niin tai,
dolliset ihmiset sitä todistamat ja ylistäwät.
Ei siihen aikaan heidän työstänsä paljon hy.
mää näkpnyl oleman, mutta ajallen ° ilman»
nui yxi lhana hedelmä siitä siunatusta sieme-nestä kuin ho kplzvit.

Tästä Historiasta ms näemme, että ennen
Lutheruxen aikaa, jo oli paljon ihnnsiä, kuin
ustoit ja opetit sitä samaa, kuin hän sitte o-
petti, Biblian lukemisen ja järjellisen perän?
ajaruren kautta he siihen tulit. Mutta se o-
ti ylön kaubiata, ettei heidän sallittu tutkia
uskon asioita, wan julmasti wainottin, wai»
wattin ja tapettin, koffa he totuuden tun«
nustit.

51. Kuinga Usson oppi paratkin.
Lutherus yxi Opettaja Witten,

bergin Kaupungisa maalla, saisen opin paranneen matkaan, josta Christi-
tunnalla on -oltut werratoin hnödptps. loh.

da-
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si. Ruinga Uffon oppi parattin.

datus siihen oli tämä: Johannes Tezel pri
Mumkki, teki kauhiata pahennusta, sillä että
hän julkisesti opetti, ja rahalla myi syndein
anderi andamusta Paawin nimesa, ei ainoa-
stansa tehdyistä synneistä, mutta myös niistä
kuin joku wasta alkoi tehdä. Se on arwat<
tawa mitä rahaa se weti sisälle Paawille ja
hänen Mutta kuinga surkia,
sti ihmiset sillä petettin, ja pahudesania wah,
wistettin, koffa he ajattelit, ettei heitä knkan
taiwaasta estä tainut, kuin heillä oli Paawin
kirja sen päälle, ehkä kuinga pahasti he eläi«
sit. Tätä häpematöindä Tetzelin petosta wa«
stan, aset'i itzensä Lutherus kaikella kiiwau»
della, Wuonna 1517 ja osotti Jumalan sa,
nasta, että jyndein anderi saamista pitä war,
sin toisella tawalla etzittämän. Lutherus piti
silloin wielä Paawin arwosa, ja pyysi händä
oikasemaan niitä mutta kuin et
siitä toteldu, wan koetiin uhkauMa waatia
händä'ottamaan takasin sanansa ja opetuxen.sa, niin hän rupeis perustusta myöden tutki,
maan Paawin waldaa, ja löysi, ettei se Chri.
siuren asetus ollut, wan oli ihmisten kawalu.
den ja wäkiwallan kautta wähittäin siri nos.
nut. Nyt todisti hän julkisesti, ettei hän enä
Paawille kuuliainen olla tahtonut, wan piti
hänen kaiken totuuden ja lumalisuden wilwl.
lisena; dän kehoitti myös koko Cbnstikundaa
hyljämään tämän tyrannillisen mallan. Sib>
tä ajaasta asetti hän yhden eri seurakunnan,
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5Z2 5i- Ruinga Uston Hppi parattu».

joka ei ole Paawille alammainen, ja kutzutan
nyt Ewangeljumillisezi Seurakunnari.

Nyt rupeis mpös Lutherus perkamaan
pois niitä erhetyM, loilla autuuden oppi
turmeldu oli. Sitä warten toimitti hän Py-
hän Raamatun ulos annetta Saxan kielellä,
että jokaisella olis Ula siitä totuuden tuta;
Mse oli siihen asti kätketty ollut. Hän tut-
kei, mitkä opin kappalei Jumalan sanan kan«sa phtcn sowei; ja ne kuin sitä wastan sodeit,
ja oiit ihmisten juonia, ne hän hpljäisi,; sa-
malla tawalla monda taidotoinda tapaa ul,
konaisesa Jumalan palwelluresa, kuin olit
taikansa ja totisenj Imnalisuden esteri. Ei
hsn sallinut opettaitten hallita ChrMpitä,
wan neuwoa heitä, totiseen Jumalisilleen.
Itze hän oli, ei ainoastans oppinut, hpwän
puhelias, ja korkeilla luonnon lahjoilla wa<
rustettu, mutta mpös pelkämätöin, kiiwas ja
waka totuudesa.! Ei hän kuitengan mäkisin
ketään waatinut oppiansa seuramaan, wan,
niinkuin Apostolitkin, neuwomisella tahdot
saatta erpnet oikialle tielle. Pian mpös koko
maakunnat Paawin opista luowuit, ja wa-
stanotit, sen opin, kuin hän parandanut oli.
Philippus Melanchton oli hänen kiiwas apu,
laisensa, M oppinut ja fiwiä mies, joka se»
kä. suusanalla että kirjoituz'illa, teki Christi.kunnalle lähes niin paljo hpwää kuin Lu-
theruskin.

Mui<



52. Listps Histor. aut. opin puhdist.

Muistutus.
Ei Lutherus uutta oppia eli uffoa edes.

tuonut, ivan ainoastansa erhetyristä puhdistisen »vanhan Christuxen ja Aposiuleitten opin,
joka niin komin sowaistu oli. Hänen opetu,

tule sentähden myös Jumalan sanan
jäiken koeteldawaxi.

Meidän tule kiitti Jumalala, että meil,
lä on tarpellinen walo, ja wapaus oikein
palwella Jumalala. Mutta jos me parem-
min totuuden tunnemme kuin muutl, niin tu.
le meidän myös pphemmästi elä. Sillä ei pa.
rattu tieto ChristitM tee, wan pyhitetty sy-
dän ja elämä. Se on hywä jos me totuuden
tiedämme, mutta sitten me autuat olemme,
jos me sen teemme.

52. Lisäys Historiaan autuuden opin
puhdistuxesta.

samalla! ajalla kuin Lutherus ja Melanch.
ton maalla opin parandamisen

päälle työtä teit, niin alkoi myös Sweitzinumasa yzi oppinut ja kiiwas Opettaja, sa-
mankaldaista parannusta. Hänen nimensä oli

K Z Ul«
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5«. Lisäys Historiaan autuuden
Ulrik Zwinglius. Wuonua 1319 asetti hän
itzensä kiiwaudella sitä häjyä kauppaa wastankuin yri Paawin käskyläinen nimeldä Sam-son siinä maasa teki, että hän annoi rahan
edestä syndiä Hän piti Lutheruren
kansa yhtä siinä, että autuuden oppi pitä" 0-
tettaman pftn Pyhästä Raamatusta/ mutta ei
ihmisten pään jalken kuivattaman. Muutami-sa asioisa he kuitengin erkanit toinen toise-
siansa, erinomattain opisa Herran Ehtollisesta,
josa Lutherus sanoi Christuren ruumin ja me-
ren leiwän ja miinan kansa todella, ehkä tut-
kimattomalla lamalla, jaettawan ja nautitta.
wan; mutta Zwinglius opetti, ettei Cbnstu.
ren ruumis ja weri ole läsnä Ehtoslisesa,
wan leipä ja miina owat ainoastans merkit
siihen, jonga kautta me herätetän muistamaan
Christuxen kuolemaa ja hywiä töitä. Siitä
nousi senkaldainen riita, että kansa erkani
kahteen Seurakundaan. Johannes Calwi.
nus, kuin oli Zwingliuren puolella, opetti
myös sitä, että Jumala ehdottomasti on mää-
rännyt muutamat ihmiset aututeen ja toiset
kadotureen. Se Seurakunda kuin seurais
Zwingliuren ja Calwitluren oppia, kutzuttin
Reformeräturi eli varatuki, ja lewisi erinomat-
tain Englandisa, Hollandisa, Sweitzisä ja Sa-
xan maalla; mutta Lutheruren opeturen muo-
to wastanotettin Ruotzisa, sen jalon Kunin.
gan Gustawin I- toimesta; niin myös luuti-sa, Varasa ja Preutzisä. Molemmat Seura»

kun-
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opin puhdistuxesta. 153

kunnat kutzutan yhdellä nimellä Protestan-
*).

sz. Siitä Mainosta kuin Opin
parannusta seurais.

koetit kaikella taivalla estä sitä wa-
hingoa, ettei niin monda seurakunda pi-

tänyt heistä erkaneman, kaiketi ette: se tvä-
dennys pitänyt pidemmäldä lewiämän. He
saiwat maallisia Esiwaldoja puolellensa, ja ru-
peisit wainomaan kaikkia niitä, kuin olit pa-
ratun eli Ewangeliumillisen opin wastanotta.

net,

*) Mitä Doctor Rosenmyller kirjasansa puhu nii<
siä monista wahemmisiä lahkokunnista Chrisiikun»nasa, on tasa poisjätetty; silla se näky Suo»
malaisille lapsille työlaxi ymmartä, ja wahemmiK
tarpelliftp. Se on kuitengin mainittawa, että
se ChristlN-usio kuin Venäläiset tunnusiawat, ku-
tzutan Grekan ustoxi, ja sopi eniinmiten yhten
Paawilaisten uston kansa, watkka ei he Paawia
Päämiehenänsä pidä.

Wusnna 1722 annoi se Jumalala rakasiawainen
Greiwi Zinzendorf, Saxan maalla, niille
lisuudenstc tähöen sorretuille jääneille Bohmiläu
sille Wnljille,'joista jo edells mainittu on, lu-
way, tulla asumaan hänen tiluxillensa. Se pmk»



Siitä w«m. kuift Vpin Mann. seur.
net, niin että heitä lMmuisesti waiwattin, ja
monda tuhatta surmattin; sen kautta opin
parannus tuli estetvfi muutamisa maisa, joi-sa se alkanut oli. Wihdoin nousi wainomi.
nen niin kowM,' että wuonna 1613 julki,
nen sota ulospuhkeis, jota kesti 30 ajastat»
kaa, ja siinä Saxan maa lähes häwitettin.
Nuotzin Waldakunda Kuningas Gustaf A«
dolphin aikana, otti myös osan siinä sodasa,
auttaxensa niitä Paawilda sorttuja Christi.tyitä. Siinä rauhasa kuin Wuonna 1643
tehtin, sai jokainen wapauden, tundonsa jäl»
ken oppiansa noudatta, ja kasski wainoml-
nen uston asioisa kowasti kielttin. Se oli p.
zi arwcunatoin lahja, ja siitä ajasta on myös
Ewangeliumillinen Seurakunda enimittäin
naulinnut lepoa.

54. IU-
ka johon he nsundonsa rakensit, kutzutan nyt
Hernhut, ja on ntinkui,, »vähäinen kaupungi.
Siihen on kokoondunut yri erinomainen, eläwä,
siä lumalifudesta palawa Seurakunda, joka suut-
tumattomalla kiiwaudella on leivittänyt totisi»
Chrisiillisyttä koko mailmasa, seka pakanain että
khristityin seasa. Se kutzun itzenfa Wcljesien
Geurakunnaxi; ja siinä juuri kaunista
asetusta noudntettawaa.
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54- Ilmialis, laadusta Moisiin aikoin. 15?

54. lumalisuden laadusta Moisiin
aitoin-

Ai Mamin walda Lutheruxen ajasta asti e<
nä ole woinut toindua, wan on «ma e-

nemmin alaspäin mennyt. Ei nekän Kunin,
Zat eli Ruhtinat kuin hänen oppiansa tun-
nustamat, enä händä pelkä, eikä paljon tot-
tele. Paawilaiset omat myös siwiämbiä nyt,
niitä kohtan, jotka EwanZeliumillisen opin
tunnustamat, ja heidän esimerkkinsä jälken,
neumowat ihmisiä paremmin autuuden opisa.
Ewangeliumillisisa Seurakunnisa, on ss mie«
li nyt, ettei kowudella e!i wainomisella koh.
della erhettywäisiä, wan Christuren ja hänen
Apostolillensa esimerkin jälken', siweydellä neu-
woa ja kokea saatta exyneitä totuuden tuu»
doon. He ahkeroitzewat myös itze kaswaa tie»
dosa, ja erinomattain saatta ihmisiä jo lap,
sudesa eikiaan ja terwelliseen autuuden tun«
doon. Sitä suurembi syy on lapsilla, kiittH
Jumalala lahjan edestä, ja halutta
wastan otta ne neuwot kuin heille taritan;
Sillä pMäns totisen lumalisuden kautta ms
ihmiset täsä elämäsä oikein tptywäisixi tulla
taidamme, ja sitten toisesa ijankaik-
kisesti ja täydellisesti autuat olla. Mutta jos
meidän tietomme, kuin me Muistoon kokoom.
me, pitä meitä hyödyttämän, niin pitä mei-
dän sen jälken wisusti elämämme käyttämän:sillä



54. lumalis. laadusta ästoistin airoin.

sillä se jolla on paljon tietoa, mutta paha sy-
dän ja sisu, sillä on sitä kowembi rangaistus
lumalalda odotettawa. Sentähden, opeta
meitä Herra! tekemään sinun suosios jälken,
ja Sinun Hpwä Henges johdattako» meitä
oikiata tietä.
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