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Edellinen ssll.
Wanha Testamentti.

(Pelastuksen walmistamiseSta.)

Vellinen Zckft.
Luominen ja ihmiskunnan alkuhistoria.

1. Lunmmen. (1 Mos. 1.)
(4,000 n>. e. Kr.).

Alussa loi Jumala taitoaan ja maan.
Ia maa oli autio ja tyhjä; ja pimeys oli sywyyden päällä;

ja Jumalan Henki liikkui wetten päällä.
1. Ia Jumala sanoi: „tulkoon walkeus!" ja wal-

keus tuli. Ia Jumala näki walkeuden hywäksi. Niin Jumala erotti
walkeuden pimeydestä ja nimitti walkeuden päiwäksi ja pimeyden
yöksi. Ia tuli ehtoosta ja aamusta ensimmäinen päiwä.

2. Ia Jumala sanoi: „tulkoon awaruus wetten kes-
kelle erottamaan wesiä wesistä!" Ia Jumala teki awaruuden ja
erotti wedet awaruuden alla wesistä awaruuden päällä. Ia Jumala
nimitti awaruuden taiwaaksi. Ia tuli ehtoosta ja aamusta toi-
nen päiwä.

3. Ia Jumala sanoi: Kokoontukoot wedet taiwaan alla
erityiseen paikkuun, niin että kuiwa näkyy!" Ia tapahtui niin.
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Ia Jumala nimitti kuiwan maaksi, ja wettm kokoukset hän
nimitti mereksi. Ia Jumala näki sen hywäksi. Ia Jumala sanoi:
„kaswakoon maa ruohoa, jossa siemen on, ja hedelmälliset
puut, jotka hedelmän kantamat lajinsa mukaan!" Ia tapahtui niin.
Ia tuli ehtoosta ja aamusta kolmas Päiwä.

4. Ia Jumala sanoi: ~tulkoot walot taiwaan awaruutecn
erottamaan päiwää yöstä ja olkoot merkeiksi määräajoille, päiwille
ja wuosille!" Ia tapahtui niin. Ia Jumala teki kaksi suurta wa-
loa, suuremman walon päiwää hallitsemaan, wähemmän walon
yötä hallitsemaan, ja tähdet. Ia Jumala pani ne taiwaan awa-
ruuteen paistamaan maan päälle. Ia Jumala näki sen hywäksi.
Ia tuli ehtoosta ja aamusta neljäs päiwä.

5. Ia Jumala sanoi: »kuohuttakoot wedet yltäkyllin liik-
luwaisia eläimiä; ja linnut lentäkööt maan päällä taiwaan
awar uudessa!" Ia Jumala teki suuret walaskalat ja kaikkinaiset
liikkuwaiset eläimet, joista wedet kuohuiwat, kunkin lajinsa mukaan,
ja kaikkinaiset siiwelliset linnut lajinsa mukaan. Ia Jumala siunasi
heitä ja sanoi: „olkaa hedelmälliset ja lisääntykää!" Ia tuli eh-
toosta ja aamusta wiides päiwa.

6. Ia Jumala sanoi: »tuottakoon maa eläimiä lajinsa mu-
kaan, karjaa, matelewaisia ja maan eläimiä!" Ia tapahtui niin.
Ia Jumala näki sen hywäksi. Ia Jumala sanoi: »tehkäämme
ihminen meidän kuwaksemme meidän muotomme mukaan;
ja he wallitkoot kalat meressä ja taiwaan linnut ja kar-
jan ja koko maan!" Ia Jumala loi ihmisen omaksi limaksensa,
Jumalan kuwaksi hän hänet loi, mieheksi ja waimoksi loi hän heidät.
Ia Jumala siunasi heitä ja sanoi: »olkaa hedelmälliset ja li-
sääntykää ja täyttäkää maata ja tehkää se alamaisek-
senne; ja wallitkaa kalat meressä ja taiwaan linnut ja kaikki eläi-
met maan päällä!" Ia Jumala katsoi kaikkia, mitä hän oli teh-
nyt; ja katso, ne oliwat kaikki sangen hywät. Ia tuli ehtoosta
ja aamusta kuudes päiwä.

7. Ia niin päätettiin taiwas ja maa ja kaikki niiden joukot.
Ia Jumala lepäsi seitsemäntenä päiwänä kaikista teoistansa ja
siunasi seitsemännen päiwän ja pyhitti sen.
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3. Ensimmäiset tkmiset. (1 Mos. 2.)

Herra Jumala teki ihmisen (Aadamin), tomun maasta,
ja puhalsi hänen sieramiinsa eläwän hengen; ja ihminen tuli
elämäksi sieluksi. Ia Herra Jumala istutti paradiisin Eede-
nissä ja kaswatti maasta kaikkinaiset puut, ihanaiset nähdä ja hy-
wät syödä, ja elämän puun keskelle paradiisin, niin myös hywän
ja pahan tiedon puun. Ia Jumala pani Aadamin Eedenin
paradiisiin wiljelemään ja warjelemaan sitä. Ia Herra Ju-
mala käski Aadamin ja sanoi: „syö wapaasti kaikkinaisista
puista paradiisissa; mutta hywän ja pahan tiedonpuusta
älä syö; sillä jona Päiwänä sinä siitä syöt, olet kuolemalla
luolewa".

Ia Herra Jumala sanoi: „ei ole ihmisen hywä olla yksinänsä;
minä teen hänelle awun, joka on hänelle sopima". Ia Herra
Jumala toi kaikkinaiset eläimet Aadamin eteen. Mutta Aadamille
ei löytynyt apua, joka olisi ollut hänelle sopiwa. Silloin Herra
Jumala pani raskaan unen Aadamiin ja otti yhden hänen kylkiluis-
tansa, rakensi siitä waimon ja toi sen Aadamin eteen. Ia Aa-
dam sanoi: „tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun li-
hastani". Sentähden pitää miehen luopuman isästänsä ja äidis-
tänsä ja mainioonsa sidottu oleman.

3. kuntiin lankeemus. (1 Mos. 3.)

Mutta käärme oli kamalin kaikista eläimistä maan päällä
ja sanoi maimolle: „sanoiko Jumala todellakin: älkää syökö kaik-
kinaisista puista paradiisissa?" Niin waimo sanoi käärmeelle: „me
syömme niiden puiden hedelmistä, jotka omat paradiisissa; mutta
sm puun hedelmästä, joka on keskellä paradiisin, on Jumala sano-
nut: älkää syökö siitä, älkääkä rumetko siihen, ettette kuolisi!" Niin
käärme sanoi wnimolle: „ette suinkaan kuole; maan Jumala tietää,
että jona päiwänä te syötte siitä, aukenewat silmänne, jn te tulette
niinkuin Jumala tietämään hywän ja pahan". Ia waimo näki,
että siitä pnusta oli hywä syödä ja että se oli ihana nähdä sekä
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suloinen puu antamaan ymmärrystä; jn hän otti sen hedelmästä
ja söi ja antoi miehellensäkin, ja hän söi.

Silloin aukeniwat molempain silmät, ja he huomasiwat ole-
mansa alastomat ja sitoiwat yhteen siikunalehtiä ja tekimät itsellensä
peitteitä. Kun päiwä tuli wiileeksi, kuuliwat he Herran Jumalan
äänen; ja Aadam lymysi Herran Jumalan kaswojen edestä puitten
sekaan paradiisissa. Ia Herra Jumala huusi Aadamia ja sanoi hä-
nelle: „missä olet?" Ia hän sanoi: „minä kuulin sinuu äänesi
ja pelkäsin, sillä minä olen alasti; sentähden minä lymysin". Ia
Jumala sanoi: „kuka sinulle ilmoitti, että alasti olet? Etkö ole
syönyt siitä puusta, josta minä käskin sinun olla syömättä?" Sil-
loin wastasi Aadam: „wcnmo, jonka olet minulle antanut, antoi
minulle siitä puusta, ja minä söin". Silloin sanoi Herra Jumala
waimolle: »miksikä sen teit?" Waimo sanoi: Marine petti minut,
ja minä söin".

Silloin sanoi Herra Jumala käärmeelle: „koska tämän teit,
niin ole kirottu kaikesta karjasta ja kaikista kedon eläimistä. Si-
nun pitää käymän Maisallasi ja syömän maata kaiken elinaikasi.
Ia minä Panen wainon sinun ja waimon wälille ja sinnn sie-
menesi ja hänen siemenensä wälille. Se on poltewa sinun pääsi
rilli, ja sinä olet pistäwä hiiniii kantapäähän".

Mutta waimolle sanoi Herra Jumala: „sinun Pitää synnyt-
tämän lapsia tiwulla, ja sinun tahtosi pitää miehellesi alamai-
nen olla, ja hän on sinua wallitsewa".

Ia Aadamille sanoi hän: „koska kuulit emäntäsi ääntä ja söit
kielletystä puusta, niin olkoon maa kirottu sinun tähtesi. Nai-
malla täytyy sinun itseäsi siitä elättää kaiken elinaikasi. Orjan-
tappuroita ja ohdakkeita on se sinulle kaswawa. Otsasi hiessä Pi-
tää sinun syömän leipää siihen asti, tunnes maaksi jälleen tulet;
sillä sinä olet maata, ja maaksi olet sinä jälleen tulew»".

Ia Aadam antoi emännällensä nimen Eewa, koska hän on
kaikkien elämien äiti.

Ia Herra Jumala ajoi Aadamin ulos Eedenin paradiisista
maata wiljelemaän, ja pani paradiisin eteen Kherubimin pal-
jaalla wälkkywällä miekalla martioitsenmcm elämän puun tietä.
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H. Knin ja llnbvl. (1 Mos. 4, 5.)

Eewa synnytti ensimmäisen poikansa ja nimitti hänet Kainiksi.
Toisen poikansa hän nimitti Aabeliksi. Aabel tuli lampuriksi, mutta
Kain peltomieheffi. Ia tapahtui, että Kain uhrasi Herralle lahjan
maan hedelmistä; ja Aabel myös uhrasi laumansa esikoisista. Ia
Herra katsoi leppyisesti Aabelin ja hänen uhrinsa puoleen; mutta
Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain
wihastui sangen kowin, ja hänen kaswonsa muuttuiwat. Niin Herra
sanoi Kaiuille: „miksikä olet nuhainen? Ia miksi kaswosi muuttu-
mat? Eikö niin? Jos hywin teet, niin katsantosi on iloinen; mutta
jollet hywin tee, niin synti wäijyy owen edessä; waan hallitse sinä
häntä".

Kain puhui Aabelin kanssa, heidän kedolla ollessansa, ja kar-
kasi weljensä päälle ja tappoi hänet. Silloin sanoi Herra Kainillc:
„missä on weljcsi Aabel?" Kain wastasi: „en tiedä; olenko minä
weljeni wartija?" Herra sanoi: „mitä olet tehnyt? Weljesi meren
ääni huutaa minulle maasta. Kirottu ole sinä! Kun maata wil-
jelet, ei sen pidä sinulle woimaansa antaman. Kulkijana ja pako-
laisena täytyy sinun olla maan päällä". Kain sanoi: „minun sur-
keuteni on suurempi, kuin että sen kantaa woin". Niin Kain läksi
Herran kaswojen edestä ja asui itäänpäin Eedenistä ja rakensi kau-
pungin, jonka hän nimitti poikansa nimellä H «nokiksi.

Sittemmin synnytti Eeroa jälleen pojan, jonka hän nimitti
Sethiffi. Sethin jälkeiset eliwät jumalisesti ja tuliwat sangen kor-
keaan ikään. Sethin jälkeisiä oli Henok, joka eli jumalisesti, kunnes
Jumala otti hänet pois; eikä hän enään ollut näkymissä. Hänen
poikansa Metusala tuli 969 wuoden wcmhaksi. Tämän poika oli
Lamck, joka nimitti poikansa N oatiksi.

Z. Wellenpaisumu». (1 Mos. 6—9.)
(2,4 M e. Kt.)

Kun ihmiset mpesiwat lisääntymään maan päällä, tuli juma-
lattomuus yleiseksi. Silloin sanoi Herra: „ei minun henkeni ole
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ihmisessä wallitsewa ijankaikkisesti, sillä hän on liha; sentähden ol-
koon hänelle aikaa 120 ajastaikaa". Mutta Herra näki ihmisen pa-
huuden suureksi maan päällä ja sanoi: „minä hukutan ihmisen,
jonka minä loin, maan päältä".

Mutta Noak sai armon Herran edessä; sillä hän oli hurskas
ja jumalinen. Ia Jumala sanoi Noakille: „tee itsellesi arkki hon-
gasta ja sen sisälle olinsijat, ja terwaa se sisältä ja ulkoa! Sillä
minä annan tulla »vedenpaisumuksen maan päälle hukuttamaan kai-
ten lihan. Mutta sinun kanssasi minä teen liiton; ja arkkiin sinun
pitää sisälle menemän ja sinun kanssasi sinun poikasi, emäntäsi ja
poikiesi emännät. Ia saata arkkiin kaikkinaiset eläimet kaksittain, koi-
ras ja naaras, jäämään elämään sinun kanssasi; ja ota tykösi
kaikkinaista ruokaa sinulle ja heille elatukseksi!" Ia Noak teki sm.

Noak meni arkkiin emäntinensä, niin myöskin hänen kolme
poikaansa, Sem, Ha m jalaafet, emäntinensä. Ia kaikkinaisia
eläimiä meni hänen tykönsä arkkiin kaksittain, koiras ja naaras. Sil-
loin kuohuiwat kaikki sywyyden lähteet, ja maan päällä satoi 40 päi-
wää ja 40 yötä. Ia wedet paisuiwat sangen suuresti ja nousiwat
45 kyynärää korkeinten Wuorien yli, niin että arkki oli wesiajolla.
Ia kaikki, joissa eläwä henki oli kuiwan maan päällä, kuoliwat. Ai-
noastaan Noak ja ne, jotka hänen kanssansa oliwat arkissa, jäiwät
elämään.

Kun wedet oliwat seisoneet maan päällä 150 päiwää, muisti
Herra Noukin ja nosti tuulen maan päälle. Wedet laskeutuiwat ja
sateet taukosiwat. Ia wedet maan päällä wäheniwät wähitellen, ja
arkki jäi Araratin Wuorille. 40 päiwän perästä awasi Noak arkin
akkunan ja laski kaarneen ulos. Se lenteli sinne ja tänne, kunnes
maa kuiwui. Sitten lähetti hän kyyhkysen luotaan, nähdäkseen, oliko
wesi jo juossut pois maan päältä. Koska kyyhkynen ei löytänyt
lepopaikkaa jalallensa, palasi se arkkiin. Seitsemän päiwän perästä
antoi Noak taas kyyhkysen lentää arkista. Se palasi ehtoopuolella
ja toi suussansa öljypuun lehden. Noak odotti wielä seitsemän päi-
wää ja antoi silloin taas kyyhkysen lentää ulos arkista. Tämä ei
enään palanut. Silloin Noat awasi arkin katon ja katseli; ja katso,
maa oli kuiwuuut.
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Niin Jumala sanoi Noakille: „lähde arkista, sinä ja omaisesi,
ynnä kaikki, jotka sinun tykönäsi owat!" Noak teki niin. Sitten
hän rakensi Herralle alttarin ja- uhrasi siinä polttouhria. Se oli
Herralle mieliksi; ja Herra sanoi sydämessänsä: „en minä enään
maata kiroo ihmisen tähden".

Ia Jumala siunasi Noakia ja hänen poikiansa ja sanoi heille:
„olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maata!
Katso minä teen teidän kanssanne liittoni, ettei tästedes
enään pidä kaikkea lihaa hukutettaman »vedenpaisumuksella. Tämä
on liittoni merkki: kaareni olen pannut pilwiin, ja koska minä ko-
koon pilwet maan ylitse, niin pitää kaari piimissä nahtäniän, että
minä katsoisin sitä, muistaakseni liittoani".

8. NnllKm jälkeiset. Raakelin tarni. (1 Mos. 9—11.)

Kun ihmiset »vedenpaisumuksen jälkeen waelsiwat itäänpäin,
rupesiwat he asumaan Sinearin (Mesopotamian) maassa. Koko
maailmalla oli silloin yhtäläinen kieli ja yhtäläinen puheenparsi.
Ia ihmiset sanoiwat keskenänsä: ..rakentakaamme kaupunki ja torni,
joka taiwaasen ulottuu, tehdäksemme itsellemme kuuluisan nimen;
ettemme hajoaisi kaikkiin maihin". Silloin Herra astui alas katso-
maan kaupunkia ja tornia, jota ihmisten lapset rakensiwat, ja sanoi:
„katso, se on yhtäläinen kansa, ja yhtäläinen kieli un heillä kaikilla;
eikä nyt mikään estä heitä tekemästä, mitä he mieliwät. Menkäämme,
astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei
kenkään toisensa kieltä ymmärrä". Ia niin Herra hajoitti ihmiset
sieltä kaikkiin maihin. Ia he lakkasiwat sitä kaupunkia rakentamasta.
Sentahden nimitettiin kaupunki Baabeliksi (sekoitus), koska Herra
siellä sekoitti koko maan kielen.
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7. ttbrumm Kutsumus ja waellus. (1 Mos. 12, 13.)

Tarak, joka polweutui Seinistä, asui Urissa Kaldean maalla;
mutta hän muutti perheineen Hara niin ja asui siellä. Hän jo
palweli muita jumalia. lisi hänen pojistaan oli Abram.

Herra sanoi Abramille: „lähdc maaltasi ja isäsi huoneesta
sille maalle, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinut suureksi
kansaksi ja siunaan sinua. Ia sinussa pitää laitti sukukunnat
maan päällä siunatuiksi tuleman".

Niin Abram otti emäntänsä Saarain ja Lootin, joka oli
hänen weljensä poika, ja waelsi tawaroinem ja palwelijoineen maasta
pois. Ia he matkustiwat Kanaanin maalle ja waelsiwat sen maa-
kunnan läpi Sikemiin saakka. Silloin näkyi Herra Abramille ja
sanoi: „sinun siemenellesi annan minä tämän maan". Ia
Abram rakensi alttarin Herralle. Sitten hän siirtyi Net Heliin ja
rakensi siellä myös alttarin Herralle ja rukoili Herran nimeen.

Abramilla oli sangen paljon karjaa, hopeaa ja kultaa; mutta
Lootilla oli myös lampaita, karjaa ja majoja; eikä heitä wetänyt
maa yhdessä asumaan. Ia riita oli Abramin ja Lootin paimenten
wälillä. Niin Abram sanoi Lootille: „<Mön olko riita minun ja
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sinun, minnn paimenteni ja sinun paimentesi walillä; silla mc olemme
weljckset. Eriä minusta! Jos sinä menet wasemmalle, menen minä
oikealle; taikka jos sinä menet oikealle, menen minä wasemmalle".
Ia Loot walitsi itsellensä koko Jordanin lakeuden; sillä se oli wcsi-
rikas seutu ja niinkuin Herran yrttitarha. Loot asui sen lakeuden
kaupungeissa ja majaili Sodomaan asti. Mutta Sodoman kansa
oli paha ja rikkoi Herraa wastaan.

Kun Loot oli eronnut Abramista, sanoi Herra Abramille:
„nosta nyt silmäsi ja katso pohjaan ja etelään, itään ja länteen;
kaiken sen maan, minkä näet, annan sinulle ja siemenellesi". Niin
Abram siirsi majansa ja asui Mamren tammistossa, joka on Heb-
ronin kohdalla, ja rakensi siinä alttarin Herralle.

8. Jumalan IMtn tlnranamin Kanssa. (1 Mos. 15, 17.)

Sitten tuli Jumalan sana Abramille näyssä, sanoen: „älä
pelkää, Abram, minä olen sinun kiipesi ja sangen suuri palkkasi".
Mutta Abram sanoi: „ Herra, Herra, mitä minulle annat? Minä
lähden lapsetonna täältä, etkä antanut minulle siementä". Niin
Herra wei Abramin ulos ja sanoi: „katso taiwaalle ja lue tähdet,
jos sinä ne taidat lukea. Niin sinun siemenesi on olewa". Abram
uskoi Herraa, ja Herra luki sen hänelle »vanhurskaudeksi.

Kun Abram oli 99 ajastaikainen, näkyi Herra Abramille ja
sanoi hänelle: „minä olen Jumala, kaikkiwaltias, waella minun
edessäni ja ole wakaa! Minä teen liiton minun ja sinun Ma-
lille ja lisään sinut sangen suuresti". Abram lankesi kaswoillensa,
ja Jumala puhui: ~minun liittoni on sinun kanssasi, ja sinä
tulet kansan paljouden isäksi. Sentähden ei sinua enään nimitetä
Abramiffi (korkeaksi isäksi), waan Abraham (paljouden isä) on si-
nun nimesi olewa. Ia se on olewa ijankaikkinen liitto minun ja
sinun sekä sinun siemenesi walillä, että minä olen sinun ja si-
nun siemenesi Jumala. Ia tämä olkoon liiton merkki, että
teidän seassanne kahdelsanpäiwäincn poikalapsi on ympäri-
leikattawa". Ia Herra sanoi: ,M enään nimitä emäntääsi
Saarniksi (ruhtinattareni), waan Saara (ruhtinatar) olkoon hänen
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nimensä! Sillä hän synnyttää sinulle Pojan, jonka sinun pitää ni-
mittämän lisakiksi; ja minä teen ijankaikkisen liittoni hänen ja
hänen siemenensä kanssa".

9. ttbranain Jumalan Mtiiwä. (1 Mos. 18.)

Herra näkyi Abrahamille Mamren tmnmistossa, jossa hän is-
tui majansa owella, kun päiwä oli palawimmallansa. Kun Abra-
ham silmänsä nosti, seisoi kolme miestä hänen edessänsä. Hän juoksi
heitä wastaan, kumartui maahan ja sanoi: »Herra, jos olen saanut
armon sinun edessäsi, niin älä mene palwelijasi ohitse. Minä tuon
kappaleen leipää. Wirwoittaiaa sydämenne ja sitten menkää!" He
sanoiwat: „tee, niinkuin olet puhunut".

Abraham riensi majaan ja walmisti heille atrian ja pani hei-
dän eteensä; ja hän seisoi heidän edessänsä puun alla, ja he söi-
wät. Niin he sanoiwat hänelle: „missä on emäntäsi Saara?" Ab-
raham wastasi: „täällä majassa". Herra sanoi: „kun minä, noin
wuoden perästä, palajan sinun tykösi, niin Saaralla emännälläsi
on poika". Ia Saara kuuli sen; ja hän nauroi itseksensä,
sillä Abraham ja Saara oliwat jo wanhat ja ijälliset. Herra sanoi
Abrahamille: „miksi Saara nauroi? Onko Herralle mitään
mahdotonta?"

Silloin nousiwat miehet ja kääutyiwät Sodomaan päin. Ia
Abraham meni heitä saattamaan. Ia Herra sanoi: »salaisinko
Abrahamilta, mitä minä teen? Tulemathan kaikki kan-
sat hänessä siunatuiksi". Ia Herra sanoi: »Sodoman ja,
Oomorran huuto on suuri, ja heidän syntinsä owat sangen raskaat."
Ia miehet meniwät Sodomaan päin. Mutta Abraham jäi wielä
seisomaan Herran eteen ja sanoi: »hukutatko wanhurskaankin jumalat-
toman kanssa? Jos kaupungissa olisi wiisiky mme n t ä wcm-
hurskasta, etkö säästäisi sitä Paikkaa wiidenkymmenen wanhurskaan
tähden? Pois se sinusta, että kuolettaisit »vanhurskaan jumalatto-
man kanssa! Eikö kaiken maailman tuomari oikein tuomitsisi?" Herra
sanoi: »jos löydän Sodomassa »viisikymmentä wanhurskasta, niin
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säästän koko sen paikan heidän tähtensä". Abraham rukoili sitten
rukoilemistansa monta kertaa, kunnes hän wihdoin sanoi: »älköön
Herrani wihastuko, jos minä wielä tämän erän puhun; mitä jos
siellä löytyisi kymmenen wanhurskasta". Ia Herra sanoi: „en
kadota heitä kymmenen tähden". Ia Herra meni pois; mutta Ab-
raham palasi kotiansa.

lv. Sucknman ja Gnmnrran KäwttM. (1 Mos. 19.)

Nuo kaksi enkeliä tuli ehtoolla Sodomaan. Ia Loot istui
Sodoman portissa. Nähtyänsä heidät, nousi hän, kumartui kaswoil-
lensa ja sanoi: »herrani, poiketkaa palwelijanne huoneesen yöksi, ja
aamulla warhain menette matkaan". Ia he poikkesiwat hänen luok-
sensa. Ia hän walmisti heille atrian, ja he söiwät. Ennenkuin he
paniwat maata, tuliwat kaupungin miehet, nuoret ja wanhat, kaikki
kansa joka kulmalta, ja piirittiwät huoneen. Ia he karkasiwat suu-
rella wäkiwallllllll Lootin päälle ja hyökkäsiwät owea särkemään. Niin
miehet tempasiwat Lootin huoneesen ja paiskasiwat owen kiinni. Ia
miehet, jotka oliwat owen edessä, löiwät he sokeudella, niin että he
wäsyiwät owea etsiessänsä. Ia miehet sanoiwat Lootille: „wie kaikki,
mitä sinulla tässä kaupungissa on, ulos tästä paikasta; sillä Herra
lähetti meidät tätä paikkaa hukuttamaan". Niin Loot meni ulos ja
puhutteli wäwyjänsä, joitten piti saaman hänen tyttärensä. Mutta
wäwyjen silmissä oli hän leikkiä tekewinään.

Kun aamurusko nousi, lnruhtiwat enkelit Lootin joutumaan.
Kun hän wiiwytteli, tarttuiwat enkelit hänen, hänen emäntänsä ja
hänen tyttäriensä käteen ja taluttiwat heidät ulos kaupungista ja
sanoiwat Lootille: »pelasta sielusi; älä katsahda taaksesi, äläkä sei-
sahda koko tällä lakeudella, waan pakene wuorelle, ettet hukkuisi".

Aurinko oli noussut, kun Loot tuli Soarin kaupunkiin. Sil-
loin Herra antoi sataa tulikiweä ja tulta Sodoman ja Gomorran
päälle ja hukutti ne kaupungit ja koko sen lakeuden ynnä kaikki nii-
den kaupunkien asukkaat ja maan kaswon. Mutta Lootin emäntä
katsoi taaksepäin ja muuttui suolapatsaaksi.
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11. lisakin suntummen ja ukraununen. (1 Mos. 21, 22.)

Abraham oli muuttanut Mamresta Bersabaan. Siellä Saara
synnytti hänelle pojan, jonka Abraham nimitti lisakiksi ja ympäri-
leikkasi hänet kahdeksan päiwäisenä. Abraham oli silloin 100 ja
Saara 90 wuoden wanha.

Jonkun ajan perästä koetteli Jumala Abrahamia ja sanoi hä-
nelle: „ota lisak, sinun ainoa poikasi, jota rakastat, ja meneMo-
rian maalle ja uhraa hänet siellä polttouhriksi silla wuorella, jonka
olen sinulle sanoma". Niin Abraham nousi warhain aamulla, wal-
jasti aasinsa ja otti kaksi palwelijaa ja poikansa lisakin, halkoili puita
polttouhriin ja meni sille paikalle, jonka Herra oli hänelle sanonut.

Kolmantena päiwänä näki Abraham sen paikan kaukaa. Sil-
loin sanoi hän palwelijoillensll: „ olkaa tässä aasin tykönä; minä
ja poika menemme tuonne. Ia kun me olemme rukoilleet, niin me

palaamme teidän tykönne". Abraham otti halot ja sälytti ne poi-
kansa lisakin selkään; itse hän otti tulen ja weitsen käteensä. Ia
he käwiwät molemmat yhdessä. Silloin sanoi lisak: „isäni! Tässä
on tuli ja halot; mutta missä on lammas polttouhriksi?" Abraham
wastasi: „lumala on katsoma itsellensä lampaan poltto-
uhriksi".

Kun he tuliwat sille paikalle, josta Jumala oli hänelle sano-
nut, teki Abraham siihen alttarin ja latoi halot, sitoi poikansa lisa-
kin ja Pani hänet alttarille halkojen päälle. Ia hän ojensi kätensä
ja otti weitsen, teurastaaksensa poikansa. Silloin Herran enkeli huusi
tlliwaasta sanoen: „Abrccham, Abraham!" Hän wastasi: „tässä
olen". Enkeli sanoi: „älä satuta kättäsi poikaan; sillä nyt minä
tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, etkä ole säästänyt ainokaista poi-
kaasi minulta". Niin Abraham huomasi takanansa oinaan, sarwista
sekaantuneena tiheään pensastoon. Hän meni ja otti oinaan ja uh-
rasi sen polttouhriksi poikansa asemesta.

Mutta Herran enkeli huusi toistamiseen Abrahamille taiwaasta
sanoen: „minä olen itse kauttani wannonut, sanoo Herra: koska
tämän teit, etkä säästänyt ainoata poikaasi, niin minä suuresti siu-
naan sinua ja runsaasti lisään sinun siemenesi. Ia sinun sieme-
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nessäsi pitää kaikki kansat siunatuiksi tuleman". Ia Ab-
raham palasi palwelijoittensa luo, ja he meniwät takaisin Bersabaan.

12. saaran Kuulema. lisakin naiminen,
ttvrakumin Kuulema. (1 Mos. 23, 24.)

Saaran elinaika oli 127 ajastaikaa, ja hän kuoli Hebronissa.
Abraham itki häntä ja osti sukunsa perintöhaudaksi pellon, jossa
oli Makpel a n luola, ja hautasi sinne kuolleensa.

Kun Abraham oli ijälliseksi joutunut, ja Herra oli hänet siu-
nannut kaikissa, puhui hän wanhimmalle huoneensa palwelijalle,
Eleasarille: „minä wannotan sinua Herran, taitoaan ja maan Ju-
malan kautta, ettet ota pojalleni emäntää Kananealaisten tyttäristä;
waan mene isäni maalle sukuni tykö ja ota pojalleni lisakille emäntä!"
Niin palwelija wannoi hänelle malan ja otti kymmenen kameelia ja
kaikkinaista herransa tawaraa ja waelsi Mesopotamiaan Nahorin
kaupunkiin.

Ulkopuolella kaupunkia wesikaiwon tykönä antoi palwelija ka-
meelien laskea poltoillensa. Ia hän rukoili sanoen: „ Herra, minun
herrani Abrahamin Jumala, suo minulle menestys tänä päiwänä
ja tee laupeus herralleni Abrahamille! Katso, kaupunkilaisten tyt-
täret tulewat tänne wettä ammentamaan. Niin tapahtukoon, että
se tyttö, jolle minä sanon: anna minun juovakseni, ja joka sanoo:
juo, minä juotan kameelisikin, on juuri se, jonka olet määrännyt pal-
welijallesi lisakille".

Ia ennenkuin hän lakkasi puhumasta, tuli Rebekka kai-
wolle. Hän oli sangen ihana näöltään ja oli Bethuelin, Abraha-
min weljen pojan, tytär. Kun hän oli wesiastiansa täyttänyt, juoksi
Eleasar häntä wastaan sanoen: „anna minun juoda wähän wettä".
Hän sanoi: „juo, herrani!" Ia kun hän oli antanut hänen juoda,
sanoi hän: „minä ammennan wettä myös sinun kameeleillesi". Ia
hän kaasi wettä ruuheen kameeleille. Kun kameelit oliwat juoneet,
antoi mies hänelle kultaisen otsalehden ja kaksi kultaista ranneren-
gasta. Kun hän sai tietää, kenen tytär Rebekka oli, ja että heillä oli
kyllä sijaa hänen isänsä huoneessa yötä olla, kumartui mies maahan ja
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sanoi: „kiitetty olkoon Herra, Abrahamin Jumala, joka on johdat-
tanut minut herrani weljen huoneesen". Mutta Rebekka juoksi ja
ilmoitti nämät asiat äitinsä huoneessa.

Rebekan wcli, La ab an, riensi miehen luo kaiwolle ja sanoi:
„tule sisälle sinä herran siunattu; mitä seisot ulkona?" Eleasar
tuli huoneesen, ja siellä pantiin ruokaa hänen eteensä. Mutta hän
sanoi: „en minä syö, ennenkuin olen asiani puhunut". Kun hän
oli kertonut heille tarkoin koko asian ja kaikki, mitä hänelle oli mat-
kalla tapahtunut, sanoiwat Laäban jaBethuel: „tämä asia on tullut
Herralta, sentähden emme taida sinua ivastaan puhua. Siinä on
Rebekka; olkoon hän sinun herrasi pojan emäntä, niinkuin Herra
on sanonut". Seuraamana aamuna palasi Eleasar kotiansa. Ia
he laskiwat Rebekan menemään hänen kanssansa ja siunasiwat häntä.

Kun he tuliwat kotia Abrahamin luo, kertoi Eleasar lisakille
kaikki. Ia lisak wei Rebekan Saaran majaan ja otti hänet emän-
näksensä. Ia Abrahamin ikä oli 175 ajastaikaa; ja hän riutui
ja kuoli, elämästä kyllääntyneenä, ja haudattiin Makpelcm luolaan.

13. lisakin pojat. (1 Mos. 25-27.)

Rebekka oli hedelmätön, ja lisak rukoili Herraa hänen edes-
tänsä. Ia Herra kuuli häntä ja sanoi Rebetalle: „kaksi poikaa sinä
saat; ja suurempi palwelee wähempää". Kun lisak oli 60
ajastajan wanha, synnytti Rebekka kaksoiset. Ensimmäinen oli rus-
kea ja karwainen, ja hän nimitettiin E suuksi; nuoremman he ni-
mittiwät Jaakobiksi. Gsau tuli jaloksi metsä- ja peltomieheksi;
mutta Jaakob oli yksiwakainen mies ja asui majoissa. lisak rakasti
Esauta, sillä hän söi mielellään metsäscmlista; mutta Rebekka ra-
kasti Jaakobia.

Kun Jaakob oli keittänyt herkun, tuli Esau wafyneenä met-
sästä ja sanoi Jaakobille: „anna minun syödä tuota ruskeata ruo-
kaa, sillä minä olen wäsyksissä!" Mutta Jaakob sanoi: „myy mi-
nulle tänä päiwänä esikoisuutesi!" Esau wastasi: „katso, minä kuo-
len kumminkin; mitä minulle esikoisuudestani on?" Ia Esau myi
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Jaakobille esikoisuutensa. Niin Jaakob antoi Esaulle leipää ja herne-
keittoa. Ia Esau söi ja meni pois. Näin Esau halweksi esikoi-
suuttaan.

Ia Herra siunasi lisakin ja wahwisti sen walnn, jonka hän
oli wannonut Abrahamille. Ia hän sanoi: „minä enennän sinun
siemenesi niinkuin taitoaan tähdet ja annan siemenellesi tämän maan.
Ia sinun siemenessäsi pitää kaikki kansat maan päällä
siunatuiksi tuleman". Ia lisak menestyi sangen hywästi ja
tuli woimalliseksi ja rikkaaksi. Bersabassa hän myös rakensi alttarin
ja rukoili Herran nimeen.

Kun lisak tuli wanhaksi ja hänen silmänsä pimeiksi, kutsui
hän Gsaun, wanhimman poikansa, ja sanoi hänelle: „ota wiinesi ja
joutsesi ja mene kedolta pyytämään metsänotusta ja tee minulle sen-
kaltaista himoruokaa, jota rakastan, että sieluni siunaisi sinua, en-
nenkuin kuolen". Mutta Rebekka kuuli nämät sanat.

Rebekka puhui tästä Jaakobille ja sanoi sitten: „kuule nyt,
poikani, ääneni ja mene laumaan ja ota sieltä kaksi hywää wöhlaa.
Minä teen niistä isällesi himoruokaa, jota hän rakastaa; wie se isäl-
lesi, hänen syotäwäksensä, että hän siunaisi sinua". Mutta Jaakob
sanoi: „katso, wcljeni on karwmnen, ja minä olen paljasihoinen;
ehkäpä isäni minua siwelee ja luulee minun hänet pettämän; ja
minä saatan päälleni kirouksen, enkä siunausta". Silloin sanoi hä-
nen äitinsä: „sinun kirouksesi tulkoon minun päälleni; ole waan
äänelleni kuuliainen!"

Jaakob meni ja toi wohlat äidillensä; ja hänen äitinsä »val-
misti himoruoan, jota lisak rakasti, ja otti Gsaun parhaat waatteet
ja puetti Jaakobin niihin. Mutta wohlain nahat kääri hän hänen

käsiinsä ja paljaasen kaulaansa ja antoi himoruoan Jaakobin käteen.
Ia Jaakob tuli isänsä tykö ja sanoi: „minä olen Esau, esikoisesi;
istu nyt ja syö saaliistani, että sielusi siunaisi minua". Ia Jaa-
kob meni isänsä luo; ja kun lisak siweli Jaakobia, sanoi hän:
„ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet owat Gsaun kädet". Ia lisak
söi ja joi; ja kun hän suuteli Jaakobia, tunsi hän Esaun waat-
teiden hajun ja Jaakobia ja sanoi: „lumäla antakoon si-
nulle taiwaan kastetta ja maan lihawuutta, yltäkyllin jywiä ja wii-
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niä! Kansat palwelkoot sinua ja sukukunnat kumartakoot sinna! Ole
weljesi herra!" Kirottu olkoon, joka sinua kirou, ja siunattu olkoon,
joka sinua siunaa!"

Kun Jaakob oli lähtenyt ulos, tuli Esau metsästämästä ja
walmisti myös himoruocin, wei isällensä ja sanoi: „nouse, isäni, ja
syö poikasi saaliista, että sielusi siunaisi minua!" Kun lisak huo-
masi Jaakobin petoksen, wawahti hän hämmästyksestä sangen kowin
ja kertoi asian Esaulle. Kun Esau sai kaikki kuulla, huusi hän san-
gen haikealla äänellä ja sanoi: „siunaa minuakin, isäni!" lisak sa-
noi: „sinun weljesi on kamaluudella wienyt pois siunauksen sinulta".
Waan Esau sanoi: „yksikö siunaus sinulla wain onkin, isäni?" Ia
hän korotti äänensä ja itki. Silloin lisak sanoi: „lihawuudetta on
sinun asuinsijasi olema. Miekallasi olet itseäsi elättäwä ja palwelema
weljeäsi".

Mutta Esau »ihastui Jaakobiin siunauksen tähden ja sanoi:
„isäni murhepäiwät lähestyivät; sillä minä tapan wcljeni Jaakobin".
Kun tämä ilmoitettiin Rebekalle, sanoi hän Jaakobille: „nouse ja
pakene kohta weljeni Laabanin luo Harcmiin ja ole hänen tykönänsä
wähän aikaa, kunnes weljesi kiukku asettuu". Ia lisak siunasi Jaa-
kobia ja sanoi: „lumala kaikkiwaltias siunatkoon sinua ja antakoon
sinulle Abrahamin siunauksen!" Ia hän lähetti Jaakobin ty-
köänsä menemään Mesopotamiaan ja sanoi hänelle: „älä ota emän-
tää Kanaanin tyttäristä, waan ota itsellesi emäntä Laabanin, sinun
enosi, tyttäristä".

14. Jaakobin waellu» Mesopotamiaan. (1 Mos. 28.)

Jaakob lähti Versabasta ja meni Haraniin; ja hän joutui
paikkaan, jossa hän oli yötä, sillä aurinko oli laskenut. Ia hän
otti kiwen päänsä alaiseksi ja makasi siinä. Maatessaan hän näki
unta, ja katso, maan päällä seisomat tikapuut, joitten pää ulottui
taiwaasen; ja katso, Jumalan enkelit käwiwät ylös ja alas niitä
myöten. Ia Herra seisoi ylinnä ja sanoi: „minä olen Herra,
isäsi Jumala; tämän maan, jonka päällä makaat, annan
minä sinulle ja sinun siemenellesi. Ia sinussa ja sttttM
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siemenessäsi tulewat kaikki sukukunnat maan päällä siunatuiksi.
Minä olen sinun kanssasi, mihin sinä itänänsä jou-
dut, ja saatan sinut jälleen tähän maahan".

Kun Jaakob heräsi, pelkäsi hän ja sanoi: „kuinka peljättäwä
on tämä paikka! Ei tämä ole muu kuin Jumalan huone, ja tässä
on taitoaan owi". Ia hän nousi ja pani kiwen pystyyn muisto-
patsaaksi ja nimitti sm paikan Vet Heliksi ( Jumalan huone).
Niin Jaakob teki lupauksen, sanoen: „jos Jumala on kanssani ja
wnrjelee minua tällä tiellä, ja jos rauhassa palaan kotia, niin
Herra on olewa minun Jumalani, ja tämä kiwi on olema Jumalan
huone".

Niin Jaakob läksi matkalle ja tuli itäiselle maalle. KuN hän
katsoi ympärillensä, oli kedolla kaiwo. Ia katso, sinne tuli hänen
enonsa tytär, Raakel, lammasten kanssa. Saatuansa tietää, että
Jaakob oli lisakin ja Rebekan poika, juoksi hän kotia ja ilmoitti sen
isällensä. Kun Laaban Raakelilta kuuli scmoman sisarensa pojasta,
juoksi hän häntä wastaan, otti hänet syliinsä, suuteli häntä ja wei
hänet huoneesensa.

13. Jaakobin pnlwelus Laabanm tukönä.
(1 Mos. 29—31.)

Kun Jaakob oli kuukauden aikaa ollut Laabcmin luona, sanoi
Laaban hänelle: „ilmoita minulle, mikä sinun palkkasi olisi". Mutta
Laabanilla oli kaksi tytärtä; wanhemman nimi oli Lea ja nuo-
remman nimi Raakel. Ia Raakel oli soreakaswuinen ja ihana
muodoltaan. Jaakob rakasti Raakelia ja sanoi: „minä palwelen
sinua seitsemän ajastaikaa Raakelin tähden". Niin palweli Jaakob
Raakelin tähden seitsemän ajastaikaa; ja ne oliwat hänen mieles-
tänsä niinkuin muutamat päiwiit; niin hän Raakelia rakasti. Kun
seitsemän wuotta oli kulunut, antoi Laaban Jaakobille Lean Raa-
telin asemesta, sanoen: „ei ole meidän maamme tapa, että nuo-
rempi annetaan ennen wanhempaa; mutta jos palwelet minua wielä
toiset seitsemän wuotta, niin toinenkin sinulle annetaan". Jaakob
suostui siihen, ja Laaban autoi hänelle myös Raakelin emännäksi.
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Tämän ajan jälkeen palweli Jaakob Laabania wiela kuusi
wuotta palkan edestä. Ia waikka Laaban kymmenen kertaa muutti
hänen palkkansa, tuli Jaakob kuitenkin sangen rikkaaksi, niin että hä-
nellä oli paljon lampaita, Piikoja, palwelijoita, kameeleja ja aaseja.
Ia Jaakobille syntyi 12 poikaa: Ruuben, Simeon, Leewi,
luuda, Isaschar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad ja
Asser sekä Joosef ja Benjamin. Kaksi wiimeistä oli Raakelin
synnyttämiä. Lea synnytti myös tyttären, nimeltä Di in a.

Mutta Laaban ja hänen poikansa kadehtimat Jaakobia. Ia
Herra sanoi Jaakobille: „palaa isäisi maalle; minä olen sinun
kanssasi". Silloin nousi Jaakob, nosti lapsensa ja emäntänsä ka-
meelien selkään ja wei pois kaiken karjansa ja tawaransa, mennäk-
sensä isänsä lisakin tykö Kanaanin maalle. Kolmantena päiwänä
ilmoitettiin Laabanille, että Jaakob oli paennut; ja hän ajoi häntä
takaa ja saawutti hänet Gileadin wuorella. Herran käskystä Laa-
ban ei puhunut Jaakobille pahaa, waan hän teki liiton Jaakobin
kanssa, ja he erosiwat rauhassa toisistansa.

IS. ZllllKobm KnttMlltKll. (1 Mos. 32—35.)

Jaakob lähetti sanansaattajat edellänsä weljensä Esaun tykö
sanomaan hänelle: „anna minun saada armo sinun edessäsi!" Sa-
nansaattajat palasiwat ja scmoiwat: „sinun weljesi Esau tulee sinua
wastaan, 400 miestä seurassansa. Jaakob peljästyi kowin jarukoili:
„isäni Abrahamin Jumala ja isäni lisakin Jumala! minä olen
mahdoton kaikkeen siihen armoon, jonka teit palwelijal-
lesi. Sillä mennessäni tämän Jordanin ylitse ei minulla muuta
ollut kuin sauwani; mutta nyt minulla on kaksi joukkoa. Pelasta
nyt siis minut weljeni Esaun käsistä!" Ia hän otti lahjoja lähet-
tääksensä Esaulle.

Sitten hän yöllä emimtineen ja lapsineen meni labbokin kaa-
lamopaikkaan ja wei ne sekä kaikki, mitä hänellä oli, wirran yli.
Mutta Jaakob jäi yksin wastaiselle puolelle. Silloin painiskeli mies
hänen kanssansa, siksi kuin aamurusko nousi. Silloin hän löi Jaa-
kobin ronkkaluun päähän, niin että se nyrjähtyi, ja sanoi: „päastä
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minua, sillä aamurusko nousee!" Mutta Jaakob wnstasi: „ m päästä
sinua, jollet siunaa minua". Mies sanoi: „ei sinua enään kutsuta
Jaakobiksi, waan Israeliksi (Jumalan kilwoittelija), sillä sinä olet
Jumalan ja ihmisten kanssa kilwoitellut ja olet woittanut". Ia
hän siunasi Jaakobia. Ia aurinko nousi, ja Jaakob ontui ronkkaansa.

Kun Jaakob nosti silmänsä, tuli Esau ja 400 miestä hänen
kanssansa, ja Jaakob kowasti pelkäsi. Mutta Esau juoksi häntä »vas-
taan, halasi häntä kaulasta ja antoi hänelle suuta. Ia he itkiwät.
Esau palasi Seiriin; Jaakob meni Sikcmiin ja sieltä Herran käs-
kystä Betheliin. Siellä hän asui ja rakensi herralle alttarin. Ia
Herra lupasi Jaakobin siemenelle antaa sen maan, jonka hän oli lu-
mannut Abrahamille ja lisakille. Matkalla Nethelistä kuoli Raakel
Vethlehemissä.

Wihdoin Jaakob tuli isänsä lisakin luo Mamreen. Ia lisak
oli 180 ajastaikainen ja waipui kuolemaan wanhana ja elämästä
kyllästyneenä. Ia hänen poikansa Esau ja Jaakob hautasiwat hänet.

17. Znnsef i« llllnen weliensä. (1 Mos. 37.)

Joosef, Jaakobin voita, oli 1? wuotias, kun hän weljiensä
kanssa kaitsi karjaa. Ia Joosef ilmoitti isälle, mitä Pahoja huutoja
heistä kuului. Mutta Israel rakasti Joosefia enemmin kuin muita
lapsiansa ja teetti hänelle pitkäliepeisen hameen. Kun hänen »vel-
jensä tämän näkilvät, wihasiwat he häntä eiwätkä saattaneet häntä
ystäwällisesti puhutella. Niin Joosef näki unen ja ilmoitti sen wel-
jillensä, josta he rupesiwat häntä mielii enemmän wihaamaan. Sillä
hän oli sanonut heille: „me olimme sitominamme jalallisia Maini-
olla, ja minun jalalliseni nousi seisomaan; ja katso, teidän jalalli-
senne seisoiwat ympärillä ja kumartuiwat minun jalalliseni edessä".
Mutta weljekset sanoiwat hänelle: „ sinäkö tulisit meidän kuninkaak-
semme eli sinäkö hallitsisit meitä?" Ia he wihasiwat häntä wielä
enemmän. Ia hän näki taas toisen unen ja jutteli sen weljillensä,
sanoen: „katso, nurinko, luu ja yksitoista tähteä kumarsiwat minua".
Kun hau sm sanoi isällensä, nuhteli isä häntä, sanoen: „mitä uni
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se on? Pitääkö minun sekä äitisi ja weljiesi tuleman kumartamaan
sinun edessäsi maahan?" Mutta isä piti sanat mielessänsä.

Kun weljet oliwat menneet Sikemim kaitsemaan isänsä karjaa,
sanoi Israel Joosefille: „mene katsomaan, kuinka weljest ja karja
woiwat". Ia Joosef meni. Kun weljet kaukaa hänet niikiwät, sa-
noiwat he toisillensa: „katso, tuo unennäkijä tulee. Tappakaamme
hänet ja sanokaamme: paha peto on hänet syönyt; niin saadaan
nähdä, mihinkä hänen unensa joutuwat". Mutta Ruubcn sanoi:
„ älkää wuodattako werta, waan heittäkää hän tähän kuoppaan, joka
on korwessa".

Kun Joosef tuli wcljiensä luo, riisuiwat he häneltä hänen pitkä-
liepeisen hameensa ja heittiwät hänet kuoppaan; mntta siinä ei ol-
lut wcttä. Sitten he istuiwat syömään. Ia silloin he niikiwät jou-
kon IZmaelilmsia tulewan; he meniwät alas Egyptiin. Silloin sa-
noi luuda: „myykäämme hänet Ismaelilaisille; älkäämme satuttako
läsiämnie häneen, sillä hän on weljemme". Ia he wetiwät Joose-
fin ylös kuopasta ja myiwät hänet Ismaelilaisille lahtecnkynimeneen
hopeapenninkiin. Sitten he ottiwat Joosefin hameen, tappoiwat kau-
riin, tahrasiwat hameen wereen ja lähettiwät sen isällensä sanomalla:
„tämän me löysimme; tunnustele, onko tämä poikasi hame wai eikö?"
Ia hän tunsi sen ja sanoi: „tämä on poikani hame; paha peto
on hänet syönyt; raadeltu, rewclty on Joosef". Jaakob murehti
poikaansa monta päiwää eikä antanut itseänsä lohduttaa, waan sa-
noi itkien: „minä murehtien menen alas poikani tykö hautaan".

18. Joosefin pulwelus ja wankeus. (1 Mos. 37—40.)

Ismaelilaiset weiwät Joosefin Egyptiin ja myiwät hänet Po-
tifarille, Faraon howinhaltijalle. Herra oli Joosefin kanssa; kaikki,
mitä hän teki, antoi Herra menestyä. Sentähden Potifar afetti hä-
net koko huoneensa ylitse. Mutta Potifarin emäntä tahtoi houku-
tella Joosefia syntiin. Mutta hän kieltäen wastasi: „kninka minä
niin paljon pahaa tekisin ja rikkoisin Jumalaa ivas-
taan?" Silloin emäntä kanteli wäärin Joosefista Putifarille. Tämä
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wihastui sangen lowin ja pani Joosefin wankihuoucesen, jossa ku-
ninkaan Wangit oliwat. Mutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi
hänen saada armon wauginwartijau edessä, niin että hän antoi
kaikki Wangit Joosefin haltuun.

Sitten tapahtui, että Faraon ylimmäinen juomanlaskija ja
ylimmäinen leipoja rikkoiwat herraansa wastaan. Niin Farao heitti
molemmat wankeuteen siihen huoneesen, jossa Joosef oli wanlina.
Kun Joosef kerta aamulla tuli heidän luoksensa ja näki heidät mur-
heellisiksi, kysyi hän: „miksi te olette surulliset?" He sanoiwat:
„me olemme nähneet unta, eikä ole meillä selittäjää". Joosef sa-
noi: „lumalan on selitys; kuitenkin jutelkaa se minulle!" Niin
ylimmäinen juomanlaskija jutteli: „minä nain unta, jakatso, wiini-
puu oli edessäni, ja sillä oli kolme haaraa; ja se oli wiheriöitse-
maisillansa, sen kukoistus Puhkesi, ja rypäleet tuleentuiwat wiinimar-
joiksi. Ia minä otin wiinimarjat ja pusersin ne Faraon juoma-
astiaan ja annoin sen Faraon käteen". Ia Joosef sanoi: „kolme haa-

raa on kolme päiwää; kolmen päiwän perästä asettaa Farao si-
nut jälleen entiseen wirkaasi. Mutta muista minua, kun sinun hy-
win käy; sillä minä olen warastettu Heprealaisten maalta, enkä ole
mitään tehnyt, että he wankeuteen minut paniwat".

Kun ylimmäinen leipoja näki, että selitys oli hywä, sanoi
hän: „ minäkin näin unta, että kolme koria oli pääni päällä, ja
ylimmäisessä korissa oli kaikkinaisia leiwoksia Faraon tarpeeksi; ja
linnut soiwät koreista pääni päältä". Joosef sanoi: „kolme koria
on kolme päiwää; kolmen päiwän Perästä ylentää Farao sinut
hirsipuuhun; ja linnut syöwät lihasi sinun päältäsi". Niin ta-
pahtuikin.

19. Innseftn Mlm,j«. (1 Mos. 41.)

Kahden ajastajan perästä näki Farao unen. Hän oli seiso-
ttunaan wirran tykönä. Ia wirrasta astui ylös seitsemän kaunista
ja lihawaa lehmää, jotka käwiwät laitumella ruohostossa. Sitten
näki hän toiset seitsemän, mutta rumaa ja laihaa lehmää nousewan
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wirrasta, ja nämät söiwät seitsemän lihawaa ja kaunista lehmää ja
oliwat yhtä rumat näöltänsä kuin ennenkin. Silloin Farao heräsi.
Ia hän nukkui jälleen ja näki toisen kerran unta, ja katso, seitsemän
täysinäistä ja paksua tähkäpäätä kaswoi yhdessä oljessa ja niitten
jälkeen seitsemän pientä ja itätuulen surkastuttamaa tähkäpäätä. Ia
laihat tähät nieliwät seisemän paksua ja täysinäistä tähkäpäätä.
Silloin Farao heräsi. Aamulla hän kutsutti kokoon kaikki Egyptin
noidat ja tietäjät ja jutteli heille unensa. Mutta ei kukaan taita-
nut niitä selittää. Silloin muisti ylimmäinen juomanlaskija Joo-
sefin ja puhui hänestä Faraolle.

Nyt Farao kutsutti Joosefin. Ia hän tuotiin wankeudesta
Faraon eteen. Farao sanoi hänelle: „minä olen unta nähnyt, eikä
ole sen selittäjää. Mutta olen sinusta kuullut sanottaman: kun
sinä unen kuulet, niin osaat sen selittää". Joosef wastasi: „ei ole

se minun tummassani; mutta Jumala ennustaa kuitenkin Faraolle
hywää". Niin puhui Farao Joosefille unensa. Joosef sanoi: „Fa-
raon uni on yhtäläinen; Jumala ilmoittaa Faraolle, mitä hän on
tekewä. Nuo seitsemän kaunista lehmää ja nuo seitsemän täysinäistä
tähkäpäätä owat seitsemän hywää wuotta. Mutta seitsemän laihaa
lehmää ja seitsemän tyhjää tähkäpäätä on seitsemän uälkäwuotta.
Seitsemän wiljaista wuotta tulee Egyptin maahan, ja niitten jälkeen
tulee seitsemän nälkäwuotta, niin että kaikki wiljan kyllyys unhote-
taan ja kallis aika häwittää maakunnan. Nyt etsiköön Farao toi-
mellista ja taitamaa miestä, joka seitsemänä wiljawuonna ottaa wii-
dennen osan koko Egyptin maan wiljasta ja panee sen talteen seit-
semän nältawuoden waraksi". '

Se puhe miellytti Faraota ja kaikkia hänen palwelijoitaan.
Ia Farao sanoi Joosefille: „koska Jumala on sinulle tämän kaiken
ilmoittanut, niin ei ole toista niin taitawaa ja ymmärtäwäistä kuin
sinä olet. Ole sinä huoneeni päällysmies, ja sinun sanallesi olkoon
koko kansani kuuliainen". Ia Farao otti sormuksen kädestään ja
pani sen Joosefin käteen, puetti hänet kalliisin waatteisin, ripusti
tultawitjat hänen kaulaansa ja antoi hänen ajaa toisissa »vaunuis-
sansa sekä antoi huutaa hänen edellänsä: „Abrek!" (kumartakaa).
Joosef oli silloin 30 wuooen wanha.



23

20. Innsefin meljein enftmmäinen matka Ga.Wtnn.
(1 Mos. 42.)

Kun Jaakob näti olewan jywiä myydä Egyptissä, sanoi hän
pojillensa: „menkää Egyptiin ostamaan Miljaa". Mutta Benja-
minia hän ei laskenut weljiensä kanssa. Näin läksi 10 Israelin
poikaa wiljaa ostamaan.

Kun he tuliwat Joosefin luo, tumartuiwat he maahan kas-
woillensa hänen eteensä. Joosef kyllä tunsi weljensä, mutta tees-
kenteli itsensä oudoksi ja puhutteli heitä kowasti. Mutta weljet ei-
wät häntä tunteneet. Ia Joosef muisti unensa ja sanoi heille: „te
olette wakoojia ja olette tulleet katsomaan, mistä maa olisi awoin".
He wastasiwat: „ei, hywä herra, waan palwelijasi owat tulleet jy-
wiä ostamaan; me olemme kaikki yhden miehen pojat; me olemme
rehelliset, emmekä ikinä ole olleet wakoojia. Meitä on 12 meljestä;
nuorin on nyt isän tykönä, mutta yksi ei ole enään eleillä". Joo-
sef sanoi: „siinä teitä koetellaan: ette täältä pääse, jollei nuorin
weljenne tule tänne. Lähettäkää yksi teistä tuomaan weljenne tänne;
mutta muut owat täällä wcmteina". Niin hän pani heidät kiinni
kolmeksi päiwäksi.

Kolmantena päiwänä sanoi Joosef heille: „jos tahdotte elää,
niin antakaa yhden weljistänne olla sidottuna wankihuoneessa: mutta
menkää te ja wiekää kotia mitä te olette ostaneet ja tuokaa nuorin
weljenne minun tyköni, että sananne todeksi nähtäisiin". Mutta he
sanoiwat toisillensa: „me olemme totisesti syylliset weljemme tähden;
sillä me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän meiltä armoa ru-
koili, emmekä häntä kuulleet; sentahden on tämä ahdistus meille
tullut". Waan he eiwät tietäneet, että Joosef sitä ymmärsi; sillä
hän puhui heille tulkin kautta. Ia hän kääntyi pois heistä ja itki.
Kun hän taas kääntyi heidän puoleensa, otti hän Simeonin ja sitoi
hänet heidän nähden. Ia loofef käski täyttää heidän säkkinsä jy-
willä ja panna heidän rahansa itsekunkin omaan säkkiin sekä antaa
heille emästä matkalle. Ia he läksiwät sieltä.

Kun he tuliwat isänsä luo, ilmoittiwat he kaikki, mitä heille
oli tapahtunut. Kun he sitten tyhjensiwät säkkejänsä, oli itsekunkin
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rahakaärö hänen säkissänsä. Ia he hämmästyiwät isänsä kanssa.
Silloin sanoi Jaakob heille: „te olette saattaneet minut lapsettomaksi;
Joosef ei ole elämissä, eikä Simeon, ja Benjaminin tahdotte wielä
wiedä pois; namät kaikki kohtaamat minua".

31. Joosefin weljien toinen matka EguMin.
(1 Mos. 43-45.)

Mutta kallis aika ahdisti maata. Kun Egyptistä tuodut jy-
wät oli syöty, sanoi Jaakob pojillensa: „mmkaa jälleen ja ostakaa
meille elatusta". Waan kun hän ei tahtonut laskea Benjaminia
heidän kanssansa, sanoi luuda: „jollet Benjaminia lähetä, emme
mekään mene. Mutta lähetä nuorukainen minun kanssani. Minä
wastaan hänestä; »vaadi hänet minun käsistäni". Silloin Israel
antoi Benjaminin mennä heidän kanssansa.

Sitten he meniwät Egyptiin ja seisoiwat Joosefin edessä. Kun
Joosef näki Benjaminin heidän kanssansa, terwehti hän heitä rak-
kaasti ja sanoi: „onko tämä nuorin weljenne?" Ia hän sanoi wielä:
»Jumala olkoon sinulle, poikani, armollinen!" Ia Joosef kiiruhti
pois kamariinsa itkemään; sillä hänen sydämensä paloi weljeänsä
kohtaan. Kun hän oli pessyt kaswonsa, tuli hän ulos ja sanoi:
„tuokaa leipää!" Ia pantiin erinänsä hänelle ja erinänsä heille.
Ia he asetettiin istumaan pöydän ääreen ikänsä mukaan. Sitä
miehet ihmetteliwät. Ia heille kannettiin ruokaa hänen pöydältänsä,
mutta Benjaminille wiisi kertaa enemmän kuin muille.

Ia Joosef sanoi huoneensa haltijalle: „täytä miesten säkit
jywillä ja pane itsekunkin raha hänen säkkinsä suuhun. Ia pane
hopeamaljani nuorimman säkin suuhun hänen jywäinsä hinnan
kanssa". Ia hän teki niin.

Mutta aamulla päiwän Valjetessa päästettiin miehet mene-
mään. Kun oliwat kaupungista lähteneet, sanoi Joosef huoneenfa
haltijalle: „aja miehiä takaa, ja kun heidät saawutat, sano heille:
miksi te olette hywän maksaneet pahalla? Eikö teillä ole se, josta
herrani juo ja josta hän salatutta tiedustelee?" Kun hän heidät saa-
wutti, puhui hän heille nämät sanat. He wastasiwat: „katso, rahan,
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jonka löysimme säkkicmme suusta, toimme jälleen sinulle; kuinka siis
olisimme warastaneet hopeaa tai kultaa herrasi huoneesta? Se,
jonka tyköä malja löydetään, kuolkoon; me muut olemme herramme
orjat". He laskiwat kiireesti itsekukin säkkinsä maahan, ja jokainen
awllsi säkkinsä. Etsittiin wanhimmasta nuorimpaan asti, ja malja
löydettiin Benjaminin säkistä. Niin he repäsiwät Vaatteensa ja pa-
lasiwat kaupunkiin.

luuda meni weljinensä Joosefin huoneesen, ja he lankesiwat
maahan hänen eteensä. luuda sanoi: „mitä me sanomme herral-
leni? Mitä me puhumme? Jumala on nähnyt palwelijaisi wää-
ryyden; katso, me olemme herrani orjat". Mutta hän sanoi: „se,
jolta malja löydettiin, olkoon minun orjani; mutta menkää te rau-
hassa isänne tykö". Niin luuda astui hänen tykönsä ja sanoi:
„ah, herrani, suo palwelijasi puhua yksi sana! Jos nyt tulisin kotia,
eikä nuorukainen olisi muassamme, niin saattaisimme isämme har-
maat hiukset murheella hautaan. Siis jääköön palwelijasi nuorukai-
sen sijaan herrani orjaksi; waan nuorukainen menköön weljiensä
kanssa".

Silloin Joosef ei enimn woinut itseänsä pidättää, ja hän huusi
niille, jotka hänen tykönänsä seisoiwat: „menkää ulos!" Ia hän
itki ääneensä ja sanoi weljillensä: „mina olen Joosef. Wieläkö
isäni elää?" Mutta weljet eiwät saattaneet wastata, silla he oliwat
hämmästyneet. Mutta hän sanoi: „tulkaa waan tyköni; minä olen
Joosef, teidän weljenne, jonka möitte. Ia nyt, älkää olko murheis-sanne siitä; sillä henkenne elatuksen tähden on Jumala lähettänyt
minut tänne teidän edellänne. Wielä nyt on wiisi wuotta, jolloin
ei kynnetä eikä niitetä. Rientäkää nyt isäni tykö ja sanokaa hänelle:
nain sanoo poikasi Joosef: Jumala on minut asettanut koko Egyp-
tin maan herraksi, tule alas minun tyköni, äläkä wiiwyttele! Siellä
minä elätän sinut. Rientäkää siis ja tuokaa isäni tänne!" Ia hän
halasi weljeänsä Benjaminia kaulasta ja itki ja antoi suuta kaikille
weljilleusä.

Ia Joosef antoi heille waunut ja ewästä matkalle setä itse-
kullekin muutinwaatteet. Isällensä hän lähetti kymmenen aasia, jotka
kuljettiwat Egyptin parhaita tawaroita. Ia weljet meniwät matkaan.

2
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22. Jaakobin muutta Eguptiiu. Kiinen ja Znosyfin
Kuulema. (1 Mos. 45—50.)

Kun Joosefin weljet palasiwat isänsä Jaakobin tykö, sanoiwat
he: „Joosef elää wielä ja on koko Egyptin maan herra". Mutta
hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei heitä uskonut. Mutta
kun hän näki waunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan,
niin hänen henkensä wirkosi, ja hän sanoi: „nyt on minulla kyllä,
että poikani Joosef wielä elää; minä menen häntä katsomaan, en-
nenkuin kuolen".

Niin läksi Israel matkaan kaikkine ominensa. Bersabassa hän
uhrasi uhria isänsä Jumalalle. Ia Jumala puhui hänelle yöllä
näyssä: „älä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen sinut siellä
suureksi kansaksi. Minä menen Egyptiin sinun kanssasi ja johda-
tan sinut sieltä takaisin". Kaikki ne, jotka Jaakobin kanssa
meniwät Egyptiin, paitse Jaakobin poikain emäntiä, oliwat yhteensä
70 henkeä, Joosefin molemmat pojat siihen luettuina.

Jaakob lähetti luudan edellänsä Joosefin tykö; ja Joosef meni
isäänsä wastaan Goseniin. Kun hän sai nähdä hänet, halasi hän
häntä kaulasta ja itki. Silloin fanoi Israel: „nyt kuolen mielel-
läni, kun näin kaswosi, että wielä elät".

Niin Joosef ilmoitti Faraolle, että hänen isänsä ja weljensä
oliwat tulleet. Farao sanoi Joosefille: „ isäsi ja weljesi owat tul-
leet sinun tykösi. Egyptin maa on sinulle altisna; aseta isäsi ja
weljesi asumaan parhaasen paikkaan tässä maassa; asukoot Gosenin
maassa". Joosef toi myös isänsä Jaakobin sisälle Faraon eteen.
Ia Jaakob siunasi Faraota.

Niin asui Israel Egyptissä Gosenin maassa; ja he suuresti
lisääntyiwät. Ia Jaakob eli Egyptissä 17 ajastaikaa, ja koko hänen
ikänsä oli 14? ajastaikaa. Kun Israelin aika oli kuolla, wannotti
hän Joosefia, ettei hän hautaisi häntä Egyptiin, waan hänen isiensä
perintöhautacm. Ia Jaakob sanoi Joosefille: „ sinun kaksi poikaasi,
Efraim ja Mann s s e, olkoot minun, niinkuin Ruuben ja Si-
meon owat minun". Niin Israel ojensi kätensä ja laski ne heidän
päällensä ja siunasi heitä.
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Ia Jaakob kutsui poikansa ja ilmoitti heille, mitä heille oli
tapahtuma tulemilla ajoilla. Kuu luudcm wuoro tuli, sanoi hän:
„luuda, sinua weljcsi ylistäwät, ja isäsi lapset kumar-
tamat sinulle. Ei waltilkaa oteta pois luudalta eitä waltio-
sauwaa hänen jalkainsa wiililtii, siksi tuin Sankari tulee, ja hä-
nelle kansat owat alamaiset". Kun Jaakob päätti siunauksensa,
kuoli hän. Sitten meni Joosef hautaamaan isäänsä; ja hänen kans-
sansa meniwät kaikki Faraon palwelijat, Joosefin perhe, hänen wel-
jensä ja hänen isänsä perhe ynnä waunuja ja ratsumiehiä. Mutta
hänen lapsensa hautasiwat hänet Makpelan luolaan.

Jaakobin kuultua, pelkäsiwät Joosefin weljet, että Joosef wi-
haisi heitä ja kostaisi heille kaiken pahan, jonka he oliwat hänelle
tehneet. Mutta Joosef sanoi heille: „ älkää peljätkö! Olenko minä
Jumalan sijassa? Te ajattelitte minua wastaan pahaa; mutta Ju-
mala on kääntänyt sen hywäksi". Ia niin he kaikki asuiwat Egyp-
tissä. Joosef fanoi weljillenfä: „lumala on teitä etsiwä ja wie
teidät tästä maasta siihen maahan, jonka hän on itse wannonut
Abrahamille, lisakille ja Jaakobille; ja silloin wiekaä minun luuni
täältä". Joosef kuoli 110 ajastaikaifena, ja he woiteliwat hänet ja
paniwat arkkuun Egyptissä.

Toinen Ailakansi.
Mooseksen aika (1500-1400 e. Kr.)

23. Israelin lasten orjuns. Mooseksen sMlumil
ja pako. (2 Mos. 1, 2.)

Kun Joosef ja hänen weljensä ja kaikki heidän aikaisensa oli-
wat kuolleet, eneniwät Israelin lapset suuresti, niin että maa täy-
tettiin heistä. Niin uusi kuningas tuli Egyptiin, joka ei Joosefista
mitään tietänyt. Tämä sanoi kansallensa: „Israelin joukko on
meitä suurempi ja wäkewämpi. Käykäämme kamalasti heidän kimp-
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puunsa, ettei heitä tulisi niin paljon! Silla jos joku sota nousisi,
saattaisiwat he mennä wihamiestemme puolelle". Niin asetettiin
heille työn paällysmiehct waiwaamaan heitä orjuudella ja raskaalla
työllä. Mutta jota enemmin he rasittiwat kansaa, sitä enemmän se
lisääntyi. Silloin antoi Farao käskyn kaikelle kansallensa, sanoen:
»kaikki pojat, jotka syntymät, owat wirtaan heitettäwät; mutta kaikki
tyttäret antakaa elää!"

Mi mies Leewin huoneesta nai Leewin tyttären. Kun waimo
synnytti pojan ja näki, että se oli ihana lapsi, salasi hän sitä kolme
kuukautta. Kun hän ei sitä enään taitanut salata, pani hän lapsen
arkkuun ja laski sen kaislistoon wirran rannalle. Ia lapsen sisar
seisoi taampana, nähdäksensä, mitä tapahtuisi. Niin Faraon tytär
meni alas pesemään itseänsä wirtaan; ja kun hän näki arkun, lä-
hetti hän piikansa ottamaan sen ylös. Awattuansa arkun, näki hän
lapsen; ja lapsi itki. Niin hän armahti sitä ja sanoi: „tämä on
Heprealaisten lapsia". Niin astui lapsen sisar esille ja sanoi: „tah-
dotko että menen kutsumaan sinulle imettäwäiscn heprealaisen wai-
mon, joka sinulle lapsen imettää?" Faraon tytär sanoi: „mene!"
Niin piika meni ja kutsui äidin. Ia Faraon tytär sanoi: „imetä
tämä lapsi minulle; minä annan sinulle palkan". Niin waimo otti
lapsen ja imetti sen. Mutta kun lapsi oli kaswanut, toi hän sen
Faraon tyttärelle, joka otti sen pojakseen ja antoi hänelle nimen
Mooses. Ia Mooses opetettiin kaikessa Egyptiläisten wiisaudessa
ja oli Voimallinen sanoissa ja töissä.

Kun Mooses oli 40 wuoden wanha, meni hän katsomaan
weljiänsä, Israelin lapsia. Ia hän näki heidän orjuutensa ja huo-
masi egyptiläisen miehen lyöwan heprealaista miestä. Kun hän
näki, ettei ketään ollut läsnä, tappoi hän Egyptiläisen ja kätki hänet
santaan. Kun hän toiste meni ulos, tappeli kaksi heprealaista miestä
keskenänsä. Mooses sanoi »väärintekijälle: „ miksi lyöt lähimmäis-
täsi?" Hän wastasi: „luka on asettanut sinut meidän tuomarik-
semme? Tahdotko minutkin tappaa, niinkuin Egyptiläisen tapoit?"
Niin Mooses pelkäsi ja sanoi: „totisesti on tämä ilmi tullut". Ia
se tuli Faraon tietoon, ja hän etsi Moosesta tappaaksensa. Mutta
Mooses pakeni Faraon edestä.
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ZH. MnnssKsvn naimenainu ja Kutsumus. (2 Mos. 2-4.)

Mooses pakeni Midianin maalle, jota oli Siinain niemi-
maalla. Mooses mielistyi asumaan Midianin papin letron l. Re-
guelin luona. Tämä antoi hänelle tyttärensä Sipporan emän-
näksi. Ia Mooses hoiti appensa lampaita 40 wuotta.

Kerta hän kaitessaan tuli Jumalan wuoren Horebin tykö.
Ia Herran Enkeli näkyi hänelle pensaasta tulen liekissä; ja katso,
pensas paloi ilmitulessa eikä kuitenkaan kulunut. Jumala puhui
pensaasta: „riisu kenkäsi jaloistasi; sillä paikka, jossa
seisot, on pyhä maa. Minä olen sinun isäsi Jumala,
Abrahamin Jumala, lisakin Jumala ja Jaakobin Ju-
mala". Ia Mooses peitti kaswonsa; M hän pelkäsi katsella Ju-
malaa. Ia Herra sanoi: „minä olen nähnyt kansani ahdistuksen
Egyptissä ja olen kuullut heidän huutonsa ja tahdon wapahtaa hei-
dät ja wiedä heidät hywään maahan. Mene nyt; minä lähetän
sinut Faraon tykö, ja sinä olet johtama kansani Egyptistä".

Mooses sanoi Jumalalle: „mikä minä olen menemäänFaraon
tykö ja wiemään Israelin lapset ulos Egyptistä?" Herra sanoi:
„mina olen sinun kanssasi". Mooses sanoi: „kun sanon Israelin
lapsille: teidän Jumala on minut lähettänyt teidän tykönne,
ja he kysymät: mikä hänen nimensä on? mitä minä sanon heille?"
Jumala sanoi: „sano Israelin lapsille: isäinne Jumala, Abraha-
min, lisakin ja Jaakobin Jumala on näkynyt minulle ja sanonut:
minä tahdon johtaa teidät Egyptin ahdistuksesta Kanaanin maalle".

Mooses sanoi: ~katso eiwat he usko minua". Herra sanoi:
„heitä maahan saumasi, joka on kädessäsi!" Kun Mooses sen teki,
muuttui sauma käärmeeksi. Ia Mooses Pakeni sitä. Mutta Herra
sanoi: „rupec sen pyrstöön!" Kun Mooses rupesi sen pyrstöön,
muuttui se saumaksi hänen kädessään. Ia Herra sanoi wielä: ~pistä
kätesi poween!" Mooses teki niin; ja kun hän weti kätensä powesta,
oli se spitaalinen niinkuin lumi. Ia Herra sanoi: „Pistä kätesi jäl-
leen poweesi!" Silloin se tuli samanlaiseksi kuin hänen mun ihonsa.
~lolleiwät näitä kahta ihmettä usko, niin ota mettä wirrasta ja
kaada maalle, min se muuttuu werelsi".
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Niin sanoi Mooses: ~ah, Herra, en ole tähän asti puhelias
mies ollut; sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli". Herra
sanoi: ~kuka on luonut ihmisen suun? Tahi kuka tekee mykän taikka
kuuron, näkemän taikka sokean? Enkö minä Herra? Mene nyt siis!
Minä olen sinun suusi kanssa ja opetan sinua, mitä sinun pitää
puhuman". Mooses sanoi: „ah, Herra, lähetä kenenkä tahdot".
Silloin Herra wihastui suuresti ja sanoi: ~enkö minä tunne wel-
jeäsi Aaronin, että hän on puhelias? Ia katso, hän tulee sinua
wastaan ja on olema sinulle suuna".

Ia Mooses otti emäntänsä ja poikansa ja palasi Egyptiin.
Ia Herra sanoi Aaronille: ~mcne Moosesta wastaan korpeen!" Ia
hän meni ja tuli häntä wastaan Jumalan wuorella. Molemmat
nyt meniwät, ja Aaron puhui Israelin wanhemmille ne sanat, jotka
Herra oli Moosekselle puhunut ja teki ihmeitä kansan edessä. Ia
kansa, uskoi. Ia he lankesiwat maahan ja rukoiliwat.

23. Mnnsy« ja Auran. GgWtin waiwat.
(1 Mos. 5—11.)

Sitten meniwät Mooses ja Aaron Faraon tykö ja sanonnat:
„näin sanoo Herra, Israelin Jumala: päästä minun kansani pitä-
mään minulle juhlaa korwessa!" Farao wastasi: „kuka on Herra,
jonka ääntä minun tulisi kuulla? En minä siitä Herrasta mitään
tiedä, enkä päästä Israelia. Miksi te pidätätte kansaa sen työstä?
Menkää työhönne!" Faraon käskystä työn teettäjät tekiwät työn
wielä waikeammaksi, kuin se ennen oli ollut.

Kansa walitti Moosekselle ja Aaronille. Mutta Mooses huusi
Herralle. Ia Herra sanoi: „minä olen asettanut sinut Faraon
Jumalaksi, ja weljesi Aaron on olewa sinun profeettasi. Ia Egyp-
tiläiset tulewat tietämään, että minä olen Herra". Niin Mooses
ja Aaron meniwät Faraon tykö. Ia Aaron teki ihmeet saumallansa.
Mutta Egyptin tietäjät ja noidat tekiwät samoin noitumisillansa.
Mutta Aaronin samoa nieli heidän snuwcmsn. Niin Faraon sydän
paatui, eikä hän kuullut heitä.
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Kun Farao ei totellut Herran käskyä, lähetti Herra Mooseksen
ja Aaronin kautta suuret ja peloittawat waiwat Egyptin maalle.
Kun waiwat ahdistiwat, pyysi Farao Moosesta ja Aaronin rukoile-
maan Herraa hänen puolestansa, että hän ottaisi waiwan pois, niin
Farao päästäisi Israelin pois. Silloin Mooses ja Aaron rukoili-
wat, ja kun Herra lakkautti waiwan, paadutti Farao jälleen sydä-
mensä eikä laskenutkaan Israelin lapsia menemään. Näin Herra
lähetti 10 waiwaa, joista kuitenkin Gosenin maa aina oli wapaa.
Ihdetsannen waiwan jälkeen sanoi Herra Moosekselle: ~wielä
minä annan tulla yhden rangaistuksen; sitten Farao päästää tei-
dät täältä. Ia te tulette tietämään, että Herra erottaa Egyptin
ja Israelin".

28. piiäsMnen. LiiKtn Ggz,pti«tii
s 2 Mos. 12-15.)

Herra puhui Moosekselle ja Aaronille: ..kymmenentenä päi-
wänä Nisankuuta ottakoon kukin perheen isäntä wirheettömän ka-
ritsan ja teurastakoon sen neljäntenätoista päiwänä kahden ehtoon
wälillä. Ia heidän pitää ottaman sen werta ja siwuaman molem-
mat pihtipuolet ja huoneitten owenpäällisen, joissa he sitä syöwät.
Ia heidän pitää sinä yönä syömän tulella paistettua lihaa ja hap-
pamatonta leipää katkeran: ruohojen kanssa. Mutta olkaa wyötetyt
kupeistanne, kengät jalassanne ja sauwat kädessänne, ja syökää kii-
ruusti! Se on Herran pääsiäinen. Sillä minä käyn sinä yönä
Egyptin maan läpi ja lyön kaikki esikoiset. Ia weri on teille mer-
kiksi huoneissanne, että kun weren näen, niin menen teidän ohitsenne,
eikä tule se rangaistus surmaamaan teitä. Ia teidän pitää pyhit-
tämän tämä päiwä juhlaksi Herralle. Seitsemän päiwää teidän
pitää syömän happamatonta leipää".

Ia puoliyön aikana löi Herra kaikki esikoiset Faraon esikoisesta
Wangin esikoiseen asti ja kaikki eläinten esikoiset. Silloin tuli suuri
parku; sillä ei ollut huonetta, jossa ei kuollutta ollut. Ia Farao
kutsui Mooseksen ja Aaronin yöllä ja sanoi: „mentaä pois kansas-
tani; menkää ja palwelkaa Herraa! Menkää matkaanne ja siunatkaa



32

minuakin!" Ia Egyptiläiset ajoiwat kansan kiiruhtaen pois maasta;
silla he sanoiwat: „me kuolemme kaikki".

Niin matkustiwat Israelin lapset, lähes 600,000 jalkamiestä,
paitse lapsia. Ia heidän kanssansa meni paljon kaikkinaista muuta
kansaa sekä lampaita ja karjaa. Se aika, jonka Israelin lapset
asuiwat Egyptissä, oli 430 ajastaikaa. Ia Mooses otti myötänsä
Joosefin luut. Jumala johdatti kansan korpitietä Punaista
merta kohti. Ia Herra käwi heidän edellänsä päiwällä pilwen pat-
saassa ja yöllä tulen patsaassa, johdattaaksensa heitä tiellä.

Kun sanottiin Egyptin kuninkaalle, että kansa pakeni, muuttui
hänen sydämensä ja hän katui, että hän oli päästänyt Israelin pois.
Hän otti sotawäkeä ja ajoi Israelin lapsia takaa hemofilia ja ratsu-
miehillä; ja hän saawutti heidät, kun he oliwat sijoittuneet lähelle
merta. Kun Israelin lapset tämän näkiwät, peljastyiwät he suu-
resti ja sanoiwat Moosekselle: ~eikö hautoja ollut Egyptissä, koska
johdit meidät korpeen kuolemaan". Mooses wastasi: „älkää peljätkö!
Seisokaa ja katsokaa, minkä autuuden Herra tänä päiwänä teille te-
kee! Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa alallanne!"

Silloin Mooses Herran käskystä ojensi kätensä meren ylitse,
ja Herra laski wedet wahwalla itätuulella koko sen yön ja pani me-
ren kulmille. Ia Israelin lapset käwiwät keskellä merta tuimaa
myöten, ja wedet oliwat heille muureina heidän kummallakin puo-
lellansa. Ia Egyptiläiset ajoiwat heitä takaa ja seurasiwat heitä
keskelle merta. Mutta Herra sanoi Moosekselle: „ojenna kätesi me-
ren yli!" Mooses teki niin, ja meri palasi aamukoitolla wuohonsa.
Ia wedet peittiwät waunut, ratsumiehet ja koko Faraon sotajoukon,
niin ettei yksikään heistä päässyt. Niin Herra wapahti Israelin.
Ia kansa pelkäsi Herraa ja uskoi Herraan sekä hänen palwelijaansa
Moosekseen.

Silloin weisast Mooses ja Israel Herralle tämän kiitoswirren:
„minä weisaan Herralle, sillä hän on sangen korkea; hewosen ja
miehen hän mereen syöksi. Herra on minun wäkewyyteni ja autuu-
teni! Hän on minun Jumalani, ja minä kunnioitan häntä."
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27. Matka Siinuille. <2 M°s. 15-1?)

Mooses antoi Israelin lasten waeltaa Punaisen meren tyköä;
ja he waelsiwat kolme päiwää korwessa eiwätkä löytäneet wcttä. Niin
he tuliwat M auraan, mutta ciwät saattaneet juoda Maaran kar-
masta wettä. Mutta Mooses huusi Herralle, ja Herra osoitti hä-
nelle puun, jonka hän heitti weteen, ja wesi tuli makeaksi.

Kun he tuliwat S iin in korpeen, napisiwat Israelin lapset
ja sanoiwat: ~woi jospa olisimme Egyptin maalla Herran käden
kautta kuolleet, kun istuimme lihapatain ääressä; sillä te olette mei-
dät johtaneet tänne korpeen kuolemaan nälkään". Mooses ja Aaron
smioiwat Herran käskystä heille: ~tänä ehtoona tulette tietämään
Herran johtaneen teidät Egyptin maalta. Ia teidän pitää tietä-
män että hän on Herra, teidän Jumalanne". Ia tapahtui että
peltolanat ehtoolla tuliwat ja peittiwät leirin.

Mutta aamulla oli kaste leirin ympärillä. Ia kun kaste nousi,
oli korwessa jotakin ympyriäistä ja pientä, niinkuin härmää maan
päällä. Kun Israelin lapset sen näkiwät, sanoiwat he toisillensa:
„Mllll ( mikä) tämä on?" Mooses sanoi: „tämä on se leipä,
jonka herra on antanut teille syödäksenne". Mooseksen käskystä jo-
kainen sitten kokosi ainoastaan niin paljon kuin hän päiwäksi tai-
miisi syötäwää. Mutta kuudentena päiwänä he kokosimat kaksinker-
taisesti, koska sabbattina ei tullut mannaa. Ia Israelin lapset
söiwät mannaa 40 wuotta.

Kun he matkustiwat eteenpäin, ei heillä ollut mettä. Ia kansa
taas riiteli Moosesta wastaan. Niin Mooses huusi Herran puoleen,
ja Herra sanoi: ~lyö saumallasi kallioon, ja siitä juoksee wettä, että

kansa saa siitä juoda". Niin tapahtuikin.
Kohta sen jälkeen sotiwat Amalekilaiset Israelia wastaan.

Mutta Mooses rukoili Herraa, ja Joosua kukisti heidät »voitollisesti.

28. Luin antaminen. Liiton tekeminen. (2 Mos. 19,20,24.)

Kolmantena kuukautena lähtemisestä Egyptistä tuliwat Israelin
lapset Siinain korpeen ja sijoittuiwat wuoren kohdalle. Ia Herra
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sanoi Moosekselle: ~sano Israelin lapsille: te olette nähneet, niitä
minä olen tehnyt Egyptiläisille ja kuinka minä olen teitä kantanut
kotkan siiwillä. Jos te nyt minun ääneni ahkerasti kuu-
lette ja pidätte minun liittoni, niin te olette minulle kal-
lis omaisuus kaikista kansoista. Ia teidän pitää oleman
minulle papillinen »valtakunta ja Pyhä tansa". Niin Mooses
puhui kansan wanhimmille Herran sanat, ja koko kansa mustasi
yhteen ääneen: ~kaikki, mitä Herra on puhunut, me tahdomme
tehdä".

Ia Herra sanoi Moosekselle: „mcne kansan tykö ja pyhitä
heitä tänään ja huomenna, että he «aatteensa pesisiwät; sillä kol-
mantena päiwänä astun alas kaiken kansan eteen Siinain wuorclle.
Ia pane raja kansan ympäri; sillä joka wuoreen koskee taikka sat-
tuu, hän on totisesti kuolema".

Kun kolmantena päiwänä aamu koitti, tuli pitkäisen jylinä
ja tulen leimaus ja paksu pilwi wuoren päälle ja sangen wäkewä
pasuunan ääni; ja kaikki kansa wapisi pelosta. Ia Mooses joh-
datti kansan leiristä Jumalaa ivastaan; ja he seisahtuiwat wuoren
puolelle. Mutta koko Siinain wuori suitsi siitä, että Herra astui
alas sen päälle, ja koko wuori wapisi sangen lowasti. Ia pasuu-
nan ääni käwi aina kowemnmksi. Mooses puhui, ja Herra wastasi
hänelle kuultawasti.

Ia Jumala puhui kaikki nämät sanat:
„Mina olen Herra sinun Inmalasi, joka olen wie-

nyt sinut Egyptin maalta, orjuuden huoneesta.
Nlä pidä muita jumalia minun edessäni.
Älä tee itsellesi kuwaa eikä jonkun muotoa, ei nii-

den, jotka ylhäällä taiwaassa owat, eikä niiden, jotka
alhaalla owat maan päällä, eikä niiden, jotka mesissä
maan alla owat. Nlä kumarra niitä, äläkä palwele niitä.
Sillä minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiiwas Jumala,
joka etsiskelen isäin pahat teot lapsissa kolmanteen ja
neljänteen polween, jotka minua wihaawat; ja teen
laupeuden monelle tuhannelle, jotka minna rakasta-
mat ja pitäwät minun käskyni.
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Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä;
sillä ei Herra jätä sitä rankaisematta, joka hänen ni-
mensä turhaan lausuu.

Muista sabbatin päiwää, että sen pyhittäisit. Kuu-
tena päiwänä tee työtä ja toimita kaikki askareesi. Mutta
seitsemäntenä päiwänä on Herran, sinun Jumalasi, sab-
batti; älä silloin tee yhtään työtä, et sinä eikä poikasi,
tyttäresi, palwelijasi, piikasi, juhtasi, eikä muukalaisesi,
joka portissasi on. Sillä kuutena päiwänä on Herra
tehnyt taiwllnn ja maan ja meren ja kaikki, mitä
niissä on, ja lepäsi seitsemäntenä päiwänä. Sen-
tähden siunasi Herra sabbatin päiwän ja pyhitti sen.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit ja
menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Ju-
malasi, antaa sinulle.

Älä tapa.
Nlä tee huoria.
Ala Marasta.
Älä sano wäärää todistusta lähimmäistäsi was-

taan.
Nlä pyydä lähimmäisesi huonetta. Alä himoitse

lähimmäisesi emäntää, eikä hänen palwelijaansa,
eikä piikaansa, eikä härkäänsä, eikä aasiansa, eikä
mitään, joka lähimmäisesi oma on".

Ia kaikki kansa kuuli pitkäisen jylinän ja pasuunan äänen ja
näki tulen leimaukset ja wuoren suitsewan. Ia he pakeniwat ja sa-
noiwat Moosekselle: „puhu sinä meidän kanssamme, ja me kuu-
lemme; älköön Jumala meidän kanssamme puhuko, ettemme kuolisi".
Mooses lähestyi Herraa, ja Herra puhui hänen kanssansa.

Mooses rakensi alttarin wuoren juurelle ja lähetti sinne esikoisia
Israelin lapsista uhraamaan Herralle. Ia Mooses pani puolen we-
restä maljoihin; toisen puolen hän priiskoitti alttarille. Ia
hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, ja he sanomat:
„kaikki, mitä Herra on puhunut, tahdomme tehdä ja olla hänelle
kuuliaiset". Ia Mooses otti weren ja priiskoitti kansan päälle ja
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sanoi: „tämä on sen liiton weri, jonka Herra teki teidän kans-sanne näiden sanojen perustuksella".
Herran käskystä astui Mooses sittemmin ylös Jumalan wuo-

relle. Ia pilwi peitti wuoren; ja Herran kunnia asui wuorella ja
näytti kuluttawaiselta tulelta Israelin lasten silmissä. Ia Mooses oli
wuorella keskellä pitweä 40 päiwää ja 40 yötä. Kun Herra oli
lopettanut puheensa Mooseksen kanssa, antoi hän hänelle kaksi to-
distuksen taulua, jotka oliwat limestä, Jumalan sormella kirjoitetut.

29. Kultainen waftKKa. Lain taulut. (2 Mos. 32-34.)

Kun Mooses wiipyi wuorella, kokoontui kansa Aaronin ivas-
taan ja sanoi hänelle: „nouse, tee meille jumalia, jotka edel-
lämme käwisiwät; sillä emme tiedä, mitä tälle miehelle Moo-
sekselle on tapahtunut". Aaron sanoi: „repäiskää ne lomarenkaat,
jotka owat korwissanne, ja tuokaa minulle". Ia kansa teki niin. Ia
hän otti kullan heidän kädestään ja teli siitä waletun wasikan. Ia
he sanoiwat: „nämät owat sinun Jumalasi, Israel, jotka johdatti-
wat sinut Egyptin maalta". Ia he uhrasiwat polttouhria ja kiitos-
uhria. Sitten kansa istui syömään ja juomaan ja nousi mäs-
säämään.

Mutta Herra sanoi Moosekselle: ~minä näin tämän kansan,
ja katso, se on niskuri kansa. Ia nyt, salli wihani julmistua hei-
hin huluttllllkseni heidät; ja minä teen sinut suureksi kansaksi". Mutta
Mooses rukoili hartaasti Herran Jumalan edessä. Niin Herra ka-
tui sitä pahaa, jonka hän uhkasi tehdä kansallensa.

Mooses astui alas wuorella, ja hänen kädessänsä oli kaksi to-
distuksen taulua. Ia taulut oliwat Jumalan tekoa, ja kirjoitus oli
myös Jumalan tauluihin laimettu kirjoitus. Kun Mooses lähestyi
leiriä ja näki wasikan ja hypyn, julmistui hänen wihansa niin, että
hän heitti pois taulut ja löi ne rikki. Ia hän otti wasikan, poltti
sen tulella ja musersi sen tuhaksi; sitten hän hajoitti sen weteen ja
antoi sen Israelin lasten juotawaffi. Lewiitoille sanoi Mooses:
~näin sanoo Herra: jokainen sitokoon miekan kupeillensa; käykää
edestakaisin leirissä portista porttiin, ja tappakoon itsekukin weljensä,
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ystäwänsä ja lähimmäisensä" (joka on luopunut Herrasta), Lee-
nun pojat tekiwät niin, ja sinä päiwänä kaatui kansasta noin
3000 miestä.

Mooses meni taas ylös wuorelle ja rukoili armoa kansalle.
Ia Herra sanoi Moosekselle: „wuole itsellesi kaksi kiroista taulua,
samankaltaiset kuin entiset; ja minä kirjoitan tauluihin ne sanat,
jotka ensimmäisissä tauluissa oliwat". Mooses teki niin. Herra
teki nyt liiton koko kansan kanssa wuorella.

Mooses oli siellä Herran tykönä 40 päiwää ja 40 yötä syö-
mättä ja juomatta. Kun hän astui alas Siinain wuorelta, oli
hänellä kaksi todistustaulua kädessänsä, eikä hän tietänyt, että hänen
kaswojensa iho paistoi siitä, että Herra oli häntä puhutellut. Kun
Aaron ja Israelin lapset sen näkiwät, pelkäsiwät he lähestyä häntä.
Mutta Mooses kutsui heidät luoksensa ja sanoi heille kaikki, mitä
Herra oli hänelle puhunut Siinain wuorella. Ia hän pani peitteen
kaswojensa eteen; mutta kun hän meni Herran eteen, pani hän
peitteen pois.

30. Israelin Jumalunplllwelustll KnsKvwnt latt.
1. Todistuksen maja. Herran käskystä teetti Mooses

Jumalalle asuinsijan sen mallin mukaan, jonka Mooses oli wuo-
rella nähnyt. Se oli Maja eli teltta. Sen nimi oli Todis-
tuksen maja, ja se oli sisältä jaettu kahteen huoneesen, jotka oli-
wat toisistaan erotetut paksulla esiripulla. Etumainen ja suurempi
huone nimitettiin Pyhäksi, sisimmäinen ja pienempi Kaikkein
Pyhimmäksi. Majan ympäri oli aidattu piha eli esikartano.

Kaikkein pyhin oli Herran lehowan asunto; se oli wallan
pimeä. Siinä säilytettiin Liiton arkki. Tämä oli akasiapuusta
tehty arkku, sekä sisältä että ulkoa kullalla silattu. Sen kansi oli
puhtaasta kullasta tehty ja nimitettiin armon istuimeksi. Lii-
ton arkissa säilytettiin lain taulut. Pyhässä oli: 1) aiwan esi-
ripun wieressä pieni suitsutusalttari; 2) pohjoisen seinän
wieressä katsomusleipäin pöytä; 3) eteläisen seinän wieressä
seitsemänhaarainen kynttiläjalka, jonka lamppujen liekit
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aina wälaisiwat muuten pimeätä huonetta. Esikartanolla oli:
1) suuri Polttouhrin alttari ja 2) Waskinen pesoastia
pappeja warten.

2. Papit. Herra erotti Leewin suwun palweluksecn py-
hässä. Mutta papeiksi määräsi Herra ainoastaan Aaronin ja
hänen sukukuntansa. Muut sukukunnat maksoiwat Lewiitoillc
kymmenekset kaikista tuloista siitä, että Lewiitat oliwat pappien
apulaisia ja opettiwat kansalle Jumalan lakia. Koko suwun johtaja
oli Aaron ylimmäisenä pappina. Tämä wirka tuli aina pe-
rintönä wanhimmalle pojalle. —la Herra sanoi Moosekselle: ~puhu
Aaronille ja hänen pojillensa: näin pitää teidän siunaaman Is-
raelin lapsia: Herra siunatkoon sinua ja warjelkoou
sinua! Herra walistakoon kastoonsa sinun päällesi ja
olkoon sinulle armollinen! Herra ylentäköön las-
soonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan!"

3. Juhlat. Paise sabbattia unetettiin joka wuoden ku-
luessa Herran käskystä seuraawat juhlat: I)Passah ( pääsi-
äinen) muistoksi siitä, että Israelin lapset päästwät Egyptistä; sil-
loin syötiin 7 päiwää happamatonta leipää; 2) Wiikko-
juhla ( helluntai), joka oli kiitosjuhla elosta ja muistojuhla
lain antamisesta Siinailla; se wietettiin 7 unikkoa pääsiäisen jäl-
keen; 3) Suuri sowintopäiwä, joka oli yleinen paasto- ja
katumuspäiwä sekä tärkein päiwä wuodessa; se wietettiin syksyllä; 4)
Lehtimajan juhla joka wietettiin 5 päiwää suuren sowintopai-
wän jälkeen ja kesti 8 päiwää. Se oli suuri ilojuhla.

31. LäKtu SimaMu. MllKnajat. (4 Mos. 10—14.)

Kokonaisen wuoden oli Israelin lasten leiri ollut Siinailla.
Toisessa kuukaudessa toisena wuonna nousi pilwi todistuksen majan
päältä. Silloin Israelin lapset läksiwät matkaansa Siinain korwesta.
Kohdakkoon kansa taas napisi Herraa wastaan ja sai kowan ran-
gaistuksen.

Kun kansa oli tullut Kaudekseen, joka oli Kanaanin maan
etelärajalla, lähetti Mooses Herran käskystä kaksitoista miestä wakoile-
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maan maata. Ia he mcniwät ja wakoiliwat maan kaikkialla ja leikkasi-
wat wiinipuun oksan wiinimarjarypäleen kanssa, niin myös granaatin
omenia ja wiikunoita. Neljänkymmenen päiwän perästä he palasi-
wat ja kertoiwat: ~mc tulimme siihen maahan, jossarieskaa ja hu-
najaa wuotaa, ja tämä on sen hedelmä. Mutta siellä asuu wäkewä
kansa; siellä on wahwoja ja sangen suuria kaupunkeja. Me näimme
siellä myös hirmuiset Gnakin pojat, ja me olimme heihin werrattuina
niinkuin heinäsirkat meidän suhteemme".

Niin koko kansa rupesi parkumaan ja itki toto seu yön. Ia
laitti Israelin lapset napisiwat Moosesta ja Aaronin wastaan. Mutta
Joosua ja Kaaleb, jotka myöskin oliwat olleet wakoilemassa,
repiwät waatteensa ja sanoiwat: ~maa on juuri hywä maa. Jos
Herralla on hywä suosio meihin, niin hän wie meidät siihen maa-
han ja antaa sen meille. Waan älkää olko Herraa wastaan nisku-
rit!" Niin koko kansa alkoi kiwittää heitä kuoliaiksi.

Mutta silloin näkyi Herran kunnia seurakunnan majassa kai-
kille Israelin lapsille. Ia Herra sanoi Moosekselle: „kuinka kauan
tämä kansa pilkkaa minua? Kuinka kauwcm eiwät usko minua, kai-
kista tunnustähoistll huolimatta, jotka heidän keskellänsä olen tehnyt?
Kaikki ne miehet, jotka näkiwat ihmeeni Egyptissä ja korwessa ja
nyt kymmenen kertaa owat minua kiusanneet, niistä ei kukaan saa
nähdä sitä maata, jonka heidän isillensä mannoin, paitsc Joosua
ja Kaaleb, joissa toinen henki on. Teidän lapsenne tulewat ole-
maan paimenina tässä korwessa 40 wuotta. Waan teidän lapsenne
johdatan sinne, että he tuntisiwat sen maan, jonka te hylkäsitte".

33. MljllllMMVNtä umattll KnrwB«sll. (4 Mos. 20—25.)

Herran hylkäämänä waelsi Israelin kansa korwessa 38 wuotta.
He eiwät pitäneet Herran sabbattia pyhänä, he halweksiwat hänen
oikeuttansa eiwätta eläneet hänen käskyjensä mukaan. Kaikki Egyp-
tistä lähteneet kuoliwat korwessa, jossa aiwan uusi sukupolwi syntyi
ja kaswoi. Mutta maikka Herra hylkäsi kansan, hän ei kuitenkaan
unhoittanut liittoansa, waan antoi heille ruokaa ja »vaatteita koko
waelluksen aikana.
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Neljännenkymmenenneu wuoden< alussa tuliwat Israelin lapset
taas Kaudekseen, jossa kansa taas napisi Moosesta wastaan.
Täältä Mooses lähetti sanansaattajia Edomin kuninkaalta pyytämään
lupaa saada waeltaa hänen maansa läpi. Mutta kun hän ci siihen
antanut lupaa, waan uhkasi sodallakin, kääntyi Israel heistä pois
ja waelsi Horin wuorelle. Täällä Aaron kuoli, ja koko Israel
itki häntä 30 päiwää. Sitten he maelsiwat Punaisen meren tietä
Edomin maan ympäri. Ia kansa suuttui matkasta ja puhui Ju-
malaa ja Moosesta wastaan. Silloin Herra lähetti tulisia käär-
meitä, jotka puriwat kansaa, niin että paljon kansaa kuoli. Ia
kansa tuli Mooseksen tykö, sanoen: ~me teimme syntiä. Rukoile
Herraa ottamaa» pois nämät käärmeet scastamme". Ia Mooses
rukoili kansan puolesta. Niin sanoi Herra: „tee itsellesi tulinen
käärme ja nosta se merkiksi ylös. Joka purtu on ja katsoo siihen,
hän elää". Mooses teki waskikäärmeen, ja tapahtui Herran sanan
mukaan.

Sen jälkeen Israel kulki Kanaanin maan itäpuolella Jordania
olewaan osaan, ja Herra auttoi niin, että he koko tämän maan wal-
loittiwat. Mooses antoi sen Ruub enin, Oadin ja toiselle puo-
lelle Manassen sukukunnasta.

33. Mooseksen nmmeiset Mwitt. (5 Mos. 1-34.)

Ia Herra sanoi Moosekselle: ~astu ylös tänne Abarimin wuo-
relle ja katso sitä maata, jonka Israelin lapsille annan. Ia kun
sen olet nähnyt, niin sinäkin kootaan kansasi tykö, niinkuin weljesi
Aaronkin on koottu. Silloin Mooses kokosi Moabin kentälle koko
kansan ja puhui heille kaikki, mitä Herra käski hänen puhua. Tässä
puheessaan hän puhui Herran suurista ja ihmeellisistä töistä heille
ja heidän isillensä ja kuinka armollisesti Herra oli heitä korwessa joh-
tanut. Sitten hän heille kertoi ja selitti Jumalan antamat lait ja
kehoitti heitä kuuliaisuuteen, sanoen: „kuule Israel! Jos olet kuu-
liainen Herran, sinun Jumalasi, äänelle, niin siunaus on tulewa si-
nulle. Mutta jos et tottele Herran Jumalasi ääntä, niin tulee ki-
rous sinulle, ja Herra hajoittaa sinut kansain sekaan, ja sinä tulet
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pieneksi ja halweksitukfi kansaksi pakanain seassa". Mooses myös
ennusti heille tulemasta suuresta profeetasta, sanoen: »Herra sa-
noi minulle: Profeetan
sinun kaltaisesi, ja panen minun sanani hänen suuhunsa; hän
puhuu heille laitti, mitä minä hänelle lasten".

Sen jälkeen Mooses astui Monoin kedolta Nebo-nimiselle
wuorenkukkulalle, joka on Jerikon kohdalla, ja Herra näytti hänelle
koko Kanaanin maan ja sanoi: „tämä on se maa, josta Abraha-
mille, lisakille ja Jaakobille mannoin. Sinä saat nähdä sen sil-
milläsi, maan et sinä sinne tule". Ia Mooses, Herran palwelija,
kuoli siellä 120 wuoden wanhana. Ia Herra hautasi hänet, eikä
ole yksikään saanut tietää hänen hautaansa tähän päiwään asti.
Ia Israelin lapset itkiwät Moosesta 30 päiwäa. Eikä sitten yhtään
profeettaa noussut Israelissa Mooseksen wertaista, jonka Herra tunsi
kaswoistll kaswoihin.

Kolmas Aikakausi.

Joosuan ja Tuomarien aika (1400—1100 e. Kr.)

34. 3aof.ua. (loos. 1—24.)

Mooseksen kuoleman jälkeen sanoi Herra Joosualle: „ole roh-
kea ja wahwista itseäsi, waroen, että tekisit kaiken sen lain mukaan,
jonka mukaan palwelijani Mooses käski sinun toimiella. Älä siitä
harhaile oikealle eikä wasemmalle. Älköön tämä lakiraamattu
lähtekö suustasi pois, waan ajattele sitä yöt päiwät,
waroen, että tekisit kaikki sen mukaan. Niin sinä me-
nestyt teissäsi ja teet työsi toimellisesti. Alä pelkää, sillä Herra, si-
nun Jumalasi, on sinun kanssasi".

Nyt Joosua ja kaikki Israelin lapset nousiwat ja tuliwat Jor-
danille. Herra sanoi Joosualle: ~niinkuin minä olin Mooseksen
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kanssa, niin olen sinunkin kanssasi. Ia kun kansa lähti majoistansa
menemään, kantoiwat papit Herran käskyn mukaan liiton arkkia kan-
san edessä. Ia Jordanin wirta oli täynnä aina partaasen saakka.
Mutta kun arkin kantajat tuliwat Jordaniin ja pappien jalat kas-
tumat weden syrjään, niin seisahtui yläpuolelta juoksema wesi ja
seisoi yhdessä läjässä; mutta se wesi, joka juoksi alas korwen me-
reen, wäheni ja juoksi pois. Ia koko Israel käwi tuimalla sen lä-
witse, kunnes kaikki kansa pääsi Jordanin ylitse. Ia kun papit, jotka
kantoiwat Herran arkkia, astuiwat Jordanista ylös, tuliwat Jorda-
nin wedet taas sijallensa ja juoksiwat niinkuin ennenkin.

Kun Israelin lapset oliwat sijoitetut Gilgalissa, itäpuolella
Jerikoa, wiettiwät he pääsiäistä määrättynä päiwänä. Ia Jerikon
kohdalla he söiwät sen maan jywistä toisena pääsiäispäiwänä. Ia
Manna lakkasi, kun he söiwät maan jywistä.

Joosua käwi siten sotaa Kanaanin maan kansoja wastaan ja
löi kaikki maan asujamet Wuorilla ja etelämaassa ja laaksoissa ja
alangoissa sekä kaikki heidän kuninkaansa, eikä hän yhtäkään jättänyt
waan tappoi kaikki, joilla henki oli, niinkuin Herra, Israelin Jumala, oli
käskenyt. Eikä yksikään kaupunki antanut itseänsä rauhalla Joosualle,
paitse Gibeon; waan kaikki otettiin sodalla. Woitetut kuninkaat
oliwat luwultaan 31. Sota niitä wastaan kesti melkein 7 wuotta.

Kun Joosua wanheni ja tuli ijälliseksi, oli maata wiela jää-
nyt »valloittamatta. Mutta Herra sanoi hänelle: ~ja'a tämäkin jäl-
jellä olewa maa Israelille perinnöksi!" Tämä jako toimitettiin en-
siksi Gilgalissa, ja joka osasta heitettiin arpaa. Mutta Leewin suku-
kunnalle ei annettu yhtään perintöä, koska Herra, Israelin Jumala,
on heidän perintönsä, niinkuin Herra oli heille sanonut. Sittem-
min kokoontui koko kansa S ilo o n ja asetti sinne todistuksen majan.
Ia Joosua heitti Silossa arpaa Herran edessä ja jakoi jälellä ole-
mille sukukunnille niiden osan. Kun jako oli päättynyt, annettiin
Lewiitoille 48 kaupunkia muitten sukukuntien alueilla asuinpaikoiksi,

Ia niin antoi Herra Israelin lapsille sen maan, jonka hän oli
wcmnonut heidän isillensä antawansa sen heille. Ia Herra antoi
heille lewon kaikista wihollisista; ja kaikki käwi toteen, mitä
Herra oli heille luwmmut.
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Pitkän ajan perästä kokosi Joosua kaikki Israelin sukukunnat
Sikermin ja kehoitti heitä wakawasti pelkäämään ja uskollisesti pai-
welemaan Herraa sekä hylkäämään epäjumalat. Sitten sanoi hän:
„jollette mielellänne Herraa palwele, niin walitkaa tänään, ketä te
palwelette. Mutta minä ja minun huoneeni palwelemme
Herraa". Niin wastasi kansa: „pois se meistä, että hylkäisimme
Herran ja palwelisimme muita jumalia; me myös palwelemme Her-
raa, sillä hän on meidän Jumalamme, ja tahdomme olla hänen äänel-
lensä kuuliaiset". Ia Joosua teki sinä paiwanä liiton kansan kanssa.

Ia Joosua, Herran palwelija, kuoli 110 ajastaikaisenan.

33. 3«ra«lm Tunmurtt. Gilleun. (Tuom. 1—12.)

Israelin kansa palweli Jumalaa niin kauwan kuin Joosua eli.
Mutta kun hän oli kuollut ja koko se sukukunta, tuli heidän jälkeensä
toinen sukukunta, joka ei tuntenut Herraa eikä hänen Israelille teke-
miä töitänsä. Ia Israelin lapset hylkäsiwät Herran, heidän isiensä
Jumalan, ja palweliwat epäjumalia. Niin julmistui Herran wiha
Israeliin, ja hän antoi heidät wihollisten käsiin; ja heitä ahdistet-
tiin koroin. Silloin Herra herätti heille tuomareita, jotka wa-
pahtiwat heidät ryöstäjien käsistä. Ia Herra oli tuomarein kanssa
ja auttoi kansaa tuomarien elinaikana ja heidän huokaustensa tähden.
Mutta kun tuomari oli kuollut, tekiwät he taas wielä nurjemmin
kuin heidän isänsä. Tuomareita oli Israelissa 16 limultaan.

Ensimmäinen tuomari oli Kaalebin weli Otniel, joka wa-
pahti Israelin Mesopotamian kuninkaan mallasta. Hänen jälkeensä
mainitaan Ehud, join woitti Moabilaiset, Samgar, joka karjan
kaaretsella löi 600 Filistealaista, ja naisprofeetta Deboora, joka
wapahti kansan Kananealaisten kuninkaan laabinin käsistä.

Sen jälkeen Israelin lapset taas tekiwät pahaa Herran edessä;
ja Herra antoi heidät Midianilaisten käsiin 7 wnodeksi. Kun Is-
rael jotakin kylwi, tuliwat Midianilaiset ja turmeliwat kaiken maan
kaswun, eiwätkä jättäneet Israelille yhtään elatusta. Israelin lap-
set hunsiwat Herran tykö. Ia Herran enkeli ilmaantui Gideonille,
loaisen pojalle, ja sanoi: „Herra olkoon sinnn kanssasi, sinä wäkewä
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sotamies! Mene tässä wälewyydessäsi; sinä wapahdat Israelin Mi-
dianilaisten käsistä; katso, minä lähetän sinut". Oideon sanoi:
„ millä minä wapahdan Israelin? Katso, minun sukuni on kaikkein
köyhin Manassessa, ja minä olen kaikkein pienin isäni huoneessa".
Herra sanoi: ~totisesti minä olen sinun kanssasi".

Sinä yönä sanoi Herra Oideonille: „kukista Vaalin alttari, joka
on isälläsi ja rakenna Herralle Jumalallesi alttari tälle korkealle wuo-
relle". Oideon teki niin.

Kaikki Midianilaiset kokoontumat Israelia wastaan. Ia Her-
ran henki täytti Oideonin ja hän lähetti sanan ympärillä olemille
sukukunnille, että he seuraisiwat häntä. Silloin nousi Gideon ja
kaikki hänen wälensä. Ia Herra sanoi Oideonille: ~ylön paljon on
wäkeä sinun kanssasi; ehkä kerskaisi Israel minua wastaan, sanoen:
minun oma käteni wapahti minut. Kolmella sadalla miehellä wa-
pahdan minä teidät; mutta kaikki muu kansa menköön kukin kotiinsa".

Ia Gideon jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon ja antoi
pasuunat jokaisen käteen ja tyhjät sawiastiat sekä lamput astioihin.
Keskimäisen yöwartion alussa tuli hän sadan miehen kanssa Midia-
niinisten leiriin; ja he puhalsiwat pasuuniin ja riktoiwat sawiastiat,
jotka oliwat heidän käsissänsä. Ia samoin tekiwät muutkin joukot.

Kaikki tempasiwat sitten lamput wasempaan käteen ja pasuunat oi-
keaan käteen ja huusiwat: „miekka Herralle ja Gideonille!" Jakoko
leiri rupesi juoksemaan, huutamaan ja pakenemaan. Ia Herra so-
witti niin, että toisen miekka kääntyi toista wastaan koko leirissä.
Ia Israelin miehet ajoiwat Midianilaisia takaa.

Israelin miehet sanomat Oideonille: ~hallitse sinä meitä, sinä
ja sinun poikasi ja sinun poikasi poika, sillä sinä wapahdit meidät
Midianilllisten käsistä. Mutta Oideon sanoi: ~en minä tahdo hal-
lita teitä, eikä poikani ole teitä hallitsema, waan Herra olkoon tei-
dän hallitsijanne". Sitten oli rauhaa 40 wuotta.

36. Ruut. (Ruutin kirj.)

Tuomarien hallitessa tuli kallis aika maahan, ja betlehemiläi-
nen Elimelet meni waimousa No omin ja tähden poikansa kanssa
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Mocwilaisten maalle. Siellä kuoli Elimelek, ja hänen poikansa nai-
mat moabilaisia waimoja. Kun molemmat pojatkin tuoliwat, palasi
Noomi kotimaahansa. Molemmat miniät seuiasiwat häntä. Kun
hän pyysi heitä palaamaan kotiansa, rupesiwat molemmat itkemään.
Toinen kuitenkin wihdoin läksi takaisin, mutta toinen, nimeltä Ruut,
sanoi: „mihin sinä menet, menen minäkin, sinun kansasi on minun
kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani". Ia he matkustiwat
kahden Betlehemiin.

Täällä Ruut meni pellolle tähkäpäitä leikkaajien jäljissä poimi-
maan. Ia se peltomaa «li Boaksen oma, joka oli Elimelekiu
sukua. Kun Boas näki Ruutin ja sai tietää, kuka hän oli, osoitti
hän Ruutille suurta ystawyyttä ja otti sittemmin Ruutin »aimok-
sensa. Ruut synnytti Noakselle Pojan, jonka nimi oli Ob ed. Obedin
poika oli lisai, joka oli kuningas Naamioin isä. Täten tuli moa-
lnlcunen Ruut maailman »vapahtajan kantaäidiksi.

37. Eeli ja Samuel. (1 Sam. 1—7.)

Mimmäisen papin Eelin aikana eli lewiitta Ramassa nimeltä
Ellana. Hänellä oli kaksi waimoa, Hanna ja Peninna. Han-
nalla ei ollut lapsia. Elkana meni joka wuosi Siloon rukoilemaan,
ja hänen Maunonsa seuiasiwat häntä. Ia Hanna rukoili Herraa ja
itki hartaasti, sanoen: ~Herra Sebaot, jos antaisit piiallesi pojan,
niin antaisin hänet Herralle hänen ikäpäiwiksensä". Ia Herra muisti
Hannaa, ja Hanna synnytti pojan, jonka hän nimitti Samueliksi.
Ia hän wei hänet Herran huoneesen Siloon ja antoi hänet Her-
ralle kaikeksi elinajaksi. Ia nuorukainen palweli Herraa Eelin tykönä.

Mutta Eelin pojat oliwat ilkeät eiwätla totelleet Herraa. Ia
Eeli oli jo wanha. Kun hän kuuli, mitä hänen poikansa tekiwät,
sanoi hän heille: „miksi teette senkaltaisia? Ei niin, poikani, ei ole
se hywä sanoma, jonka kuulen". Mutta he eiwät kuulleet isänsä
ääntä.

Mutta Samuel palweli Herraa, ja hän kaswoi ja oli otollinen
sekä Herralle että ihmisille. Herran sana oli siihen aikaan kallis,
eikä ollut ilmestyksiä. Kun Samuel makasi Herran huoneessa, missä
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Jumalan arkki oli, tapahtui, että Herra kutsui Samuelin. Ia hän
»vastasi: ~tässä olen". Ia hän juoksi Eelin luo ja sanoi: „katso,
tässä olen, sinä kutsuit minua". Eeli »vastasi: ~eu minä sinua
kutsunut; mene jälleen ja pane maata". Mutta Samuel ei silloin
»vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana wielä ollut ilmoitettu hä-
nelle. Ia Herra kutsui Samuelia wielä kaksi kertaa; ja kolman-
nella kerralla Eeli ymmärsi, että Herra kutsui nuorukaista, ja sanoi:
~mene ja pane maata, ja jos sinua wielä kutsutaan, niin sano:
puhu, Herra, sillä palwelijasi kuulee!" Samuel meni ja pani maata.
Niin Herra kutsui häntä niinkuin ennenkin: „Samuel, Samuel!"
Ia Samuel sanoi: „puhu, sillä palwelijasi kuulee!" Niin Herra
sanoi Samuelille: „katso, minä tuotan Eelille kaikki, mitä minä
hänen huonettansa wastaan olen puhunut, sen pahan työn tähden,
että hän tiesi poikainsa häpeällisesti käyttäneen itsensä, eikä rangais-
sut heitä". Aamulla kutsui Eeli hänet ja sanoi: „mikä sana se on,
joka sinulle sanottiin? Älä salaa sitä minulta". Niin Samuel ker-
toi hänelle kaikki. Waan Eeli sanoi: „hän on Herra; hän tehköön,
minkä hän hywäksi näkee". Ia Samuel kaswoi, ja Herra oli
hänen kanssansa. Koko Israel tunsi Samuelin uskolliseksi Herran
profeetaksi. Ia Samuelin sana tuli kaiken Israelin tiedoksi.

Israel meni sotaan Filistealaisic» wastaan, ja Israel lyötiin.
Silloin sanoiwat Israelin »vanhimmat: ~ottakaamme Herran liiton
artti »vapahtamaan meitä »vihollistemme käsistä!" Kun Eelin pojat
toilvat liiton arkin leiriin, huusi koko Israel suurella ilohuudolla;
ja Filistealaiset peltasitvät ja sanoiwat: ~Jumala on tullut leiriin".
Mutta Israel lyötiin, Jumalan arkki otettiin pois, ja Eelin kaksi
poikaa kaatui. Kun Eeli kuuli sanoman Jumalan arkista, lankesi
hän istuimelta taaksepäin maahan, mursi niskansa ja kuoli.

Filistealaiset weiwät liiton arkin epäjumalansa huoneesen.
Mntta Herran käsi oli raskas Filistcalaisten päällä ja löi heitä ko-
lvilla »vaimoilla. Silloin päättiwät Filistealaiset »viedä Jumalan
arkin takaisin.

Mutta Samuel puhui koko Israelille: ~jos käännytte kaikesta
sydämestänne Herra»» tykö, niin heittäkää »vieraat Jumalat pois,
kiinnittäkää sydämenne Herraan ja palweltna häntä ainoata, niin
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hän Pelastan teidät Filistealaisten käsistä". Niin heittiwät Israelin
lapset pois epäjumalat ja palweliwat ainoata Herraa. Ia Samuel
kokosi koko Israelin, ja kansa tunnusti syntinsä. Mutta Filistealaiset
tuliwat sinne sotimaan Israelia wastaan. Samuel huusi Herraa
puolustamaan, ja Herra peljätti Filistealaisia suurella pauhinalla,
niin että Israelin lapset löiwät heidät. Ia Samuel oli Israelin
tuomarina kaiken elinaikansa.

Neljäs Aikakausi.

Jakamattoman kuninkaan-wallan aikakausi.
(1075—975 e. Kr.)

38. Saul. (1 Sam. 8—16.)
(1075—1055.)

Kun Samuel wanheni, pani hän poikansa Israelin tuoma-
reiksi. Mutta hänen poikansa ciwät wacltaneet hänen teissänsä, wacm
ottiwat lahjoja ja käänsiwät oikeuden. Silloin kokoontuiwat Isra-
elin wanhimmat ja tuliwat Samuelille sanomaan: „katso, sinä olet
wanhentunut, eiwätkä poikasi waella sinun teissäsi. Niin aseta nyt
meille kuningas, niinkuin kaikilla pakanoilla on". Samuel otti
sen pahaksi. Mutta Herra sanoi: „kuule kansan ääntä; sillä ei-
wät he ole sinua hyljänneet, maan minut he owat hyl-
jänneet, etten minä heitä hallitsisi".

Niin oli mies Benjaminista, nimeltä Kis. Hänellä oli poika,
nimeltä Saul, joka oli kaunis nuori mies, päätä pitempi kaikkea
muuta kansaa. Kun Saul Herran tahdosta tuli Samuelin luokse,
sanoi Herra: „täma on se mies, joka un kansani päämies". Sil-
loin Samuel sanoi Saulille: „sinä syöt tänään minun kanssani".
Seuraamana aamuna otti Samuel öljyasticm ja kaasi Saulin pään
päälle, suuteli häntä ja sanoi: „katsu, Herra on sinut »voidellut
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perintönsä päämieheksi". Saul meni pois Samuelin luota; ja Herra
antoi Saulille toisen sydämen.

Mutta Samuel kutsutti kansan kokoon Mispaan ja heitti ar-
paa siitä, kuka kuninkaaksi tulisi. Silloin lankesi arpa Sauliin,
Kisin Poikaan. Samuel sanoi kaikelle kansalle: „näetteto, kenenkä
Herra on walinnut? Sillä ei ole hänen »vertaistansa koko kansassa".
Niin huusi kaikki kansa: „eläloön kuningas!"

Saul soti woitollisesti Israelin wihollisia wastaan ja wapahti
Israelin niitten käsistä. Filistealaiset woitettiin Saulin pojan Jo-
natanin urhoollisuuden kautta. Sen jälkeen sanoi Samuel Sau-
lille: „näin sanoo Herra Sebaot: mene ja lyö Amalek ja hukuta
kaikki, mitä hänellä on, äläkä säästä häntä!" Niin löi Saul Ama-
lekilaiset ja surmasi kaiken kansan. Mutta häu ja kaikki kansa säästi
kuninkaan ja mitä parasta oli karjasta. Samuel meni Saulin luo
ja sanoi hänelle: „milsi et kuullut Herran ääntä, waan annoit itsesi
saaliin puoleen ja teit pahaa Herran edessä?" Saul sanoi tahto-mansa uhrilla sowittaa syntinsä. Tähän Samuel taas sanoi: ~kelp-
aako Herralle paremmin uhri, kuin että kuulet Herran äänen? Katso,
kuuliaisuus on parempi kuin uhri; silla tottelemat-
tomuus on noituuden synti, ja wastahakoisuus on
epäjumalan palwelus. Koska olet hyljännyt Herran sanan,
on hänkin sinut hyljännyt, ettet enään saa olla Israelin kuningas".
Samuel meni Rainaan eikä nähnyt Saulin enään kuolinpäiwäänsä
saakka. Kuitenkin murehti hän Saulia.

Herra puhui Samuelille: „kuinka kauwcm sinä murehdit Sau-
lia, jonka olen hyljännyt? Täytä sarwesi öljyllä ja mene betlehemi-
läisen Ii sain luo; sillä hänen pojistansa olen katsonut itselleni
kuninkaan". Samuel teki niin ja kutsui lisain poikineen uhrille.
Kun he tuliwat sisälle, katseli hän esikoista ja ajatteli: ~marinaankin
on tämä Herran woideltu". Mutta Herra sanoi Samuelille: „älä
katso hänen muotoansa eikä suurta kokoansa. Sillä ei niin ole
kuin ihminen näkee; ihminen näkee sen, mikä silmäin
edessä on, mutta Herra katsoo sydämeen". Kun Sa-
muel oli kaikkia katsellut, kysyi hän: „loto nyt täällä kaikki pojat
owat?" lisai sanoi: ~wielä on nuorin jäljellä, ja hän kaitsee lam-
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paita". Niin tuotiin Daawid sinne; ja hän oli werewä ja kau-
nis kaswoiltaan ja ihanan muotoinen. Ia Herra sanoi: „nouse
ja woitele tämä, sillä tämä se on". Niin otti Samuel öljyscnwensa
ja woiteli hänet, ja Herran henki tuli Daawidiin siitä päiwästä
alkaen. Sen jälkeen Samuel palasi Ramaan.

Mutta Herran henki läksi Saulista, ja paha henki waiwasi
häntä. Niin hänen palwelijansa neuwoiwat häntä etsimään harpun-
soittajaa, joka soittaisi hänelle, kun paha henki häntä waiwaisi. Kun
hän sai tietää, että yksi lisain pojista oli taitawa soittaja, lähetti
hän Daawidia noutamaan. Ia hän tuli Saulille sangen rakkaaksi
ja tuli hänen aseensa kantajaksi. Kun paha henki tuli Sauliin, otti
Daawid kanteleen ja soitti kädellänsä. Ia niin Saul wirwoittui, ja
paha henki läksi hänestä. Ia Daawid jäi olemaan Saulin luona.

39. Daawill jn Goljat. (1 Sam. 17.)

Filistealaiset kolosiwat sotawäkensä sotaan Israelia wastaan.
Silloin tuli Filistealaisten leiristä mies, Goljat nimeltä, kuuden
kyynärän ja kämmenen leweyden pituinen. Hänellä oli aiwan hir-
muiset aseet. Ia hän huusi Israelin sotajoukolle: „walitkaa mies,
joka tulee tänne minun tyköni. Jos hän lyö minut, niin me olemme
teidän palwelijanne, mutta jos minä hänet woitan, pitää teidän ole-
man meidän palwelijamme". Sanl ja koko Israel hämmästyiwät
ja pelkäsiwät suuresti.

lisain kolme wanhinta poikaa meni sotaan Saulin kanssa.
Mutta Daawid meni kotiansa kaitsemaan isänsä lampaita. lisai
sanoi Daawidille: „mene katsomaan weljiäfi, kuinka he woiwat". Ia
Daawid meni. Kun hän tuli leiriin, nousi Goljat ja puhui niin-
kuin ennenkin. Ia joka mies Israelissa pakeni. Ia he sanoiwat:
„hänen »voittajansa kuningas tekee aiwan rikkaaksi, antaa tyttärensä
hänelle ja tekee hänen isänsä huoneen wapaakst Israelissa". Sil-
loin sanoi Daawid: „mikä tämä ympärileikkaamaton Filistealainen
on, jota häpäisee eläwän Jumalan sotajoukon?" ja tahtoi wieläkin
tuulla woittajan palkkaa mainittawan.

2
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Kun tämä ilmoitettiin Saulille, antoi hän tuoda Daawidin
tykönsä. Ia Daawid sanoi Saulille: ,Möön kenenkään sydän häm-
mästykö; palwelijasi käy sotimaan tätä Mstealaista wastaan".
Saul sanoi: „et sinä woi mennä sotimaan häntä wastaan; sillä
sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotamies nuoruudesta asti".
Daawid ivastasi: „kun kaitsin isäni lampaita, tuli jalopeura ja
karhu ja wei lampaan laumasta. Niin minä juoksin ja tempasin
sen ulos niitten suusta. Ia kun ne karkasiwat minun päälleni, ta-
poin ne. Herra, joka minut pelasti jalopeurasta ja karhusta, pe-
lastaa minut myös tämän Filistealaisen käsistä". Ia Saul sanoi
Daawidille: „mene, Herra on sinun kanssasi". Daawid otti sau-mansa käteensä, walitsi ojasta wiisi sileätä kiweä, pani ne paimen-
reppuunsa, otti lingon käteensä ja meni Filistealaista wastaan.

Kun Filistealainen näki Daawidin, piti hän häntä halpana
ja sanoi: „olenko koira, koska tulet saumoilla minua wastaan?" Ia
Filistealainen kiroili Daawidia jumaliensa kautta ja sanoi wielä:
„tule tänne, minä annan lihclsi taiwaan linnuille ja kedon pedoille".
Mutta Daawid sanoi: „sinä tulet minun tyköni miekalla, keihäällä
ja kilwellä; mutta minä tulen sinun tykösi Herran Sebaotin, Is-
raelin sotawäen Jumalan nimeen, jota olet pilkannut. Tänä päi-
wänä antaa Herra sinut minun käsiini". Kun Filistealainen nousi,
riensi Daawid häntä wastaan, otti repustansa kiwen, linkosi ja pais-
kasi Filistealaista otsaan, että kiwi meni otsaan sisälle ja hän kaa-
tui maahan kaswoillensa. Silloin juoksi hän ja wcti Goljatin mie-
kan tupesta ja hakkasi sillä häneltä pään poikki. Kun Filistealaiset
näkiwät, että heidän sankarinsa oli kuollut, niin he pakeniwat. Ia
Israelin miehet ajoiwat heitä takaa ja löiwät heidät. Tämän
jälkeen tetiwät Daawid ja Saulin poika Jonatan sydämellisen ystä-
wyyden liiton keskenänsä.

HY. Diiawickn wllino. (1 Sam. 18—31.)

Kun Daawid palasi lyömästä Filistealaista, tuliwat wcnmot
Israelin kaupungeista soittaen, laulaen ja tanssien kuningas Saulia
wastaan ja lauloiwat »vuorotellen: „Saul löi tnhannen, mutta Dan-
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wid kymmenentuhatta. Niin Saul närkästyi sangen suuresti ja sa-
noi: „nyt' puuttuu häneltä wain kuninkaan Malta". Ia Saul kat-
soi aina karsaasti Daawidia siitä päiwästä alkaen. Toisena päiwänä
waiwasi paha henki Saulia, ja hän raiwosi kotona huoneessansa.
Daawid soitti tapansa mukaan, ja Saulin kädessä oli keihäs. Ia
Saul heitti keihään, luodakseen hänet seinään kiinni; mutta Daawid
maltti keihästä kaksi kertaa. Ia Saul pelkäsi Daawidia, silla Herra
oli hänen kanssansa, mutta oli luopunut Saulista. Niin pani Saul
hänet pois tyköänsä ja asetti hänet 1000 miehen päämieheksi. Ia
Daawid oli onnellinen kaikissa teissänsä, sillä Herra oli hänen kans-
sansa. Saul pelkäsi Daawidia; waan koko Israel rakasti häntä.

Kun Daawid taas uudessa sodassa löi Filistealaisia suurella
surmalla, tuli paha henki Sauliin, kun Daawid hänelle soitti. Saul
koetti nytkin pistää Daawidin keihäällä seinään, mutta Daawid »vältti,
ja keihäs meni seinään. Daawid pakeni nyt kotiansa. Waan Saul
lähetti sinne sanansaattajia »vartioimaan Daawidia ja aamulla hänet
tuppainaan. Mutta Milal, Daawidin waimo, joka oli Saulin
tytär, laski Daawidin alas akkunasta, ja hän pääsi paloon. Jona-
tan kyllä koetti Daawidia puolustamalla lepyttää isänsä wihaa; mutta
silloin heitti Saul keihään luodakseen häntä. Siitä Jonatan ym-
märsi, että hänen isänsä oli päättänyt tappaa Daawidin. Ia hän meni
aamulla kedolle Daawidia tapaamaan. Ia he cmtoiwat toinen toi-
sellensa suuta ja itkiwät yhdessä. Daawid meni matkaansa; Jona-
tan taas palasi kaupunkiin.

Kun Daawid tuli Nobeen ja pyysi ylimmäiseltä papilta
Ahim e letiltä leipää, koska hänen oli kotva nälkä, antoi Ahimelek
hänelle näkyleipiä; sillä hänellä ei ollut muuta. Saatuansa sieltä
myös Goljatin miekan, pakeni Daawid Filistealaisten kuninkaan luo
ja sieltä taas wuoren luolaan. Sinne kokoontui hänen isänsä huone
ja kaikkinaisia waiwattuja, noin 400 miestä lunniltaan. Ia Daa-
wid oli heidän päämiehensä. Saul alinomaa »vainosi Daawidia,
jola aina »vaan pakeni paikasta toiseen.

Kun Saulille sitten kerran ilmoitettiin: „Daawid on Cnge-
din korwessa", otti Saul 3000 miestä ja meni etsimään Daawidia.
Korwessa hän meni luolaan makaamaan; mutta Daawid istui »nie-
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hinensä luolan peräkulmilla. Ia Daawidin miehet snnoiwat hänelle:
„katso, tämä on se päiwä, jolloin Herra antaa wihamiehesi sinun
käsiisi". Ia Daawid nousi ja leikkasi salaa kappaleen Saulin waat-
teen liepeestä. Mutta kun tämä oli tehty, soimasi Daawidin sy-
dän häntä, että hän niin oli tehnyt. Eikä hän sallinut miehiensä
karata Saulin päälle. Aamulla nousi Saul ja meni matkoihinsa;
ja Daawidkin läksi luolasta. Hän huusi Saulille: „herrani kunin-
gas!" Saul katsahti taaksensa, ja Daawid kallisti kaswonsa maahan
ja kumarsi, sanoen: „miksi uskot ihmisten sanoja, että Daawid
muka etsii wahinkoasi? Katso, tänään oli Herra antanut sinut mi-
nun käsiini luolassa; mutta minä armahdin sinua, waikka minua
ncuwottiin tappamaan sinut. Katso tätä hameesi tilkkaa minun kä-
dessäni. Huomaa siitä, ettei yhtään pahuutta eikä wääryyttä ole
minun mielessäni; ja sinä wäijyt henkeäni, ottaaksesi sen minulta.
Herra tuomitkoon meidän wälillämme; mutta ei minun käteni ole
sinuun sattuwa". Ia Saul korotti äänensä ja itki ja sanoi Daa-
widille: „sinä olet minua hurskaampi. Herra maksakoon sinulle sen
hywän, jonka tänä päiwänä olet minulle tehnyt!" Saul meni koti-
ansa; mutta Daawid ja hänen miehensä meniwät Wuorille.

Tähän aikaan kuoli profeetta Samuel. Ia loko Israel ko-
koontui häntä murehtimaan ja hautasi hänet hänen omaan huonee-
sensa. Samaan aikaan Saul meni taas sotamiehinensa Daawidin
wastaan. löllä meni Daawid sisarensa pojan Ab is ain kanssa Sau-
lin leiriin, jossa Saul makasi nukkuneena; ja hänen keihäänsä oli
pistetty maahan hänen päänalaisensa kohdalle. Silloin sanoi Abi-
sai: „lumala on nyt antanut wihamiehesi sinun käsiisi; minä lyön
hänet keihäällä maahan kiinni". Mutta Daawid sanoi: „niin totta
kuin Herra elää, jollei Herra häntä lyö, niin antakoon Herra sen
olla lankana minusta, että satuttaisin kättäni Herran woideltuun!
Ota nyt waan keihäs hänen päänsä kohdalta ja wesimalja, ja men-
käämme!" Eikä kukaan nähnyt eikä herännyt. Tultuansa ulos huusi
Daawid ja sanoi: „missä kuninkaan keihäs ja wesimalja owat, jotka
oliwat hänen päänsä kohdalla?" Silloin Saul tunsi Daawidin ää-
nen ja sanoi: „minä olen syntiä tehnyt. Tule jälleen, poikani Daa-
wid; sillä en minä enään tee sinulle pahaa; loska minun henkeni
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on tänä päiwänä ollut kallis sinun silmissäsi". Niin Daawid meni
matkoihinsa, ja Saul palasi kotiansa. Mutta Daawid pelkäsi sit-
tenkin Saulia.

Filistealaiset kokosiwat sotawäkensä Israelia wastaan. Saul
kokosi kaiken Israelin, ja he sijoittuiwat Gilboan wuorelle. Mutta
Israelin miehet pakeniwat Filistealaisia. Ia Filistealaiset ajoiwat
Saulia ja hänen poikiansa takaa, ja he surmasiwat kolme Saulin
poikaa ja niiden joukossa Jonatanin. Sota oli ankara, ja joutsi-
miehet saawuttiwat Saulin. Kun hän oli suuressa tuskassa niitten
tähden, sanoi hän aseensa kantajalle: „wedä miekkasi ja pistä sillä
minut läwitse, etteiwät nämät ympärileikkaamattomat sitä tekisi ja
pilkkaisi minua". Mutta aseenkantaja ei tahtonut sitä tehdä, sillä
hän pelkäsi suuresti. Niin otti Saul miekan ja heittäysi siihen.
Kolmantena päiwänä sai Daawid tiedon kaikesta. Hän tuli siitä
sangen murheelliseksi ja weisasi kauniin walituswirren Saulista ja
ystäwästänsä Jonatanista.

Äl. DllUWis KumnKllUNll. (2 SllM. 2-10; 1 Aik. 12-21.)
(1055 e. Kr.)

Tämän jälteen meni Daawid Herran käskystä Hebroniin.
Sinne luudan miehet tuliwat ja woiteliwat Daawidin luudan huo-
neen kuninkaaksi. Nyt syntyi pitkällinen sota Saulin huoneen ja
Daawidin huoneen wälillä. Mutta Daawid kaswoi ja menestyi, ja
Saulin huone häwisi ja wäheni. Wihdoin tuliwat kaikki Israelin
sukukunnat Daawidin tykö Hebroniin, ja Israelin wanhimmat woi-
teliwat Daawidin Israelin kuninkaaksi.

Kuningas meni miehinensä Jerusalemiin lebusilaisia wastaan.
Ia Daawid woitti Siionin linnan, jossa hän sitten asui, ja kutsui
sen Daawidin kaupungiksi. Daawid menestyi, ja Herra Jumala
oli hänen kanssansa. Ia Tyruksen kuningas lähetti Daawidille kedri-
puita, kiwen-hakkaajia ja puuseppiä, jotka rakensiwat Daawidille huo-
neen. Filistealaiset nousiwat sotimaan Daawidin wastaan; mutta
Daawid löi heidät kokonaan kahdessa suuressa tappelussa. Daawidin
nimi oli kuuluisa kaikissa maissa.
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Ia Daawid kolosi kaiten Israelin Jerusalemiin ja meni tuo-
maan Herran arkkia Oikeasta. Suurella juhlallisuudella artki tuotiin
Jerusalemiin. Täällä se asetettiin keskelle sitä majaa, jonka Daawid
oli walmistanut. Daawid järjesti myös säännöllisen jumalan pal-
weluksen Siionilla.

Kun kuningas istui huoneessansa ja Herra oli antanut hä-
nelle lewon kaikilta wihollisilta, sanoi hän profeetta Naatanille':
„katso, minä asun kedripuisessa huoneessa, ja Jumalan arkki asuu
waatcmajassa". Naatan sanoi kuninkaalle: „tee kaikki, mitä sydä-
messäsi on; sillä Herra on sinun kanssasi". Mutta Herran sana
tuli yöllä Naatanille, lausuen: „mene ja sano palwelijalleni Daawi-
dille: näin sanoo Herra: älä rakenna minulle huonetta asuttamak-
seni; sillä sinä olet sotamies ja olet paljon werta wuodattanut, ja
sodat sinua wielä ymparöiwät. Mutta kun aikasi on täytetty
ja sinä lepäät isäisi kanssa, herätän minä sinun sieme-
nesi sinun jälkeesi; ja minä wahwistan hänen waltakun-
tansa. Ia hän rakentaa minun nimelleni huoneen, ja
minä wahwistan hänen waltakuntansa istuimen ian-
kaikkisesti. Minä olen hänen isänsä, ja hän on minun poi-
kani. Mutta sinun huoneesi ja waltaluntast on Pysywii sinun
edessäsi ijanlailkisesti". Silloin sanoi Daawid: „kuka olen minä,
Herra, Herra, ja mikä on minun huoneeni, että olet minut tähän
asti saattanut? Ia tämänkin olet wielä wähälst lukenut, kosta olet
myös puhunut palwelijasi huoneelle kaukaisista asioista".

Sen jälkeen Daawid löi Filistealaiset ja otti wallan suit-
set heidän käsistänsä. Samoin käwi monen muunkin kansan. Ia
Daawid teki itsensä kuuluisaksi, sillä Herra auttoi häntä, minne hy-
wänsä hän meni sotimaan. Daawidin waltakunta ulottui Eufra-
tista Wälimereen ja Libanonista Arabian mereen.

42. DaawMn suM j« Katumus. (2 Sam. 10—12.)

Ammonilaiset walmistiwat sotaa Daawidin wnstaan, ja Daa-
wid lähetti sisarensa pojan loabin koko sotajoukon kanssa hukutta-
maan Ammonin lapsia; mutta Daawid jäi Jerusalemiin.
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Kun hän ehtoopuolella päiwää käweli huoneensa katolla, näki hän
waimon pesewän itseänsä; ja waimo oli sangen ihana. Tiedustel-
tuansa sai hän tietää, että hänen nimensä oli Batseba, sotamies
Urijan waimo, ja että Urija oli sotajoukon kanssa sodassa. Daa-
wid lähetti tuomaan Vatseban luoksensa ja rakastui häneen synti-
sesti. Ia Daawid lähetti loabille sanan, että hän lähettäisi Urijan
Daawidin luokse. Sitten hän antoi Urijalle kirjeen loabille wietä-
wäksi, johonka hän oli kirjoittanut: „pankaa Urija kowimman sodan
rintaan ja kääntykää hänestä takaperin, että hän lyötäisiin jakuolisi".
loab teki niin, ja Urija kuoli. Ia loab lähetti Daawidille sano-
man sodan tapauksista. Murheajan kuluttua tuli Batseba Daawidin
waimoffi.

Mutta tämä Daawidin työ oli paha Herran edessä, ja Herra
lähetti profeetta Naatanin Daawidin luokse. Naatan sanoi Daawi-
dille: „kaksi miestä oli yhdessä kaupungissa, toinen rikas ja toinen
köyhä. Rikkaalla oli aiwan paljon lampaita ja karjaa. Mutta köy-
hällä ei ollut mitään muuta kuin yksi wähäinen karitsa; hänen leipä-
palastansa se söi, ja joi hänen juoma-astiastansa ja makasi hänen sy-
lissänsä ja oli hänelle niinkuin tytär. Ia rikkaalle miehelle tuli wie-
ras, eikä hän raskinut ortaa omista lampaistansa eikä karjasta, wal-
mistaaksensa wieraalle, wcmn hän otti köyhän miehen lampaan ja
walmisti »vieraallensa". Nyt Daawidin wiha julmistui, ja hän sa-
noi: „niin totta kuin Herra elää, se mies, joka sen teki, on kuole-
man lapsi". Mutta Naatan sanoi: „Sinä olet se mies; Urijan
olet tappanut, ja hänen waimonsa olet ottanut itsellesi waimoksi.
Sentähden sanoo Herra: katso, minä herätän pahaa sinulle omasta
huoneestasi". Daawid sanoi: „minä olen syntiä tehnyt Herraa
wastaan". Naatan sanoi: „niin on Herrakin ottanut syntisi pois,
ettei sinun pidä kuoleman". Batseba synnytti Daawidille pojan,
ja hän antoi hänelle nimen Salomo. Herra rakasti häntä; ja
Daawid antoi pojan kaswatettawaksi Naatanille. Tähän aitaan Daa-
wid kirjoitti Psalttarin 51 psalmin, joka osoittaa hänen sywää suru-ansa ja katumustansa.
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HZ. tlbslllnmm Kapmn. (2 Sam. 13-20.)

Kun Daawid oli kokonaan häwittänyt Ammonilaisten walta-
kunnan, rupesi heti paha kaswamaan Daawidillc hänen omasta per-
heestänsä. Naamioilla oli poika, Ab salo m nimeltään; eikä ollut
koko Israelissa yksikään mies niin kaunis kuin Absalom. Hän hankki
itsellensä waunut ia hewoset ja 50 miestä, jotka oliwat hauen edellä-
juoksijansa. Ia Absalom panetteli isäänsä kansan edessä; ja kun
joku tuli hänen tykönsä häntä kumartamaan, ojensi hän kätensä hä-
nelle ja antoi hänelle suuta. Siten Absalom warasti Israelin mies-
ten sydämet. Jonkun ajan perästä meni hän Hebroniin, ja hänen
kanssansa meni 200 miestä Jerusalemista. Kapina nopeasti wah-
wistui, ja paljon kansaa tuli lisää Absalomin puolelle.

Kun asia Daawidille ilmoitettiin, sanoi hän: ~nouskaamme
ja paetkaamme, silla muutoin ei pääse yksikään meistä Absalomin
käsistä". Ia kuningas käwi Masin ulos kaiken huoneensa kanssa
Kidronin ojan ylitse öljymäkeä ylöspäin ja itki köydessänsä, ja hä-
nen päänsä oli peitetty. Ia kaikki kansa, joka seurasi häntä, peitti
päänsä ja itki.

Mutta Absalom ja kaikki kansa tuli Jerusalemiin. Sieltä he
mcniwät sotimaan Daawidia wastaan. Daawid luetti wiikensä ja
pani sille päämiehiä ja sanoi: ~minäkin menen sotaan teidän kans-
sanne". Mutta kansa sanoi: „älä mene; sillä sinä olet niinkuin
10,000 miestä". Ia kuningas käski päälliköitä, sanoen: ~pidelkää
siiwosti Absalom-nuorukaista!" Ia kaikki kansa kuuli tämän kunin-
kaan waroituksen.

Sodassa Absalomin sotajoukko lyötiin, ja Absalom pakeni muu-
lin seljassa. Kun muuli tuli paksun ja oksaisen tammen alle, tarttui
Absalomin pää tammeen, ja hän jäi riippumaan taiwaan ja maan
wälillc; mutta muuli juoksi matkoihinsa hänen aliansa. Niin loab
otti kolme keihästä ja pisti ne Absalomin sydämeen. Kun Daawid
sai kuulla Absalomin tappiosta ja kuolemasta, tuli hän murheelli-
seksi, itki ja sanoi: „poikani Absalom! minun poikani, minun poi-
kani Absalom! Oi, jospa minä olisin kuollut sinun sijassasi, Absa-
lom, minun poikani!"
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Sitten kuningas palasi Jerusalemiin. Ia laitti lundan mie-
het tuliwat kuningasta wastaan saattamaan häntä Jordanin ylitse.

44. Daawillin wUmeiset puimat. (1 Kun. 1,2;
1 Aik. 28-30.)

Kun Daawid oli ijälliselsi joutunut, woiteli pappi Sadot Daa-
widin käskystä Salomon kuninkaaksi; ja kaikki kansa sanoi: „clätöön
kuningas Salomo!"

Kun Daawidin aika lähestyi, että hänen piti kuoleman, käski
hän poikaansa Salomoa, sanoen: ~minä menen kaiken maailman
tietä; niin rohkaise nyt mielesi ja ole mies! Ia pidä, mitä Herra
Jumalasi on käskenyt, niin että waellat hänen teissänsä ja pidät
hänen sääntönsä, käskynsä ja oikeutensa, niinkuin on kirjoitettu Moo-
seksen laissa, että Herra wcchwistaisi sanansa, jonka hän on minulle
puhunut: jos poikasi wacltawat uskollisesti minun edessäni, niin ei
sinulta ole puuttuwa miestä Israelin istuimelta".

Herran sanan mukaan kaski Daawid poikansa Salomon ra-
kentaa Herralle huoneen. Ia hän antoi Salomolle esihuoneen, pää-
huoneen ja muitten huoneiden muodon ja kaikkien astiainkin muodon
sekä kultaa, hopeaa, waskca ja rautaa.

Wielä kuningas Daawid juhlallisessa kansan kokouksessa jätti
hallituksen Salomolle, waroitti sekä häntä että Israelin kansaa, ru-
koili sitten Herraa kansan ja Salomon puolesta ja kehoitti lopulli-
sesti kansaa kiittämään Herraa, heidän Jumalaansa. Ia kaikki kansa
tutti isäinsä Jumalaa. Niin Daawid nukkui isiinsä kanssa jn hau-
dattiin Daawidin kaupunkiin. Daawid oli 40 wuotta (1055
1015 e. Kr.) ollut Israelin kuningas. Hebronissa oli hän kunin-
gas 7 wuotta ja 33 wuotta Jerusalemissa.

HI. tkunilllls Slllum». (1 Kun. 2—11; 2 Ait. 7—9.)

Salomo istui isänsä Daawidin istuimella, ja hänen »valta-
kuntansa wahwistui suuresti. Ia Salomo rakasti Herraa ja waelsi
isänsä Daawidin säännöissä. Herra ilmaantui hänelle yöllä sanoen:
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„ano, mitä minä antaisin sinulle". Salomo sanoi: „Hcrra Juma-
lani, sinä olet tehnyt palwelijasi kuninkaaksi isäni Daawidin sijaan;
ja minä olen nuorukainen, enkä tiedä käydä ulos eukä sisälle. Anna
scntähden sinun palwelijallesi ymmärtäwäinen sydän tuomitsemaan
kansaasi ja erottamaan pahan hywästä". Tämä puhe kelpasi Her-
ralle, ja hän sanoi Salomolle: „koska niin anoit, etkä anonut itsel-
lesi pitkää ikää, etkä anonut rikkautta etkä wihamicstesi sieluja, uiin
miuä teen sanojesi mukaan: minä annan sinulle tietäwäiscn ja
ymmärtäwäisen sydämen, niin ettei sinun »vertaistasi ole ollut eikä
tule. Ia wielä, mitä et anonut, annan minä sinulle: rikkautta ja
kuuuiaa. Ia jos waellat teissäni, niinkuin isäsi Daawid waelsi, niin
minä teen sinun ikäsi pitkäksi".

Silloin tuli kaksi naista kuninkaan tykö. Toinen sanoi: „minä
ja tämä waimo asuimme yhdessä huoneessa, eikä kukaan muu ollut
meidän kanssamme siinä. Ia tämän waimon lapsi kuoli yöllä, sillä
hän makasi sen kuoliaaksi. Niin hän nousi yöllä ja otti minun lap-
seni siivustani ja pani sen »viereensä, ja kuolleen lapsensa pani hän
minun »viereeni. Kun aamulla heräsin, näin, että lapseni olikuollut;
mutta päiwän koittaessa katselin tarkasti lasta, ja katso, ei se ollut-
kaan minun poikani". Niin toinen »vaimo sanoi: ~ei ole niin, waan
minun lapseni elää, ja sinun lapsesi on kuollut". Kuningas sanoi:
~tuokaa minulle miekka!" Ia miekka tuotiin. Kuningas sanoi: ,Ma-
kaa eläwä lapsi kahtia ja antakaa toinen puoli toiselle ja toinen puoli
toiselle". Niin sanoi se waimo, jonka lapsi oli eläwä, sillä hänen
äidillinen sydämensä paloi lapseensa: „ah, minun herrani! antakaa
hänelle eläwä lapsi, älkääkä suinkaan tappako sitä!" Mutta toinen
sanoi: ~ei minulle, eikä sinulle, waan jaettakoon se kahdeksi!" Niin
kuningas sanoi: ~annettakoon edelliselle »vaimolle tämä eläwä lapsi,
eikä sitä suinkaan saa tappaa; sillä tämä on hänen äitinsä". Tä-
män tuomion kuuli koko Israel, ja he pelkäsiwät kuningasta;
sillä he näkiwät, että Jumalan tieto oli tullut häneen toimittamaan
tuomiota.

Ia Salomo oli koko Israelin kuuiugas ja hallitsi kaikissa
waltakuunissa »virrasta (Eufrat) Filistcalaisten maakuntaan jaEgyp-
tin rajaan saatta. Ia hänellä oli rauha ympärillänsä. Ia Jumala
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antoi hänelle »viisautta ja ymmärrystä sangen suuressa määrässä
ja myös awaran tiedon. Ia kaikista kansoista tultiin kuulemaan
Salomon wiisautta.

Salomo rakensi myös Herralle huoneen. Kun temppeli kaik-
kine kuluineen oli walmis, kokosi Salomo Israelin wanhimmat mie-
limän liiton arkkia Siionista temppeliin. Ia papit kantoiwat arkin,
jossa oli Mooseksen kaksi kiwistä taulua. Kun papit meniwät py-
hästä ulos, täytti pilwi Herran huoneen. Silloin seisoi Salomo
Herran alttarin edessä esikartanolla; ja hän siunasi koko Israelin
joukon. Sitten hän kaiken Israelin edessä kumartui polwillensa,
hajoitti kätensä taiwaasen päin ja rukoili: „Herra Israelin Jumala!
Ei ole yhtään Jumalaa sinuu wertaistasi, joka säilytät liiton ja lau-
peuden palwelijoillesi. Eiwät taiwaat eiwätkä taiwasten taiwaat woi
sinua käsittää, kuinka siis sen tekisi tämä huone, jonka minä rakensin?
Mutta käänuy palwelijasi rukouksen puoleen, että sinun silmäsi oli si-
mat awoinna tätä huonetta kohti yöllä ja päiwällä ja että kuulisit pal-
welijasi ja kansasi Israelin hartaan rukouksen, jonka he tässä pai-
kassa rukoilemat. Jos myöskin muukalainen tulee rukoilemaan tä-
hän huoneesen, anon, että luulisit taiwaasta sen, että kaikki kansat
maan päällä tuntisiwat sinun nimesi ja pelkäisiwät sinun, niinkuin
sinun kansasi Israel". Sitten Salomo nousi ja siunasi »vielä koko
Israelin joukkoa ja kiitti Herraa korkealla äänellä. Kuningas ja
koko Israel pitiwät juhlaa Herralle 14 päiwää.

Kun Salomo oli rakentanut Herran huoneen ja oman huo-
neensa, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi: „minä olen kuullut rukouk-
sesi ja olen pyhittänyt tämän huoneen. Jos waellat minun edes-
säni, niinkuin isäsi Daawid on waeltanut, niin minä mahwistan
»valtakuntasi istuimen ijankaikliscsti. Mutta jos käännytte pois mi-
nusta ja menette palwelemaan wieraita jumalia, niin minä häwitän
Israelin tästä maasta; ja sen huoneen, jonka niinä olen nimelleni
pyhittänyt, heitän minä Pois kaswojeni edestä".

Ia Salomo tuli suuremmaksi kaikkia kuuinkaita maan päällä
rikkaudessa ja »viisaudessa. Rikkaan Arabian kuningatar oli kuullut
sanoman Salomon töistä. Ia hän tuli Jerusalemiin koettelemaan
Salomoa armoituksilla. Mutta Salomo selitti hänelle kaikki hänen
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lysymytsensä. Hiin sanoi Salomolle: „se on tosi, niitä sinusta olen
luullut omassa maassani; enkä minä sitä uskonut, ennenkuin itse
tulin ja olen sen nyt omin silmin nähnyt; eikä ole minulle puolta-
kaan sanottu, sillä sinulla on enemmän taitoa ja hywyyttä, kuin sanoma
on sanonut".

Mutta kuningas Salomo rakasti monta pakanallista waimoa.
Kun hän wanheni, käänsiwät nämät hänen emäntänsä hänen sydä-
mensä »vierasten jumalien puoleen. Ia Salomo rakensi korkeudet
muukalaisille emännilleen, jotka suitsnttiwat ja uhrasiwat epäjuma-
lilleen. Ia Herra wihastui Salomoon ja sanoi: „kosta et ole pi-
tänyt liittoani, niin niinä totisesti repäisen wnltakunnan sinulta.
Kuitenkaan en sitä tee sinun ajallasi isäsi Daawidin tähden; mutta
poikasi kädestä sen repäisen. Mden sukukunnan kuitenkin annan
hänelle palwelijani Daawidin tähden".

Ia aika, jona Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia, oli
40 wuotta (1015—975 e. Kr.). Ia Salomo nullui isäinsä kanssa
ja haudattiin Daawidin kaupunkiin. Hänen poikansa Rehabeam
tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

Wiides Aikakausi.

Jaetun waltalunnan ja wauteuden aita.
(975—536 e. Kr.)

HY. WaltllKunnun j«Kn. (1 Kun. 12.)

Rehabeam meni Sikemiin, sillä koko Israel oli tullut sinne
tekemään hänet kuninkaaksi. Ia he puhuiwat Rehaueamille: „isäsi
on ikecmme raskauttanut; huojenna nyt sinä isäsi kowa palwelus
ja raskas ijes, ja me palwelemme sinua". Kuningas Rehabeam
neuwutteli wanhimpain kanssa, jotka oliwat olleet hänen isänsä palwe-
lijoita. He sanoiwat hänelle: „jos tänä päiwänä luulet tätä kan-
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saa ja annat heille hywiä sanoja, niin he owat sinun palwclijasi
kaiken elinaikäsi". Mutta hän hylkäsi wanhimpain neuwon ja neu-
wottcli nuorukaisten kanssa, jotka hänen kanssansa oliwat kaswaneet.
Nämät sanoiwat hänelle: „sano kansalle: isäni on teitä kurittanut
ruoskilla, waan minä kuritan teitä storpiooneilla". Ia kuningas
wastasi kowin kansalle, hyljäten sen neuwon, jonka wanhimmat oli-
wat antaneet. Kansa wastasi kuninkaalle: „mikä osa on meillä
Daawidissa eli perimys lisain pojassa?" Ia Israel meni majoil-
lensa. Rehabeam hallitsi ainoastaan niitä Israelin lapsia, jotka
asuiwat luudan kaupungeissa. Mutta toko Israel kutsui lerobea-
min, Nebatin pojan, kansan kokoukseen ja teki hänet koko Israelin
kuninkaaksi.

Israelin waltalunta.

Ä?> Jernbeam. Gllja Tisbiliimsn. (1 Kun. 12; 17—22;
2 Kun. 1; 2 Aik. 17-20.)

lerobeam rakensi Sikemin kaupungin ja asui siinä. Ia hän
ajatteli sydämessänsä: „jos tämä kansa menee uhraamaan Herran
huoncesen Jerusalemiin, niin sen sydän kääntyy jälleen Rehabeamin
puolelle, ja he tappamat minut". Ia neuwoteltuansa asiasta teetti
hän kaksi kultaista wasilkaa ja sanoi: »teidän on työläs mennä Je-
rusalemiin; katso tässä, Israel, sinun Jumalasi, jotka owat siuut
johdattaneet Egyptin maalta". Ia hän asetti toisen Veteliin, ja
toiscil pani hän Daniin, kumpaseenkin waltakuntansa Päähän. Ia
se asia joutui synniksi, sillä kansa meni Daniin.

lerobeamin jälkeiset kuninkaat tekiwät kaikki pahaa Herran
edessä. Kaikkia edeltäjiänsä pahempi oli Ahab, joka otti Isebelin,
Siidonin kuninkaan tyttären, emännäkseen ja rupesi palwelemaan
Vaalia, jolle hän rakensi huoneen Samariassa, pääkaupungissaan.

Ia Eli ja Tisbiläinen sanoi Ahabille: „ niin totta kuin Herra,
Israelin Jumala, elää, jonka palwelija minä olen, ei tule näillä
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wuosilla kastetta eikä sadetta muuten luin imuun sanani johdosta".
Ia Herra sanoi Olijalle: „mene täältä pois ja piiloudu Keritin
ojan luona ja juo ojasta. Minä ole käskenyt kaarnetten elättää si-
nua siellä". Hän teki Herran sanan mukaan, ja kaarneet toiwat
hänelle leipää ja lihaa, ja hän joi ojasta. Kun oja kuiwui, scmoi
Herra hänelle: „nouse ja mene Sarpatiin, joka on lähellä Siidonia,
ja asu siellä; minä olen käskenyt leskiwaimon siellä elättää sinua".
Ia hän nousi ja meni Sarpatiin. Kun hän tuli kaupungin por-
tille, oli leskiwaimo siellä hakemassa puita, ja Elija sanoi hänelle -
„tuo minulle wähän mettä astiassa ja myös pala leipää kädessäsi".
Waimo sanoi: „ei ole minulla leipää, wacm piwollinen jauhoja
tunkkaisessa ja wähän öljyä astiassa". Elija sanoi: „älä pelkää,
tee, niinkuin olen sanonut". Ia hän meni ja teki niinkuin Elija
oli puhunut. Ia hän söi ja myös waimo perheinensä kauwan ai-
kaa, eiwätkä jauhot loppuneet wakkasesta eikä öljy astiasta. Jon-
kun ajan perästä waimon poika sairasti ja kuoli. Elija otti pojan,
pani hänet wuoteesen, ojensi itsensä kolmasti nuorukaisen ylitse ja
rnkoili Jumalaa. Ia Herra kuuli Elijan 'äänen, ja nuorukaisen
sielu tuli häneen jälleen, ja hän wirkosi.

Kolmen wuoden Perästä sanoi Herra Elisalle: „mene ja näytä
itsesi Ahabille, ja minä annan sataa maan päälle". Ia Elija meni
ja sanoi Ahabille: „ lähetä nyt kokoomaan koko Israel Karmelin
wuorelle ja kaikki Vaalin profeetat". Ahab teki niin. Elija astui
kaikeu kansan eteen ja sanoi: „kuinka kauwan te ounutte molem-
mille puolille? Jos Herra on Inmala, niin palwelkaa häntä, waan
jos Vaal on Jumala, niin palwelkaa häntä". Mutta kansa ei was-
tannut mitään. Silloin sanoi Elija: „minä olen yksin jäänyt Her-
ran profeetaksi; mutta Vaalin profeettoja on 450. Antakaa nyt
meille kaksi mullia uhriksi, toinen heille ja toinen minulle. Huuta-
kaa te sitten teidän jumalanne nimeä, minä huudan Herran
nimeä. Knmpi jumala wastaa tulen kautta, hän olkoon Jumala".
Ia kaikki kansa wastasi: „se on oikein".

Vaalin profeetat ottiwat nyt mullin ja walmisliwat ja huusi-
wat Vaalin nimeä aamusta puolipäiwään asti, sanoen: „Vaal, kuule
meitä!" Mutta ei siinä ollut ääntä eikä wastaajata. Kosla jo



63

puolipäiwä oli, pilkkasi Elija heitä ja sauoi: „hu»lakaa wahmasti, sillä
hän on jmnala; hän ajattelee jotakin, tahi hänellä on jotakin toi-
mittamista, tahi hän on matkalla, tahi ehkä hän makaa, että hän
heräisi". Ia he huusiwat suurella äänellä ja wiileskeliwät itseänsä
»veitsillä; eikä ollut siinä ääntä eikä wastaajata.

Sitten Elija rakensi alttarin, teki kuopan alttarin ympäri, la-
toi puut, hakkasi mullin kappaleiksi ja pani sen puiden päälle. Sit-
ten antoi hän kaataa niin paljon wettä uhrin ja puitten Päälle,
että kuoppa täyttyi medestä. Silloin astui hän esiin ja sanoi:
„ Herra, Abrahamin, lisakin ja Jaakobin Jumala; ilmoita tänä päi-
wänä, että sinä olet Israelin Jumala ja minä sinun palwelijasi!
Kuule minua, Herra, kuule minua!" Ia Herran tuli lankesi ja poltti
polttouhrin, puut, kiwet ja mullan sekä nuoli medenkin kuopasta.
Kun kaikki kansa sen näki, lankesi se kaswoillcnsa ja huusi: „Herra
on Jumala, Herra on Jumala". Mutta Elija sauoi heille:
„ottakaa Vaalin profeetat kiinni, ettei yksikään heistä pääsisi". Ia
he ottiwat heidät kiinni; ja Elija wei heidät Kisonin ojalle ja tap-
poi heidät siinä. Ia yhtäkkiä läwi taiwas mustaksi, ja tuli sangen
suuri sade.

Isebelin kostoa »välttääkseen pakeni Elija korpeen aina Herran
»vuorelle Horebiin asti. Palatessaan täältä kohtasi hän Eliisan,
Safatiu Pojan, joka kynti härjilla; ja Elija lähestyi häntä ja heitti
hameensa hänen päällensä. Ia Eliisa nousi, seurasi Elijaa ja pal-
»veli häntä.

Eräällä lisreeliläiscllä, nimeltä Naabot, oli wiinimäti lä-
hellä Ahabin linnaa. Ahab sanoi Naabotille: „anna minulle wiini-
lnäkcsi kaalimaaksi, ja minä annan sinulle sen sijaan paremman »niini-
mäen tahi hopeaa »»iin paljonkuin se maksaa". Mutta Naabot sauoi:
„Herra »varjelkoon »uinua antamasta sinulle isäni perintöä!" Niin
Ahab tuli kotiansa pahoilla mielin ja »vihoissansa; ja hän heittäysi
»vuoteelle, käänsi kaswonsa pois eikä syönyt leipää. Ia Isebel tuli
hänen luoksensa ja sanoi: „sinäkö nyt Israelin »valtakuntaa hallit-
set? Nouse ja syö leipää ja ole hywillä mielin; minä saatan si-
nulle Naäbotin lisreeliläisen »viinimäen". Ia hän kirjoitti kirjeen
Ahabin nimessä ja lähetti kirjeen lisreeliu wcmhimpcun luo. Tässä
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hän läski tuoda kaksi pahanjnonista ihmistä, jotka todistaisiwat Naa-
botistn, että hän oli kironnut Jumalaa ja kuningasta, ja että he
sitten tiwittäisiwät Naabotin kuoliaaksi. lisreelin wanhimmat teki-
wät, niinkuin Isebel oli käskenyt ja lähettiwät Isebelille sanan Naa-
botin kuolemasta. Ia Ahab nousi ja meni omistamaan Naabotin
wiinimäkeä. Silloin tuli Elija ja sanoi hänelle: „näin sanoo Herra:
siinä paikassa, jossa koirat nuoleskeliwat Naabotin merta, tulemat
koirat sinunkin wertasi nuoleskelemaan. Ia muurin tykönä pitää
koirien syömän Iscbelin". Molemmat nämät ennustukset toteu-
tumatkin.

Koska Herra tahtoi ottaa Olijan ylös taiwaasen, sanoi Elija
Eliisalle: „ano, mitä sinulle tekisin, ennenkuin minä otetaan pois
sinulta". Eliisa sanoi: „että kaksi osaa sinun hengestäsi olisi mi-
nun kanssani". Elija sanoi: „sinä olet anonut waikeaa asiaa; kui-
tenkin, jos näet minut, kun minä otetaan pois, niin se tapahtuu si-
nulle". Kun he yhdessä käwiwät ja puhuiwat keskenänsä, tuliwat
tuliset Maunut tulisilla hemofilia ja erottiwat heidät toisistansa. Ia
Elija meni tuulispäässä ylös taiwaasen. Eliisa näki sen ja huusi:
„minun isäni, minun isäni!" eikä häntä enään nähnyt.

48. Museotta Miisa. (2 Kun. 2-5.)

Eliisan päällä lepäsi Glijan henki, ja hän teki paljon ihme-
töitä. Uksi waimo profeettain poikain emännistä tuli kerta Eliisan
tykö ja sanoi: „ minun mieheni kuoli, ja sinä tiedät, että hän pelkäsi
Jumalaa; nyt tuli meltoja ja tahtoo ottaa läksi minuu poikaani
orjaksensa". Eliisa kysyi: „mitä huoneessasi on?" Hän sanoi: „ei
ole muuta mitään kuin yksi öljyastia". Eliisa sanoi: „mene ja
ano koko kyläkunnaltasi tyhjiä astioita niin paljon kuin saat; mene
sitten sisään, sulje omi ja kaada jokaiseen astiaan; ja kun olet ne
täyttänyt, niin laske ne syrjään". Hän meni ja teki niin; ja kun
kaikki astiat oliwat tulleet täyteen, seisahtui öljy. Leski ilmoitti sen
Jumalan miehelle. Eliisa sanoi: „mene ja myy öljy ja maksa wel-
kasi, mutta sinä ja poikasi eläkää jääneestä".
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Silloin tapahtui, että Syyrian kuninkaan sotapäällikkö Nae-
man, joka oli kuuluisa ja suurena pidetty, sai spitaalitcmdin. Ia
sotawäki oli Israelin maasta wienyt Maisen, joka palweli Naema-
uin emäntää. Hän sanoi emännällensä: „oi, jos herrani olisi pro-
feetan tykönä, joka on Samariassa, kyllä hän parantaisi hänet spi-
taalistansa". Mutta Naeman ilmoitti herrallensa asian. Syyrian
kuningas sanoi: „mene sinne, ja minä lähetän kirjeen Israelin ku-
ninkaalle". Tämä kirje oli näin kirjoitettu: „kun tämä kirje tulee
sinulle, lähetän palwelijani Naemanin tykösi, että hänet parantaisit
spitaalistansa". Kun Israelin kuningas oli kirjan lukenut, repäsi hän
«aatteensa ja sanoi: „ olenko minä Jumala, että kuolettaisin ja
elämäksi tekisin. Huomatkaa kuinka hän etsii tilaisuutta minua
wastaan".

Kun Eliisa sen kuuli, lähetti hän kuninkaalle tämän sanan:
„mikst olet rewäissyt waatteesi? Tulkoon hän nyt minun tyköni, että
hän tietäisi profeetan olcwan Israelissa". Niin tuli Naeman he-
wosineen, wcmnuineen ja seisahtui Eliisan huoneen owen eteen. Eliisa
lähetti sanansaattajan hänelle, sanoen: „mene ja pese itsesi seitsemän
kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee puhtaaksi". Mutta Naeman
wihastui ja sanoi: „luulin hänen tuleman ulos ja huutaman awuk-
sensa Herran Jumalansa nimeä ja kädellänsä parantaman spitaalin.
Giwätkö wirrat Damaskuksessa ole kaikkia Israelin Mesiä paremmat?"
Ia hän meni matkaansa »ihoissansa. Mutta hänen palwelijansa
sanoiwat hänelle: „isäni, jos profeetta olisi sinulle määrännyt jota-
kin suurta tehtäwäksi, etkö olisi sitä tehnyt? Paljoa, enemmin siis,
kun hän sinulle sanoi: pese itsesi, ja sinä tulet puhtaaksi". Niin
hän meni, pesi itsensä Jordanissa seitsemän kertaa, ja hänen li-
hansa tuli entisellensä ja puhtaaksi.

Silloin Naeman palasi Jumalan miehen tykö ja puhui: „nyt
minä tiedän, ettei yhtäkään Jumalaa ole muussa maassa kuin Is-
raelissa. Ota siis nyt lahja palwelijaltasi". Mutta Eliisa sanoi:
„niin totta kuin Herra elää, jonka pälwelija olen, en ota sitä; mene
rauhaan!" Kun Naeman oli kappaleen matkaa mennyt, juoksi Elii-
san palwclija Gehasi nopeasti Naemanin jälteen ja pyysi ja sai
häneltä lahjoja. Kun Gehasi palasi kotia, sanoi Eliisa hänelle:
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~oliko nyt aika sinun mennä hopeata ja waatteita ottamaan?
Sentähden tulee Naemanin spitaali tarttumaan sinuun". Ia Oehasi
melu pois spitaalista walkoisena kuin lumi.

49. Profeetta Junnu. (lon. kirja.)

Herran sana tuli profeetta Joonalle: „mene suureen Nini-
ween kaupunkiin ja saarnaa siinä; sillä heidän pahuutensa on nous-
sut kaswojeni eteen". Mutta Joona pakeni Herran kaswojen edestä
loppeen, jossa hän astui laiwaan, mennäksensä Tarsikseen. Mutta
Herra laski ankaran tuulen merelle, ja laiwa alkoi särkyä. Meri-
miehet pelkäsiwät, ja kukin huusi jumalansa puoleen. Mutta Joona
makasi laiwan sisimmässä uneen waipuneena. Sitten he heittiwät
arpaa, saadaksensa tietää, kenen tähden onnettomuus oli heitä koh-
dannut. Ia arpa lankesi Joonan päälle. Silloin saiwat he tietää,
että hän oli Herran, taiwaan ja maan Jumalan, kaswoja paossa,
ja pelkäsiwät Mielii enemmän. Joona sanoi: ~heittäkää minut me-

reen, niin meri tywenee". Pyydettyänsä Herralta anteeksi, heittiwät
miehet Joonan mereen; ja meri lakkasi pauhustaan. Mutta Herra
sääsi suuren kalan nielemään Joonan, joka oli kalan sisuksissa kolme
päiwaä ja kolme yötä. Siellä Joona rukoili Jumalansa puoleen
sydämellisesti; ja Herra antoi kalan oksentaa Joonan kuiwille.

Ia Herran sana tuli toisen kerran Joonalle: ~mene Niniweesen
ja saarnaa se saarna, jonka sinulle sanoin". Joona meni ja huusi:
„neljänkymmenen päiwän perästä Niniwe peräti häwitetään". Ia
Niniween miehet uskoiwat Jumalaan ja katuiwat syntiänsä. Kun
Jumala näki, että he palasiwat pahalta tieltään, ei hän tehnytkään
sitä pahaa, jota hän oli uhannut heille tehdä.

Joona pani sen kowin pahaksensa ja pyysi, että Herra ottaisi
häneltä hengen pois. Mutta Herra sanoi: ~onko wihasi oikea?"
Joona läksi kaupungista ja teki itsellensä majan, jonka warjossa hän
istui, nähdäksensä, mitä kaupungille tapahtuisi. Mutta Herra toi-
mitti pensaan, joka Marjosi Joonaa ja wirwoitti häntä; ja Joona
riemuitsi suuresti pensaasta. Mutta silloin toimitti Herra madon,
joka söi pensasta, niin että se kuiwettui. Kun aurinko nyt paistoi Joo-
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nan päähän, niin eitä hän nääntyi, toiwotti hän taas itsellensä kuolemaa.
Silloin Jumala sanoi: „sinä säälit pensasta, josta et ole mitään
waiwaa nähnyt, etkä sitä ole kaswattanut; enkö siis minä säälisi
Niniween suurta kaupunkia, jossa on paljon ihmisiä".

Zv. Israelin waltllkunnan Käww. (2 Kun. 17.)

Israelin waltakunnassa hallitsi 19 kuningasta. Niiden jou-
kossa ei ollut yksikään, joka olisi luopunut lerobeamin synnistä.
Israelin lapset rakmsiwat itsellensä korkeuksia ja nostiwat patsaita
ja metsistöjä kaikilla korkeilla Wuorilla ja kaikkien wiheriäisten puitten
alla ja palweliwat epäjumalia sekä tekiwat myös muitakin hirmuisia
töitä. Kun Herra antoi profeettojen kautta heille sanoa: „palatkaa
määriltä teiltänne", eiwät he totelleet, maan oliwat niskureja niin-
kuin heidän esi-isänsäkin. Ia he halweksimat hänen käskyjänsä ja
hänen liittoansa, jonka hän oli tehnyt heidän isäinsä kanssa. Sil-
loin Herra wihastui suuresti ja heitti heidät pois kaswojensa edestä.

H o sean, Israelin wiimeisen kuninkaan hallitusaikana, tuli
Salmanassar, Assyrian kuningas, piirittämään Samariaa. Kol-
men wuoden perästä »valloitettiin Samaria; ja Salmanassar wei
Israelin Assyriaan (722 e. Kr.). Salmanassar antoi tulla kansaa
Assyriasta asumaan Samarian kaupunkeihin Israelin lasten sijaan.
Mutta kun nämät eiwät peljänneet Herraa, lähetti Herra jalopeu-
roja heidän sekaansa, jotka surmasiwat heidät. Tämä ilmoitettiin
Assyrian kuninkaalle; ja hän antoi silloin wiedä sinne yhden niistä
papeista, jotka oliwat wcmkeudessa Assyriassa, „että hän opettaisi
heille maan Jumalan tawat". Tämä pappi opetti heitä, miten
Herraa oli pelkääminen. Ia he pelkäsiwät kyllä Herraa, mutta pal-
weliwat myös pakanallisia epäjumaliansa. Heidän puolipakanälliset
jälkeentulewaisensa kutsuttiin Samarialaisiksi.
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Imldml waltallinta.

11. Juulian waltakunnan Kuninkaat ja urafeetat.
(2 Kun. 16, 18-23; 2 Aik. 28—36; les. 36-39.)

luudan waltakunnassa hallitsi 19 kuningasta ja yksi kuninga-
tar. Kaikki kuninkaat oliwat Daawidin sukua; useat niistä oliwat
pahoja ja palweliwat epäjumalia. Mutta muutamat oliwat hurskaita
ja palweliwat Herraa. Sellainen hurskas hallitsija oli H iskijä.
Hän teki sitä, mikä otollinen oli Herran edessä. Hän kukisti kor-
keudet, häwitti epäjumalain kuwat ja löi waskikäärmeen rikki, sillä
kansa suitsutti tälle käärmeellekin. Hiskija turmasi Herraan ja piti
hänen käskynsä, eikä luopunut hänestä. Herra olikin hänen kans-
sansa. Hän awasi myös Herran huoneen owet, jotka hänen isänsä
oli antanut sulkea. Sitten Hiskija lähetti sanansaattajat pyytämään
kansaa tulemaan Herraa palwelemaan. Ia paljon kansaa tuli Je-
rusalemiin pääsiäisjuhlaa mieltämään, ja he häwittiwät kaikki epä-
jumalien suitsutusalttarit. Ia suuri ilo oli Jerusalemissa; sillä
aina Salomon ajoista ei ollut senkaltaista pääsiäisjuhlaa ollut Je-
rusalemissa.

Siihen aikaan, jolloin Israelin waltakunta häwitettiin. sairasti
Hiskija ja oli kuolemaisillansa. Ia profeetta Jesaja tuli hänen
tykönsä ja sanoi: „toimita talosi, sillä sinun täytyy kuolla". Mutta
Hiskija rukoili Herraa ja itki hartaasti. Herra sanoi Jesajalle:
„
palaja ja sano Hiskijalle: näin sanoo Herra: minä olen kuullut

rukouksesi ja nähnyt kyyneleesi; minä lisään sinun ikääsi wiisitoista
ajastaikaa". Jesaja teki sen, ja kuningas tuli terweeksi. Samaan
aikaan lähetti Baabelin kuningas kirjoituksen ja lahjoja Hiskijalle.
Ia Hiskija oli siitä iloinen ja näytti sanansaattajille koko tawara-
huoneensa. Silloin sanoi Jesaja hänelle: „kuule Herran sanaa:
katso, aika tulee, että kaikki, mitä huoneessasi on, ja kaikki mitä esi-
isäsi owat koonneet tähän päiwään asti, wiedään pois Baabeliin,
eikä mitään jätetä". Mutta Hiskija nöyrästi tunnusti Herran tuo-
mion hywälsi. Sentähden ei tullutkaan rangaistusta hänen elin-
aikanaan.
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Hiskijan jälkeen tuli hänen poikansa kuninkaaksi. Hän teli
Pahaa Herran edessä pakanain kauhistuksen mukaan, ja samoin teti
hänenkin poikansa.

Sen jälkeen tuli Jo sija kuninkaaksi. Hän teki mitä Herran
edessä oli kelwollista, ja waelsi isänsä Daawidin teillä. Wielä nuo-
rukaisena ollessaan, rupesi hän etsimään isänsä Daawidin Jumalaa
ja puhdistamaan luudcm ja Jerusalemia korkeuksista ja epäjuma-
lain palwelulsesta. Kun hän näin oli puhdistanut koko Israelin
maan, käski hän parantaa Herran rappeutuneen huoneen. Sitten
kuningas kokosin kaikki wanhimmat Juudasta ja Jerusalemista; ja
heidän kuullen luettiin kaikki liitonkirjan sanat. Niin kuningas teki
liiton Herran kanssa, luwaten waeltaa Herran teillä ja pitää hänen
käskynsä, todistuksensa ja sääntönsä kaikesta sydämestänsä jakaikesta
sielustansa. Ia koko kansa yhtyi liittoon.

Ia kuningas käski koko kansan Herralle pääsiäistä pitämään,
niinkuin liiton kirjassa on kirjoitettu. Ei senkaltaista pääsiäistä oltu
Israelissa pidetty Samuelin profeetan ajoista saakka. Eikä losijan
»vertainen ollut yksikään kuningas ennen häntä, joka niin kaikesta
sydämestänsä ja kaikesta sielustansa kääntyi Herran puoleen, eikä
hänen Meensäkään tullut,hänen kaltaistansa.

33. Profeetta Jeremia. Junaan Valtakunnan niimiu.
(2 Kun. 24, 25; 2 Aik. 36; ler. 36-44.)

Kuningas losijan jälkeen tuli hallitsijoita Juudaan, jotka teki-
wät ainoastaan pahaa Herran edessä. Sentähden ennusti profeetta
Jeremia waltakunnan häwittämistä Kaldealaisten kautta ja kan-
san wiemistä »vankeuteen Baabeliin. Mutta ei kukaan uskonut hä-
nen puhettaan. Hänen ennustuksensa kirjan he leikkasiwat rikki ja
polttiwat. Jeremia itse heitettiin »vankeuteen ja myöhemmin luolaan,
joka oli täynnä lokaa, jossa hän oli nälkään nääntymäisillään. Wasta
Baabelin kuningas päästi hänet »vapaaksi.

Kuningas lojakimin, losijan pojan aikana, tuli Nebukad-
nesar, Baabelin kuningas, ja lojakim tuli hänelle alamaiseksi. Ia
Nebutadnesar wei muutamia Herran huoneen astioita sekä useita
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nuorukaisia kuninkaallisesta suwusta ja ylhäisimmistä pois Baabeliin.
Mistä nuorukaisista oli profeetta Daniel yksi. Tämä oli 70 »vuo-
tisen Baabelin »vankeuden alku (606 e. Kr.). Kun lojakimin
poika Jo jakin tuli kuninkaaksi, tuli Nebukadnesar taas ja »valloitti
Jerusalemin ja otti kuninkaan Wangiksi; ja hän ynnä kaikki ylimyk-
set, »voimalliset sotamiehet, sekä kaikki rautasepät ja puusepät wietiin
pois Baabeliin. Ia Nebukadnesar asetti Jojakinin sedän Sedekijan
kuninkaaksi (599 e. Kr.). Wankeuteen »vietyjen joukossa oli silloin
profeetta Hes eli el.

Myös Sedekija teki pahaa Herran edessä. Huolimatta Jere-
mian »varoituksesta luopui hän Baabelin kuninkaasta. Silloin tilli
Nebukadnesar kolmannen kerran Jerusalemiin kaiken wäkensä kanssa.
Puolentoista wuoden piirityksen jälkeen syöksyiwät Kaldealaiset kau-
punkiin. Sedekijan lapset tapettiin hänen silmäinsä edessä, hänen
omat silmänsä puhkaistiin, ja hän wietiin kahleilla sidottuna Baa-
beliin. Herran huone ynnä koko Jerusalem poltettiin, ja muurit
särjettiin. Mutta kansan wei Nebukadnesar pois. Ainoastaan maan
halwimmat jätettiin »viinimäen miehiksi ja peltomiehiksi. Herran
huoneen kaikki astiat sekä kaikki, mitä siellä oli kullasta ja hopeasta
tehty, wietiin pois Baabeliin, jossa ne pantiin epäjumalan huo-neesen (588 e. Kr.).

Jeremia sai nähdä pyhän kaupungin häwitylsen ja kirjoitti
sen raunioilla walituswirtensä.

33. MaabeUn wanksus. prnfselta KeseKiel.
(ler. 29; Hes. 34: 23; 37.)

Ei ainoastaan Jerusalemissa, waan myös wankeudessa olewien
kesken nousi »vääriä profeettoja, jotka luulotteliwat heitä, että he hy-
winlin Pian saisiwat palata isänmaahansa. Waroittaaksensa wan-
keudessa olewia tämmöisistä turhista toitvomuffista ja kehoittaaksensn
heitä rauhalliseen elämään ja kuuliaisuuteen, kirjoitti Jeremia heille
kirjeen, jossa hän muun muassa sanoi: ~näin sanoo Herra: kun Baa-
belissa on 70 wuotta kulunut, tahdon etsiä teitä ja herättää armollisen
sanani teille, niin että annan teidän tulla tähän paikkaan takaisin".
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Wanleudcssa olewicn keskellä wailutti profeetta Hesekiel. Niin
tauluun kuin Jerusalem oli olemassa, yllyttiwät määrät profeetat
wcmgittujen toiwomuksia pian tapahtumasta palaamisesta kotimaahan.
Herran käskystä näytti Hesekiel heille näitten toiweiden turhuuden
ja ennusti heille pyhän kaupungin ja temppelin malttamattomasta
häwityksestä. Mutta kun kaupunki oli hawinnyt, lohdutti hän mur-
heellisia lähellä oleman lunastuksen ilmoituksella. Muun muassa
sanoi hän: „näin sanoo Herra: minä tahdon yhden ainokai-
sen paimenen herättää, joka heitä on rawitsewa, minun
palwelijani Daawidin; hän on heitä rawitsewa ja on
heidän paimenensa olewa". Tämä ennustus tarkoittaa sekä
Serubbaoelia että Kristusta.

Mutta pian rupesiwat useimmat Israelin lapsista wiihtymään
hywin wieraassa maasfa, sillä ulkonaisesti he siellä menestyiwät,
niin että moni juuri tämän takia unhotti entisen kotimaansa. Myös
näille Hesekiel puhui, mutta nuhdellen heidän wälinpitämättömyyt-
tään. Paremmat ja jalommat wangituista ikäwoiwät kuitenkin sy-
dämissään isiinsä maahan, pyhään kaupunkiin ja Herran hnoneesen.
Siitä on todistuksena 137:s Psalttarin psalmi, jossa sanotaan:
~Baabelin wirtain tykönä me istuimme ja itkimme, muistaessamme
Siionia. Kanteleemme ripustimme pajuihin, jotka siellä oliwat".

ZH. Profeetta Daniel. (Dan. 1—9.)

Kuningas Nebuladnesar käski ylimmäistä howiherraansa walit-
semaan korleasukuisia poikia Israelin lapsista, jotka olisiwat ymmär-
täwäisiä ja kelwollisia olemaan kuninkaan howissa; heille hänen piti
opettaman Kaldealaisten kirjallisuutta ja kieltä. Näiden nuorukais-
ten joukossa oli Daniel ja hänen kolme ystäwäänsä Sadrak,
Mesak ja Abednego. Ia näille nuorukaisille antoi Jumala tai-
toa ja ymmärrystä kaikissa kirjoissa ja »viisaudessa; ja Daniel ym-
märsi kaikellaisia näkyjä ja unia. Ia he tuliwat kuninkaan palwe-
lijoiksi. Kaikissa wiisaudm asioissa, joista kuningas heitä kyseli,
huomasi hän heidät kymmenen kertaa taitawammiksi tuin laitti wii-
saat hänen waltakunnassansa.
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Nebukadnesar teetti suuren kultaisen kuwau ja pystytti sen
Tuuran kedolle Baabelin maalle. Se, joka ei langennut maahan
M kumartamaan oli palamaan tulipatsiin heitettäwä. Kohta sillä
hetkellä astui kaldealaisia miehiä esille syyttämään Sadrakia, Me-
satia ja Abednegoa siitä, etteiwät huolineet kuninkaan käskystä. Sil-
loin käski Nebukadnesar »ihoissansa tuoda heidät eteensä. Ia hän
sanoi heille: „kuinka, ettekö tahdo minun jumaliani kunnioittaa
ettekä sitä kultaista tumaa kumartaa, jonka olen pystyttänyt? Ia
kuka on se Jumala, joka pelastaa teidät minun käsistäni?" He
wastasiwat: „meidän Jumalamme moi meitä pelastaa palamasta
pätsistä ja sinunkin kädestäsi, kuningas. Ia jos ei, niin tiedä,
kuningas, ettemme palwele jumaliasi emmekä kumarra sitä kultaista
tulvaa, jonka olet pystyttänyt". Silloin tuli Nebukadnesar täyteen
kiiwautta, ja hänen kaswojensa muoto muuttui, ja hän käski kuu-
mentaa pätsin seitsemän kertaa enemmin kuin muulloin. Silloin
Sadrak, Mesak, ja Abednego sidottiin »vaatteineen ja heitettiin Pala-
maan tulipatsiin. Katsoessaan pätsiin, hämmästyi kuningas ja sa-
noi: „emmekö kolmea sidottua miestä tuleen heittäneet? Katso,
minä näen neljä miestä malloillansa käwelewän tulen keskellä, eikä
heille ole mitään wahinkoa tapahtunut, ja neljäs on näöltään niin-
tuin Jumalan poika". Silloin Nebukadnesar tuli palawan tulipät-
sin suulle ja sanoi: ~Sadrak, Mesak ja Abednego, te korkeimman
Jumalan palwelijat, lähtekää ulos ja tulkaa tänne". Ia he lätsi-
wät ulos tulen keskeltä. Eikä tulella ollut mitään woimaa heidän
ruumiitansa mustaan; eiwättä heidän päänsä hiuksetkaan palaneet,
eiwätkä heidän waatteensa muuttuneet. Ia kuningas antoi tämän
käskyn waltakuntansa kansoille: ~se, joka pilkkaa Sadrakin, Mesakin
ja Abednegon Jumalaa, on kappaleiksi hatattawa; sillä ei ole muuta
jumalaa, jota woipi pelastaa niinkuin tämä".

Nebukadnesarin jälkeen hallitsi Nelsatsar, joka hänkin suusi
Danielia. Kun Belsatsar murhattiin, sai Dariius Meedilciinen
waltakunnan. Hän asetti maahansa maaherroja ja niiden yli kolme
päämiestä, joista Daniel oli yksi. Mutta päämiehet ja maaherrat etsi-
wät jotakin Mikaa eli rikosta Danielissa, eiwätkä sitä woineet löytää.
Silloin he pyysiwät kuninkaalta säännön, että jokainen, joka rukoilee
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joltakin jumalalta tahi ihmiseltä jotakin kolmenkymmenen päiwän
kuluessa, paitse kuninkaalta, on jalopeurain luolaan heitettäwä. Sii-
hen kuningas suostui. Mutta Daniel meni niinkuin ennenkin huo-neesensa, lankesi siellä kolme kertaa päiwässä poltoillensa ja rukoili
ja kiitti Jumalaa. Ia päämiehet ja maaherrat ilmoittiwat asian
kuninkaalle. Kuningas tuli sangen murheelliseksi ja ajatteli, miten
hän saattaisi Danielin pelastaa. Mutta hän ei saanut Meedilais-
ten ja Persialaisten lain mukaan muuttaa yhtään sääntöä eikä käs-
kyä, jonka hän oli wahwistanut. Daniel siis tuotiin ja heitettiin
jalopeurain luolaan. Ia kuningas sanoi Danielille: „simm Juma-
lasi, jota sinä lakkaamatta palwelet, wapahtakoon sinut". Aamu-
koiton waljetessa nousi kuningas ja meni kiireesti jalopeurain luo-
lalle. Täällä hän surullisella äänellä huusi Danielille: »Daniel,
eläwän Jumalan palwelija, onko Jumalasi, jota lakkaamatta palwe-
let, woinut pelastaa sinut jalopeuroilta?" Daniel wastasi: „minun
Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja on sulkenut jalopeurain suut,
eiwätta ne ole minua »vahingoittaneet". Silloin kuningas suuresti
ihastui mielessänsä ja käski ottaa Danielin ylös luolasta; ja mie-
het, jotka oliwat Danielia syyttäneet, antoi hän heittää jalopeurain
luolaan; eiwätta ne ehtineet luolan Pohjaan, ennenkuin jalopeurat
hyokkäsiwät heidän limppuunsa ja rikkoiwat heidän luunsa. Sitten
kuningas kirjoitti kaikille kansoille: »kaikessa hallitukseni waltakun-nassa peljättätöön Danielin Jumalaa. Hän wapahtaa ja pelastaa
ja tekee tunnustähtiä ja ihmeitä". Ia Daniel oli woimallinen Da-

riiutsen hallitessa ja myös Koores Persialaisen aikana, joka wal-
loitti Baabelin waltakunnan.
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Kuudes Aikakausi.

luudlllllisten tulosta Baabelin Vankeudesta
Kristuksen syntymiseen.

ZZ. Palaus wunkeuäestn. G«ra. Neaemia.
(Esr. Neh,)

Persian kuninkaan Kooreksen ensimmäisenä hallituswuotena
herätti Herra Kooreksen hengen kuuluttamaan koko hänen waltakun-
nassansa: «Herra, taiwcmn Jumala, on käskenyt minun rakentaa
itsellensä huoneen Jerusalemiin, joka on luudassa. Joka teidän
joukossanne on hänen kansastansa, hän menköön Jerusalemiin ja

rakentakoon Herran, Israelin Jumalan, huoneen".
' Silloin nousiwat kaikli, joita Jumalan henki lehoitti mene-

mään ylös, rakentamaan Herran huonetta Jerusalemissa, Niiden
luku, jotka tuliwat Jerusalemiin ja Juudaan takaisin, tukin omaan
kaupunkiinsa, oli 42,000, paitse palwelijoita ja piikoja. Serubba-
bel, yksi Daawidin jälkeisistä, ja ylimmäinen pappi lesua joh-
dattiwat heitä Jerusalemiin (536 e. Kr.).

Kun Israelin lapset taas oliwat kaupungeissansa, kokoontui
kansa niinkuin yksi mies Jerusalemiin. Serubbabel ja lesua raken-
siwat alttarin ja uhrasiwat polttouhrin Herralle. Ia he pitiwät
lehtimajan-juhlaa. Wasta toisena wuonna rupesiwat wankeudesta
tulleet sekä heidän jääneet weljensä rakentamaan Herralle huonetta.
Ia kaikki kansa huusi korkealla äänellä ja kiitti Herraa siitä, että
Herran huoneen perustus oli laskettu. Mutta moni wcmhoista,
jotka oliwat nähneet ensimmäisen huoneen perustuksellansa, itki suu-
rella äänellä.

Mutta kun Samarialaiset kuuliwat, että wankeuden lapset ra-
kensiwat Herralle, Israelin Jumalalle, temppeliä, sanoiwat he Se°
rubbabelille ja päämiehille: „me rakennamme teidän kanssanne, sillä
me etsimme teidän Jumalaanne niinkuin tekin". Mutta heille »vas-
tattiin: „ei sowi teidän ja meidän rakentaa Jumalamme huonetta;
waan me rakennamme yksin Herralle, Israelin Jumalalle, huoneen,
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niinkuin Koores, Persian kuningas, meitä kiiski". Niin sen maa-
kunnan wäki esti heitä rakentamasta; ja he palkkasiwat neuwonantajia
estämään heidän neuwoansa. Kooretsen kahden seuraaman hallitsijan
aikana kirjoittiwat he kirjallisen kanteen luudan ja Jerusalemin «su-
jumia wastaan, että he muka rakensiwat pahaa ja kapinallista kau-

punkia. Ia niin kiellettiin heiltä rakentaminen 15 wuodeffi. Tällä
murheen ajalla lohduttiwat heitä profeetat Haggai ja Sakarja.
Wasta Persian kuninkaan Dariiuksen aikana saatiin taas ruweta
rakentamaan. Ia temppeli walmistui ja wihittiin juhlallisesti w.
516 e. Kr.

Persian kuninkaan Artahsastan hallitessa, meni pappi Es ra
Baabelista. Ia hänen kanssansa meni muutamia Israelin lapsia
(458 e. Kr.). Ia Esra oli walmistanut sydämensä etsimään Her-
ran lakia ja tekemään sitä ja opettamaan Israelille oikeutta.
Kolmetoista wuotta myöhemmin (445 e. Kr.) tuli Nehemia Jeru-
salemiin. Hän oli kuningas Artahsastan juomanlaskija ja sai kunin-
kaalta luwan mennä rakennuttamaan Jerusalemin muuria. Mutta
kun Samarialaiset kuuliwat, että luudalmset muuria rakensiwat,
tuliwat he sotimaan Jerusalemia. wastaan ja tekemään siellä häwi-
tystä. Mutta luudalmset rukoiliwat Jumalaa ja paniwat warti-
joita, jotka öin päiwin heitä wartioitsiwat. Jotka tekiwat työtä, ra-

kensiwat toisella kädellä ja pitiwät toisessa aseen; ja joka rakenta-
jalla oli miekka wyöllä. Täten walmistuiwat muurit ja wihittiin
juhlallisesti. Esra toi lakikirjan kansan eteen ja luki siitä aamusta
puolipäiwään asti. Ia kansa teki liiton Herran kanssa.

Nehemian aikana wmkutti Wanhan Liiton wiimeinen profeetta
Matalia. Hän ennusti muun muassa: »katso, minä lähetän
enkelini, joka on minun eteeni tien walmistawa. Ia
lohta tulee temppeliinsä se Herra, jota te etsitte, ja liitonEnkeli,
jota te tahdotte; katso, hän tulee! sanoo Herra Sebaot".

ZS. G«t«r. (Est. 1—10.)

Persian kuninkaan Ahasweruksen aikana palweli kuninkaalli-
sessa linnassa luudalainen Mordekai, jota oli orpanansa Esterin
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holhooja. Ester oli kaunis ja ihanan muotoinen tyttö; ja hän tuo-
tiin kuninkaan huoneesen. Ester sai armon kuninkaan edessä; ja
kuningas teki hänet kuningattareksi.

Kuninkaalla oli suosikkina Haam a n. Tämä tuli kiukkua täy-
teen, kun hän näki että kaikista kuninkaan palwelijoista Mordekai
yksin ei notkistanut polwiansa hänen edessänsä eikäkumartanut häntä.
Kostoksi hän hantti kuninkaallisen päätöksen, että määrättynä päi-
wänä kaikki luudalaiset koko waltakunnassa oliwat hirtettäwät. Kor-
kea hirsipuu oli »valmistettuna Mordekaille.

Esterin pitämissä pidoissa kysyi kuningas, mikä hänen pyyn-
tönsä oli. Ester wastasi: »suokoon kuningas minulle henkeni ruko-
ukseni tähden ja kansani anomukseni tähden. Sillä me olemme
myydyt hukutettawiksi". Kuningas kysyi, kuka senkaltaista oli tohti-
nut ajatella, ja sai tietää, että se oli Haamun. Silloin kuningas
wihastui ja käski hirttää Haamanin Mordekaita warten »valmistet-
tuun hirsipuuhun. Ia Mordekai korotettiin Haamanin sijaan; ja
kaikkialle kirjoitettiin, että luudalaiset saisiwat puolustaa henkeänsä
surmaajiansa wastaan. Sitten päätettiin wiettää sen päiwän muis-
toa »vuotuisella juhlalla, Me annettiin nimi Puurim.

Z7. Zob. (Jobin kirja.)

Uusin maalla oli mies, nimeltä Job. Hän oli hurskas ja
Jumalaa pelkäätväinen ja karttoi pahaa. Hänelle oli syntynyt 7
poikaa ja 3 tytärtä; ja hänellä oli myös sangen paljon karjaa.

Ia tapahtui kerran, että sanansaattaja tuli Jobin tykö ja sa-
noi: „Sabealaiset ottiwat härjät ja aasit ja löiwiit palwelijat mie-
kan terällä". Hänen wielä puhuissansa, tuli toinen ja sanoi: „lu-
malan tuli lankesi tailvaasta ja sytytti lampaat japalwelijat ja poltti
ne". Tämän wielä puhuessa, tuli toinen ja sanoi: «Kaldealaiset
ottiwat kameelit pois ja löiwät palwelijat miekan terällä". Tämän
wielä puhuessa, tuli toinen ja sanoi: „Poikasi ja tyttäresi söiwät ja
joiwat wanhimman weljensä huoneessa; ja katso, suuri tuulispää
sysäsi huonetta, ja se kaatui nuorukaisten päälle, niin että he tuoli-
wat". Silloin Job repäisi waatteensa, lankesi maahan ja rukoili ja
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sanoi: „ alastonna olen tullut äitini kohdusta, ja alastonna olen
jälleen menewä. Herra antoi ja Herra otti; Herran nimi
olkoon kiitetty!"

Sitten tuli Jobiin pahoja paisumia kantapäästä päälakeen
asti. Ia hän otti sawiastian palasen kaappiaksensa sillä itseänsä,
ja istui tuhassa. Ia hänen waimonsa sanoi hänelle: „wieläkö nyt-

kin pysyt wakuudessasi? Luowu Jumalasta ja kuole!" Mutta Job
sanoi: „sinä puhut, niinkuin tyhmät waimot puhuwat. Otam-
mehan hywää Jumalalta, eikö meidän pitäisi pahaakin
ottaman?" Kaikissa näissä ei Job syntiä tehnyt huulillansa.

Jobin kolme ystäwää Elifas, Bildad ja Soofar oliwat
keskenänsä sopineet tulla häntä lohduttamaan. Kun he kaukaa hä-
net näkiwät, eimät he häntä tunteneet; ja he lorottiwat äänensä ja
itkiwät ja oliwat 7 päiwäii sanaakaan puhumatta, kun näkiwät hä-
nen suuret tuskansa. Silloin sanoi Job: „kirottu olkoon se päiwä,
jona minä syntynyt olen. Miksi walkeus on annettu wmwaisille ja
elämä murheellisille sieluille, niille, jotka iloitsisiwat, jos he hautaan
Msisiwät?" Elifas wastasi: „autuas on se ihminen, jota
Jumala kurittaa; sentähden älä hylkää Kaiktiwaltiaan
kuritusta. Sillä Hän haawoittaa ja sitoo, Hän särkee
ja hänen kätensä parantaa". Silloin sanoi Job: „Kmkkiwal-
tiaan nuolet owat minuun isketyt, henkeni särpää niiden myrkkyä".
Bildad wastasi: „kuinka lauman sinä semmoisia puhut? Juma-
lako wäärentää oikeuden, wai Kaikkiwaltiasko wäärentää hurskauden?
Jos olet puhdas ja hurskas, niin hän suojelee sinua. Ei Jumala
hurskasta hylkää, eikä wahwista pahan kättä". Job wastasi ja
sanoi: „kyllä minä tiedän niin olewan, ja kuinka olisi ihminen
hurskas Jumalan edessä? Maikka oikeassakin olisin, niin en woisi
kuitenkaan häntä wastustaa. Waikka olen wiaton, niin hän kuiten-
kin minut wääräksi tekee. Wiaton minä olen". Nyt wastasi
Soofar: „poyhkeä puheko ei wastausta saisi? Luuletko käsittäwäsi
Jumalan fywyyden? Mutta jumalattomain silmät nääntywät; ja
turwa latoo heiltä".

Job wastasi: „te wasta miehiä olette. Teidän kanssanne
kuolee wiisaus. Te olette walheen kutojat, kelwottomia parantajia
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ja wlliwaloisill lohduttajia. Tahdotteko Jumalan hywäksi puhua
wääryyttä? En minä mitään toiwo, kun waan saisin puolustaa
tietäni Herran edessä. Minä panen asiani tutkittawaksi; minä tie-
dän olemani oikeassa. Miksi te wainootte minua niinkuin Jumala?
Minä tiedän minun Lunastajani elämiin".

Silloin puhui nuori Eli Hu ja nuhteli Jobia siitä, että hän
piti itseänsä Jumalaa hurskaampana. Ia hänen Mamiinsa syttyi
hänen wihansa, kun eiwät löytäneet mustausta, maikka Jobin syylli-
seksi sanoiwat. Muun muassa sanoi hän Jobille: „ miksi riitelet
Jumalan kanssa, ettei hän kaikista töistänsä wastaa? Hän peloit-
taa ihmisiä kurituksellansa, kääntääksensä ihmistä pahasta teosta ja
warjellaksensa miestä ylpeydestä, säästääksensä hänen sieluansa tur-
miosta". Silloin Job oli ääneti.

Ia Herra wastast Jobille tuulispäässä: „wyötä nyt kupeesi
kuin mies. Minä kysyn sinulta, opeta sinä minua. Missä sinä
olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos sinulla se
ymmärrys on!" Tähän ja Herran moniin muihin kysymyksiin ei
lub saattanut mitään wastata. Hän tunnusti wihdoin: „minä
olen komin halpa; mitä minä sinulle wastaan? Minä lasken käteni
suuni päälle. Minä tunnustan, että olen taitamattomasti puhunut
semmoisesta, jota en ymmärrä. Sentähden pidän itseni wiallisena
ja kadun tomussa ja tuhassa". Ia Herra nuhteli Jobin ystä-
wiä, koska eiwät olleet Herrasta oikein puhuneet.

Ia Herra siunasi Jobia sitten taas karjalla ja rikkaudella; ja
hän sai myös 7 poikaa ja 3 tytärtä. Job eli sitten wielä 140
muotia ja näki lapsensa ja lastensa lapset neljänteenPalmeen saakka.
Ia Job kuoli wanhana ja elämästä kyllääntyneenä.



Lisäys.

Wanhan Liiton wiimeiset ajat.

38. tlnttnkus Guifanes. MaKKllbealnilet.
(1 Makk. 1—16; 2 Ma». 3—7.)

Vankeudesta palaamisen jälkeen oliwat luudalaiset wielä noin
200 wuotta Persian kuninkaan alamaisia. Wuonna 333 e. Kr.
woitti Makedonian kuningas Aleksander Suuri wiimeisenPersian
kuninkaan ja walloitti sittemmin koko hänen wältakuntansa. Hänen
kuolemansa jälkeen (323 e. Kr.) jakoiwat hänen päällikkönsä hänen
suuren wältakuntansa. Mistä PtolemeuZ sai Egyptin ja myös
luudalaistm maan.

Egyptin alamaisina sairaat luudalaiset elää ja kehittyä rau-
hassa. Mutta w. 203 e. Kr. walloitti Syyrian kuningas luuda-
laistm maan. Pian sen jälkeen alkoi luudalaisille koroa aika. Heitä
waadittiin wäkisin luopumaan isiinsä Jumalasta. Kuningas An-
tiokus Gpifanes tuli itse Jerusalemiin ja ryösti temppelistä py-
hät astiat ja kalut. Sittemmin lähetti hän sinne sotajoukon, joka
karkasi kaupunkiin, mursi muurit, ryösti, tappoi useat asukkaat ja
wei wmmoja ja lapsia wankeuteen. Hän kielsi ympärileikkaamasta
lapsia, häpäisi Herran temppelin ja wihitti sen epäjumalalle. Moni
luopui silloin laista; mutta paljon oli myöskin niitä, jotka oliwat
pysywäisiä ja kernaammin tahtoiwat kuolla kuin noudattaa pakanain
tapoja. Muutamat piiloutuiwat luoliin salwattia pitämään; mutta
kun se tuli tiedoksi, poltettiin ne eläwältii.

Siihen aikaan eli luudan wuorella pappi Matatias, jolla
oli wiisi poikaa. Nämät haikeasti suriwat niitä häwäistyksiä, joita
Jerusalemissa tehtiin, eiwätta totelleet, kun kuninkaallinen päämies
waati heitä uhraamaan pakanain jumalille. Sitten he pakeniwat
wuoristoon, ja heidän luoksensa kokoontui paljon hurskaita miehiä,
jotka kulkiwat ympäri maassa ja kukistiwat epäjumalain alttarit
(167 e. Kr.). Matatiaksen toisen pojan nimi oli Juudas, joka
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urhoollisuutensa tähden sai kurmianimeksecn M aklubi ( Wasara).
Hänestä sai sitten koko Matatiaksen suku nimen Makkabealaiset.

Antiokus julmistui ja lähetti suuria sotajoukkoja Juudasta
wastaan. Neljä kertaa Juudas wähaisellä joukkiollaan moitti heidät
Merisissä tappeluissa, sillä hän rukoili Jumalaa ja sanoi, että „woitto
tulee taiwllllsta eikä suuresta miesten paljoudesta". Syyrialaiset pa-
keniwat maasta, ja Juudas walloitti myös Jerusalemin. Temppeli
puhdistettiin, ja uudistettu Herran huone wihittiin juhlallisesti.

Wihdoin walloitti Juudaksen weli Simon Siionin linnan
ja mapautti koko maan pakanain ikeestä (142 e. Kr.). Kiitollisuu-
desta kansa teki hänet Ruhtinaaksi ja ylimmäiseksi papiksi, joka
miimetsi mainittu wirka tuli jäämään Simonin sukuun, kunnes
Herra lähettäisi heille »oikean profeetan".

Kun Simonin jälkeiset keskenänsä riiteliwät hallituksesta, tuli-
wat Roomalaiset riitaa ratkaisemaan. Roomalaisten suojelemana
tappoi Idumealainen H eroodes koto Makkabealaissuwun, jaRooman
senaatti nimitti hänet ludean kuninkaaksi (40 e. Kr.). Heroodes oli
wiisas ja urhoollinen mies, mutta suuressa määrin luulewainen ja
julma hirmuwaltias. Päästäksensä luudalaisten suosioon, rakennutti
hän uudestaan Jerusalemin temppelin tuhlaawaisella komeudella.
Hän kuoli wähän aikaa Kristuksen syntymisen jälkeen ja on saanut
kunnianimen: Suuri.

Z9. 3uuckllllli«tel! ««Kunnalliset nlnt Raakelin
wankenllen jälkeen.

Baabelin wankeuden jälkeen oli Korkea Neuwoskunta hallituksen
ja tuomitsemisen johtajana. Siihen kuului, paitse Ilimmäistä Pap-
pia, joka tawallisesti oli puheenjohtaja, 70 jäsentä, nimittäin 24
pappien päämiestä ja 46 n. k. wanhinta ja kirjanoppinutta.
Se luullaan Esran perustamaksi. Korkea Neuwoskunta hoiti kaikki
uskontoon kuulumat asiat; sillä oli myös oikeus tuomita kuolemaan,
jonka oikeuden Roomalaiset kuitenkin siltä ottiwat pois.

Kun Herra ei enäan lähettänyt kansallensa profeettoja, koot-
tiin jo olemassa olemat pyhät kirjat. Vankeudessa oliwat luuda-
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laiset unhottaneet isäinsä kielen ja puhuiwat n. k, syyrokald ta-

laista murretta. Mutta sittemmin osasiwat Palestinan luudalmset
myöskin Kreikan kieltä. Tämä oli syynä siihen, että Heprean
kielellä kirjoitetut pyhät kirjat oliwat kansalle käsittämättömiä. Tä-
ten syntyi erityinen pyhien kirjojen tulkitsijasääty, nimeltä Kirjan-
oppineet. He omistiwat itsellensä kunnianimen Rabbi ( mes-
tari); ja heidän kaswattamistaan warten perustettiin rabbinikou-
luja. Raamatun selitys tapahtui Synagoogissa, jotka oliwat
kokoushuoneita, joihin kansa kokoontui sabbateina ja juhlapaitoina
yhteisesti rukoilemaan ja kuuntelemaan raamatun lukemista ja seli-
tystä. Mutta warsinainen jumalanpalwclus pidettiin yksis-
tään Jerusalemin temppelissä. Joka paikassa, missä waan 10
luudalaista asui, oli turvallisesti synagooaa. Jerusalemissa oli niitä
monta sataa.

Makkabealaisten aikana syntyi kaksi uskonnon lahkoa luudcm
kansassa, Fariseukset ja Sadukeukset. Fariseukset noudattiwat
ankarasti Mooseksen lain sääntöjä ja oliwat aikojen kuluessa muo-
dostaneet suuren joukon „wanhinten sääntöjä", jotka he pitiwät
yhtä tärkeinä tuin lain määräykset. Moni heistä oli tosin aiwan
rehellinen; mutta Wapahtajan puheista nähdään, että useimmat
heistä oliwat ulkokullatut. Sadukeukset hywäksyiwät raamatusta ai-
noastaan Mooseksen 5 kirjaa. He ciwät uskoneet ruumiin ylösnou-
semista eiwätkä kuoleman jälkeistä elämää eiwättä myöskään enkelien
olemassa oloa. Myös hylkäsiwät he kaikki „wanhinten säännöt". Ta-
wallisesti he eliwät lihallisissa himoissaan ja joutuiwat yhä sywem-
min epäuskoon. Heidän joukkoonsa kuului enimmäksi osaksi rikkaita
ja ylimyksiä, jota wastoin yhteinen kansa liittäytyi Fariseuksiin
joita se pyhimyksinä kunnioitti. Kansa itse ylpeili siitä, että se
polweutui Abrahamista ja halweksi muita kansoja, eikä tahtonut seu-
rustella niiden kanssa.

Fariseukset ja Sadukeukset niinkuin kansa yleensä odottiwat
tulewata Messiasta; mutta he luuliwat hänen perustawan maal-
lisen waltakunnan, jonka kautta he tulisiwat koko maailman hallitse-
maksi kansaksi. Mutta kuitenkin löytyi kansassa ja erittäin alhaisossa
semmoisia, jotka odottiwat Messiasta, joka olisi wapahtaja syn°
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nistä. Näitä nimitetään Raamatussa totisiksi Israelilaisiksi;
ja niitten seasta Herra lesus walitsi Apostolinsa ja ystäwänsä.

luudalaisuuteen kääntyneet pakanat nimitettiin proselyyteiksi
( lisäksi tulleet). Prosclyyttejä oli kahta lajia: wanhurskauden
proselyytit ja porttiproselyytit l. Jumalaa pelkääwäiset.

6V. Mannan Testamentin pukät Kirjat.

Jumala oli, paitse luonnossa ja omassatunnossa, myös-
kin sanassaan ilmoittanut itsensä Israelille. Patriarkkain kanssa
Jumala itse puhui. Sittemmin tapahtui Jumalan ilmoitus pro-
feettojen kautta, joista Mooses oli ensimmäinen. Profeettojen il-
moitus tapahtui sekä suullisen että kirjoitetun sanan kautta.
Ne kirjat, jotka profeetat ja muut pyhät miehet oliwat Jumalan
käskystä ja hänen Henkensä waikutuksesta tehneet, koottiin yhdeksi
kokoelmaksi. Koska niitä oli 39, saiwat ne nimen Biblia, joka on
kreikkalainen sana ja merkitsee: kirjat, taikka myöskin Gramma ta
( kirjoitukset), josta sanasta Suomen kielessä on muodostettu
Raamattu-sana, Koska nämät owat Jumalan waikutuksesta tul-
leet toimeen, kutsutaan ne Jumalan Sanaksi ja Pyhäksi Raa-
matuksi. luudalaisille annettu Raamattu puhuu Vanhasta lii-
tosta, jonka Jumala teki Abrahamin ja sittemmin Siinailla koko
Israelin kansan kanssa. Tätä liittoa kutsutaan myös Wanhaksi Tes-
tamentiksi. Kirjat Wanhassa Testamentissa jaetaan seuraawasti:

I. Historialliset kirjat:
1. 5 Mooseksen kirjaa; 2. Joosuan kirja; 3. Tuo-

marein kirja; 4. Ruutin kirja; 5. Samuelin 2 kirjaa;
6. Kuningasten 2 kirjaa; 7. Kaksi Aikakirjaa; 8. GZ-
ran kirja; 9. Nehemian kirja ja 10. Esterin kirja. Siis
yhteensä 1? historiallista kirjaa.

11. Opetustirjat:
1. Jobin kirja; 2. Psalttari; 3. Salomon Sa-

nanlaskut; 4. Salomon Saarnaaja; 5. Salomon Kor-
kea Weisu ja 6. Jeremian Walituswirret. Mteensä siis 6
opetuskirjaa.
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111. Profeetalliset kirjat:
Suuremmat profeetat: 1. Jesaja; 2. Je-

remia; 3. Hesekiel ja 4. Daniel; L) Pienemmät profee-
tat: 5. Hosea; 6. Joel; ?. Amos; 8. Obadia; 9.
Joona; 10. Miika; 11. Nahum; 12. Habakuk; 13. Se-
fanja; 14. Haggai; 15. Sakarja ja 16 Matalia. Siis
yhteensä 16 profeetallista kirjaa.

Tärkeimmät owat Wanhassa Testamentissa ne ennustukset,
jotka puhuwat tulemasta Messiaasta eli Kristuksesta. Näistä
owat huomattawimmat: 1 Mos. 3: 14 (ensimmäinen ewankeliumi);
1 Mos. 12: 1-3; 1 Mos. 49: 10; 5 Mos. 18: 15.18. 19;

Ps. 110: 1. 4; 2 Sam. 7: 12.13. 16; les. ?: 14; les. 53:
4-12; Miik. 5:1; les. 40: 3; Sllk, 9: 9.

yllämainitut Vianhan Testamentin kirjat sanotaan myös ka-
noonisiksi kirjoiksi, koska ne Jumalan sanana owat se sääntö l.
ojennusnuora ( kanon), jonka mukaan ihmisen tulee asettaa us-
konsa ja elämänsä. Täydellisiin Raamattuihin on, paitse kanoo-
nisia kirjoja, otettu myöskin n. k. apokryfisiä (- salatulta) kir-
joja, joita tosin ei pidetä Jumalan sanana, mutta jotka muuten

katsotaan hywitsi hengellisiksi kirjoiksi. Nämät owat:
1. luuditin kirja; 2. Wiisauden kirja; 3. Tobiaan

kirja; 4. lesus Syratin kirja; 5. Barukin kirja; 6. Mak-
kabealaisten 2 kirjaa; ?. Kappaleita Esterin kirjasta;
8. Historia Susannasta; 9. Baabelin Velistä; 10. Baa-
belin lohikäärmeestä; 11. Asarian rukous; 12. Kolmen
miehen kiitoswirsi tulessa ja 13 Manassen rukous. Ih-
teensä 14 apokryfistä kirjaa.



Mlimminell llsll
Uusi Testamentti.

(Pelastuksen toimittaminen.)

Ensmnmm Zlltss.
lesuksen Kristuksen Elämä.

I. Herran lesuksen lapsuuden ja nuoruuden aika.
l. SllKurtlls ja Elisabet. Märta. (Luk. 1.)

Heroodeksen, ludean kuninkaan, aikana eli pappi, Sakaria s
nimeltä, ja hänen waimonsa nimi oli Elisabet. He uliwat mo-
lemmat hurskaat Jumalan edessä. Mutta heillä ei ollut lasta, ja
he oliwat molemmat jo ijälliset. Ia tapahtui, kun hän wuorollansa
papin wirkaa toimitti Jumalan edessä, että hän meni suitsuttamaan
Herran temppeliin. Ia koko Israelin kansa rukoili ulkona suitsu-
tuksen aikana. Mutta hänelle ilmestyi Herran enkeli. Ia kun Sa-
karias hänet näki, hämmästyi hän. Mutta enkeli sanoi hänelle:
,M pelkää Sakarias; sillä rukouksesi on kuultu, ja emäntäsi Eli-
sabet synnyttää sinulle pojan, ja sinun pitää nimittämän hänet Jo-
hannekseksi. Hän tulee suureksi Herran edessä, ja hän täytetään
Pyhällä Hengellä. Ia hän kääntää monta Israelin lapsista Her-
ran heidän Jumalansa tykö. Ia hän käy hänen edellänsä Elijan
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hengellä ja woimalla, toimittaaksensa Herralle walmiste-
tun kansan". Ia Sakarias sanoi enkelille: „ mistä sen ymmär-
rän? sillä minä olen wanha, ja emäntäni on ijällinen". Niin
enkeli wastasi: „minä olen G a abriel, joka seison Jumalan edessä,
ja olen lähetetty saattamaan sinulle näitä iloisia sanomia. Ia katso,
sinä tulet kielettömäksi etkä saa puhua siihen päiwään asti, jona
nämat tapahtumat, koska et uskonut minun sanojani".

Mutta kansa odotti Satanasta, waan tultuansa ulos, ei hän
saattanut puhua heille. Ia hän unittasi heille ja jäi mykäksi.

Mutta kuudentena kuukautena sen jälkeen lähetti Jumala Gaab-
riel-enkelin Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret, neitsyen
tykö, joka oli kihlattu miehelle, jonka nimi oli Joosef, Daawidin
huoneesta; ja neitsyen nimi oli Maria. Enkeli tuli sisälle hänen
tykönsä ja sanoi: „terwe, armoitettu! Herra on sinun
kanssasi; siunattu sinä waimojen seassa!" Mutta kun
Maria näki enkelin, hämmästyi hän hänen puheestansa. Silloin
enkeli sanoi hänelle: „älä pelkää, Maria; silla sinä löysit armon
Jumalan tykönä. Katso, sinä synnytät pojan, joka si-
nun pitää nimittämän lesutseksi (- auttaja, wapahtaja).
Hän on olema suuri ja kutsutaan Mmmiiism Pojaksi
ja hän on ijankaikkisesti olewa Jaakobin huoneen
kuningas, eikä hänen waltakunnallansa tule loppua
olemaan". Niin sanoi Maria enkelille: „kuinka tämä tulee?"
Enkeli wastasi: „Pyhä Henki tulee sinuun ja Wimmäisen woima
Marjoo sinut; sentähden myös se Pyhä, joka sinusta syn-
tyy, kutsutaan Jumalan Pojaksi". Niin sanoi Maria: „katso,
Herran piitä; tapahtukoon minulle sanasi mukaan".
Ia enkeli läksi hänen tyköänsä.

2. Maria ia Elisabet. 3«Kanne« Kastajan suntuma.
(Luk. 1: 39-80.)

Niinä päiwinä nousi Maria ja meni Sakariaan huoneesen ja
terwehti Elisabetia. Kun Elisabet luuli Marian terwehdyksen, täy-
tettiin hän Pyhällä Hengellä ja sanoi: „ siunattu sinä waimojen
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seassa! Mistä se minulle tulee, että Herrani äiti tulee minun
tyköni? Ia autuas sinä, joka uskoit; sillä ne täytetään, jotka Herra
on sinulle sanonut". Ia Maria sanoi: „minun sieluni suuresti
ylistää Herraa, ja minun henkeni iloitsee Jumalassa Vapahtajas-
sani. Sillä hän katsoi piikansa nöyryyttä; ja katso, tästedes
pitää kaikkien sukukuntien minua autuaaksi kutsuman.
Silla Voimallinen on suuria ihmeitä tehnyt minua kohtaan, ja hä-
nen nimensä on Pyhä". Ia Maria oli Elisabetin tykönä lähes
kolme kuukautta ja palasi sittenkotiansa.

Ia Herran enkeli ilmestyi myös Joosefille unessa ja sanoi:
„ Joosef, Daawidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa puolisoasi;
sillä hän synnyttää Pojan, jonka nimi sinun pitää kutsuman le-
sukseksi: sillä hän on wapahtawa kansansa heidän syn-
neistänsä". Silloin otti Joosef puolisonsa tykönsä.

- Mutta Elisabetin synnyttämisen aika täytettiin, ja hän synnytti
pojan. Ia hänen naapurinsa ja sukulaisensa tuuliwat, että Herra
oli tehnyt suuren laupeuden häntä kohtaan; ja he iloitsiwat hänen

kanssansa. Ia kahdeksantena päiwänä tuliwat he lasta ympärileik-
kaamaan ja kutsuiwat lapsen hänen isänsä nimellä Sakariakseksi.
Mutta hänen äitinsä sanoi: „ei suinkaan; maan hänet pitää kut-
suttaman Johannekseksi". He sanoiwat: „ei ole ketään sinun
sukukunnassasi, jota sillä nimellä kutsutaan". Niin he wiittasiwat
hänen isällensä, miksi hän tahtoi hänen tulla nimitetyksi. Ia hän
anoi taulua jakirjoitti: „lohannes on hänen nimensä". Niin
kohta aukeni hänen suunsa ja kielensä; ja hän puhui, kiittäen Ju-
malaa. Ia kaikki, jotka tämän tuuliwat, paniwat sen sydämiinsä,
sanoen: „mintä luulet tästä lapsesta tuleman?"

Ia Sakarias täytettiin Pyhällä Hengellä, ennusti ja sanoi:
«kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala! silla hän on etsinyt ja lu-
nastanut kansansa, niinkuin hän on muinoin puhunut pyhien
profeettojen suun kautta, että me wihollistemme käsistä »va-
pahdettuina häntä pelkäämättä palwelisimme pyhyydessä
ja hurskaudessa hänen edessänsä kaikkena elinaikanamme.
Ia sinä, poikanen, kutsutaan ylimmäisen profeetaksi; sillä sinä olet
täywä Herran kaswojen edessä, Valmistamaan hänen tietänsä ja
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antamaan autuuden tunnon hänen kansallensa heidän syntiensä an-
teeksi saamisessa".

Mutta lapsi kaswoi ja wahwistui hengessä ja oli korwessa
siihen paiwään asti, jona hänen piti Israelin kansan eteen tuleman.

3. 3esuKsen Kristuksen, maailman Wlipantaian
suntum». (Luk. 2: 1-21.)

Mutta niinä päiwinä tapahtui, että käsky käwi ulos keisari
Augustukselta, että kaikki maailma oli werolliselsi laskettawa.
Ia kukin meni kaupunkiinsa panettamaan itseänsä werolle. Niin
myös Joosef Galileasta Nasaretin kaupungista läksi ludeaan Daa-
widin kaupunkiin, joka kutsutaan Betlehemiksi, sillä hän oli Daa-
widin huoneesta ja sumusta, panettamaan itseänsä werolle
Marian kihlatun emäntänsä kanssa.

Niin tapahtui, heidän siellä ollessansa, että hänen synnyttämi-
sensä päiwllt täytettiin. Ia hän synnytti pojan esikoisensa ja kapa-
loitsi hänet ja pani seimeen; sillä heillä ei ollut sijaa ma-
jassa. Ia paimenet walwoiwat siinä paikkakunnassa ja wartioitsi-
wat yöllä laumaansa. Ia katso, Herran enkeli seisoi heidän tykö-
nänsä, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillänsä; ja he peljäs-
tyiwiit suuresti. Ia enkeli sanoi heille: „älkää peljätkö; sillä
katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tulema
laitelle lanslllle; teille on tänä päiwänä Daawidin kau-
pungissa syntynyt Wapahtaja, joka on Kristus Herra.
Ia tämä on teille merkiksi: te löydätte lapsen kapaloit-
tuna makaaman seimessä". Ia kohta oli enkelin kanssa suuri
taiwaallinen sotawäen joukko, jotka kiittiwät Jumalaa ja sanoiwat:
„Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha
ja ihmisille mielisuosio!"

Ia kun enkelit meniwät heidän tyköänsä taiwaasen, puh uimat
paimenet keskenänsä: „

käykäämme Betlehemiin ja katsokaamme sitä,
mitä on tapahtunut, jonka Herra meille ilmoitti". Ia he tuliwat
tmuhtain ja löysiwät Marian ja Joosefin sekä lapsen, joka malasi
seimessä. Tämän nähtyänsä, julistiwat he sen sanoman, joka heille
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tästä lapsesta oli lausuttu. Ia kaikki, jotka sen kuuliwat, ihmet-
teliwät sitä, mitä paimenet uliwat heille puhuneet. Mutta Maria
kätki kaikki nämät sanat tutkistellen sydämessänsä. Ia paimenet
palasiwat, ylistäen ja kunnioittaen Jumalaa kaikesta, jota he oliwat
kuulleet ja nähneet.

Ia kahdeksan päiwän kuluttua, kun lapsi oli ympärileikattawa,
annettiin hänelle nimi lesus, jonka enkeli niin oli nimittänyt, en-
nenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

H. Esittäminen temppelissä. (Luk. 2: 22—40.)

Kun puhdistuspäiwät oliwat täytetyt Mooseksen lain mukaan,
weiwät Joosef ja Maria lapsen Jerusalemiin, asettaaksensa hänet
Herran eteen ja uhrataksensa, niinkuin oli sanottu Herran laissa.

Ia katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon. Hän
oli hurskas ja jumalinen ja odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä
Henki oli hänessä. Ia Pyhä Henki oli hänelle sanonut, ettei hän
näkisi kuolemaa, ennenkuin hän näkisi Herran Kristuksen. Hän tuli
hengen wailutuksesta temppeliin; ja kun wanhemmat toiwat lapsen
lesuksen temppeliin, otti hän hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja
sanoi: „nyt sinä, Herra, lasket palwelijasi rauhaan me-
nemään sanasi mukaan; sillä minun silmäni owat näh-
neet sinun autuutesi, jonka walmistit kaikkein kansojen
nähtäwäksi, walkeudeksi »alistamaan pakanoita ja kan-
sasi Israelin kunniaksi". Ia hänen isänsä ja äitinsä ihmette-
liwät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ia Simeon siunasi heitä.

Ia siellä oli Anna-niminen naisprofeetta, joka oli leski ja
lähes 84-wuotinen. Ia hantin tuli sillä hetkellä siihen paikkaan ja
puhui hänestä kaikille, jotka lunastusta Jerusalemissa odottiwat.

3. «itämaiset Tietäjät. Vanu EgWtiin.
(Mlltth. 2: 1-23.)

Kun lesus oli synsynyt Betlehemissä luudan maalla kunin-
gas Heroodeksen aikana, tuliwat tietäjät Itämailta Jerusalemiin ja
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sanoiwat: „missä on se syntynyt luudalaisten kuningas? Sillä
me näimme hänen tähtensä idässä ja tulimmme häntä kumartaen
rukoilemaan". Kun kuningas Heroodes sen kuuli, hämmästyi hän
ja koko Jerusalem hänen kanssansa. Ia hän kokosi kaikki ylimmäi-
set papit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus olisi syn-
tymä. He wastasiwat: »Betlehemissä luudan maalla, sillä niin
on profeetan kautta kirjoitettu".

Silloin Heroodes kutsui salaa tietäjät luoksensa ja tutkisteli
heiltä tarkkaan, millä ajalla tähti ilmestyi, ja lähetti heidät Betlehe-
miin ja sanoi: „ menkää ja kysykää tarkkaan lapsesta; ja kun te
löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin ja kumartai-
sin häntä". Ia tietäjät meniwät matkaansa; ja katso, tähti, jonka
oliwat idässä nähneet, käwi heidän edellänsä, kunnes se seisahtui sen
paikan päälle, jossa lapsi oli. Ia he meniwät huoneesen, löysiwät
lapsen, joka oli äitinsä Marian kanssa, ja lankesiwat maahan ja
rukoiliwat häntä; ja he awasiwat tawaransa ja lahjoittiwat hänelle
kultaa, pyhää sawua ja mirhamia. Ia Jumala kielsi heitä unessa
Heroodeksen tykö palaamasta; ja he meniwät toista tietä omalle
maallensa.

Mutta kun he oliwat menneet pois, ilmestyi Herran enkeli
Joosefille unessa sanoen: „nouse ja ota lapsi äitinensä tykösi japa-
kene Egyptiin ja ole siellä siihen asti, kunnes minä sinulle sanon;
sillä Heroodes on etsiwä lasta, huluttaaksensa hänet". Niin hän nousi
ja otti lapsen äitinensä yöllä tykönsä ja pakeni Egyptiin.

Koska Heroodes näti, että tietäjät oliwat hänet pettäneet, wi-
hastui hän sangen kowin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset
Betlehemissä ja kaikissa sen äärissä, jotka oliwat kaksiwuotiset taikka
nuoremmat sen ajan mukaan, jonka hän oli tietäjiltä tarkasti
tutkinut.

Kun Heroodes oli kuollut, ilmestyi Herran enkeli Joosefilleunessa Egyptissä ja sanoi: „nuuse ja ota lapsi äitinensä ja mene
Israelin maalle; sillä ne owat kuolleet, jotka lapsen henkeä wäijyi-
wät". Niin hän nousi ja otti lapsen äitinensä ja meni Israelin
maalle. Jumalan käskystä hän poikkesi Galilean ääriin ja asui
Nasaretin kaupungissa.
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6. JysuKson nunrim». (Luuk. 2: 40—52.)

Mutta lapsi kaswoi ja wahwistui hengessä ja täytettiin wii-
saudella, ja Jumalan armo oli hänen kanssansa. Ia hänen »van-
hempansa waelsiwat joka wuosi pääsiäisjuhlalle Jerusalemiin. Kun
lesus oli 12 wuoden wanha, meniwät he Jerusalemiin juhlapäi-
wän tawan mutaan. Ia kun päiwät oliwat kuluneet ja he oliwat
matkalla kotiansa päin, jäi poikanen lesus Jerusalemiin. Joosef
ja hänen äitinsä eiwät sitä huomanneet, maan luutimat hänen ole-
man seurassa. Ia he käwiwät yhden päiwän matkan ja etsiwät
häntä sukulaisten ja tuttawien tyköä. Kun he eiwät häntä löytä-
neet, palasiwat he Jerusalemiin etsien häntä.

Kolmen päiwän perästä löysiwät he hänet temppelissä istuwan
opettajien keskellä, kuunteleman heitä ja kysywän heiltä. Ia kaikki,
jotka kuuliwat, hämmästyiwät hänen ymmärrystänsä ja wastauksi-
llnsa. Kun wanhemmat hänet näkiwät, hämmästyiwät he; ja hä-
nen äitinsä sanoi hänelle: „poikani, miksi meille näin teit? Katso
isäsi ja minä olemme murehtien sinua etsineet". Ia hän sanoi
heille: „mitä te minua etsitte? Ettekö tietäneet, että mi-
nun pitää oleman niissä, jotka Isäni owat?" Eiwätkä he
ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille sanoi.

Ia hän meni alas heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli
heille alamainen. Ia lesus menestyi wiisaudessa, ijässä
ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.

11. Walmistus lesnksen julkiselle esiintymiselle.

7. Innanne» Kustllja. (Mth. 3. Mrl. I. Luk. 3. loh. 1.)

Noin 30 wuotta lesuksen syntymisen jälkeen tuli Jumalan
sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, korwessa. Ia hän tuli kaik-
kiin paikkoihin Jordanin ympärillä ja saarnasi parannuksen kastetta
syntien anteeksi antamiseksi ja sanoi: „ tehkää parannus, silla tai-
waan waltakunta on lähestynyt".
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Silloin meni hänen tykönsä Jerusalem ja koko ludea. Mutta
koska hän monta fariseuksista ja sadukeuksista näki tuleman hänen
kasteellensa, sanoi hän: „te kyykäärmetten sikiöt, kuka neuwoi teitä
pakenemaan tukemaista wihaa? Tehkää siis parannukseen sowe-
liaita hedelmiä. Mutta jo on kirwcskin pantu puitten juurelle;
sentähden jokainen puu, joka ei tee hywää hedelmää, hakataan pois
ja heitetään tuleen".

Mutta kun kansa odotti ja kaikki ajatteliwat sydämissänsä
Johanneksesta: «lieneekö hän Kristus?", wcistasi Johannes, sanoen
kaikille: „minä tosin kastan teitä medellä parannukseen;
mutta se, joka jälkeeni tulee, on minua wäkewämpi,
jonka kengän nauhoja en ole kelwollinen päästämään;
hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä ja tulella".

8. lesuKsen Kaste ja Kiusaus. (Mth. 3: 17-4: 11.)

Siihen aikaan tuli myös lesus, joka silloin oli 30 wuoden
wanha, Galileasta Jordaniin Johanneksen tykö kastettawaksi. Mutta
Johannes esteli häntä, sanoen: „minä tarwitsen sinun kauttasi tulla
kastetuksi, ja sinä tulet minun tyköni?" Waan lesus wastasi:
„salli nyt; sillä näin meidän sopii kaikkea wanhurskautta
täyttää". Ia hän salli hänen. Kun lesus oli kastettu, astui
hän kohta ylös medestä; ju katso, taiwaat aukeniwat hänelle, ja
Johannes näki Jumalan Hengen tuleman alas kyyhkyisenä ja tule-
man hänen päällensä. Ia katso, ääni taiwaasta sanoi: „tämä on
se rakas Poikani, johonka minä mielistyin".

Silloin wei henki lesuksen korpeen perkeleen kiusattawaksi. Ia
hän oli siellä petojen keskellä. Ia paastottuansa neljäkymmentä päi-
Mää ja neljäkymmentä yötä, isosi hän. Silloin tuli kiusaaja hänen
tykönsä ja sanoi: „jus sinä olet Jumalan poika, niin sano, että
nämät kiwet leiwiksi tulisiwat". Mutta hän wastasi ja sanoi: „tir-
joitettu on: ei ihminen elä ainoastaan leimasta, maan
jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee".

Silloin otti perkele hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja
asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi hänelle: „jos olet Jumalan
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poika, niin laske itsesi täältä alas, sillä kirjoitettu on: hän antaa
käskyn enkeleillensä sinusta ja he kantawat sinua käsissään, ettet jos-
kus jalkaasi kiween loukkaisi". Niin lesus sanoi hänelle: „taas on
kirjoitettu: älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi".

Taas wei perkele hänet sangen korkealle wuorelle ja osoitti
hänelle kaikki maailman »valtakunnat ja niitten kunnian ja sanoi
hänelle: „nämät kaikki annan sinulle, jos lanteet maahan ja rukoi-
let minua". Niin sanoi lesus hänelle: „mene pois, saatana; sillä
kirjoitettu on: Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun ku-
martaman ja häntä ainoata palweleman". Silloin jätti
hänet perkele; ja katso, enkelit tuliwat ja palweliwat häntä.

9. lesuksen ensimmäiset npetuslupset. (loh. 1: 29—51.)

- Sen jälkeen näki Johannes lesuksen tuleman tykönsä Vetaba-
raan, joka oli se paikka toisella puolella Jordania, jossa hän kastoi.

Silloin sanoi Johannes: „katso Jumalan karitsa, joka
ottaa pois maailman synnin!" Toisena päiwänä seisoi Jo-
hannes taas kahden opetuslapsensa kanssa. Ia kun hän näki le-
suksen, sanoi hän: „katso Jumalan karitsa!" Ia ne kaksi
opetuslasta kuuliwat hänen puhuman ja seurasiwat lesusta. And-
reas, Simon Pietarin weli, oli yksi niistä kahdesta. , Hän löysi
ensin weljensä Simonin ja sanoi hänelle: „me löysimme Messiaan"
(- Kristus, woideltu). Ia hän toi hänet lesuksen tykö. Mutta
katsottuaan häneen, sanoi lesus: „sinä olet Simon, Joonaan poika;
sinua kutsutaan wast'edes Kefaaksi" (se on käännettynä kreikaksi
Petros, suomeksi Pietari - kallio).

111. lesuksen ensimmäinen julkinen waikutus Galile-
assa, ludeassa ja Samariassa.

10. Hiiitt Kannussa. (loh. 2: 1—11.)
Kolmantena päiwänä oli häät Galilean Kaunassa ja lesuksen

äiti oli siellä. Mutta lesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin myös
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häihin. Ia kosla wiini oli wähissä, sanoi lesulsm äiti hänelle:
„ei heillä ole wiiniä". lesus sanoi hänelle: „waimo, mitä minun
sinuun tulee? ei minun aikani ole wielä tullut". Hänen äitinsä
sanoi palwelijoille: „mitä hän sanoo teille, se tehkää". Mutta
siellä oli kuusi kiwistä wesiastiaa, ja kukin weti kaksi tai kolme mit-
taa. lesus sanoi heille: „täyttäkää wesiastiat medellä". lahetäyt-
tiwät ne reunoja myöten. Ia hän sanoi heille: pantaa nyt mal-
jaan ja wiekää edestäywälle". Ia he weiwät. Mutta kun edes-
käypä maistoi sitä wettä, joka oli roimiksi tullut, eikä tiennyt, mistä
se oli, kutsui hän yljän ja sanoi hänelle: „jokainen antaa ensiksi
hywää wiiniä ja sitten huonompaa, kun juowuksissa ollaan; sinä
kätkit hywän wiinin tähän asti". Tämä on ensimmäinen ihme,
jonla lesus teki Galilean Kannassa ja ilmoitti kunniansa. Ia hä-
nen opetuslapsensa uskoiwat häneen.

11. 3esllKsen KiiMi Zerusalemizsa PäilMsjuKlalla.
(loh. 2, 3.)

Käytyänsä Kapernaumissa ja jonkun päiwän siellä wiiwytty-
änsä, meni lesus Jerusalemiin, koska luudalaisten pääsiäinen oli
läsnä. Ia hän tapasi temppelissä ne, jotka karjaa, lampaita ja
kyyhkysiä myyskenteliwät, ja rahan wmhettajat. Ia hän teki ruos-
kan köydestä ja ajoi heidät kaikki ulos temppelistä sekä lampaat ja
karjan. Ia hän kaasi waihettajain pöydät ja sanoi niille, jotka
kyyhkysiä möiwät: „wiekää nämät täältä pois, älkääkä tehkö Isäni
huonetta kauppahuoneeksi". luudalaiset sanoiwat: „mitä merkkiä
meille osoitat, koska tätä teet?" lesus wastasi: «jaottakaa maahan
tämä temppeli, ja minä pystytän sen kolmena päiwänä". luuda-
laiset sanoiwat: „tätä temppeliä on rakennettu 46 wuotta, ja sinä
rakennat sen kolmena päiwänä?" Mutta hän puhui ruumiinsa
temppelistä.

Mutta oli yksi mies fariseuksista, Nikodeemus nimeltä, luu-
dalaisten ylimmäinen. Hän tuli yöllä lesuksen tykö ja sanoi hä-
nelle: «Mestari, me tiedämme sinun Jumalasta tulleen opettajaksi;
sillä ei kukaan woi tehdä niitä merkkejä, joita sinä teet, jollei Iu-
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mala ole hänen kanssansa". lesus wastasi: »totisesti, totisesti sa-
non minä sinulle: ellei joku uudesta (l. ylhäältä) synny, ei
hän taida Jumalan waltakuntaa nähdä". Nikodeemus
sanoi: „kuinka taitaa ihminen wanhana syntyä?" lesus sanoi:
„ellei joku synny medestä ja hengestä, ei hän taida
Jumalan waltakuntaan sisälle mennä". Nikodeemus sa-
noi: „kuinka se saattaa tapahtua?" lesus wastasi: „oletko sinä
opettaja Israelissa, etkä näitä tiedä? Niinkuin Mooses ylensi käär-
meen korwessa, niin on ihmisen Poikakin ylennettäwä, ettei kukaan,
joka uskoo häneen, hukkuisi, waan saisi ijankaikkisen elämän. Sillä
niin «n Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan
Poikansa, ettei tulaan, jola häneen ustoo, hulluisi, waau saisi
ijanlailtisen elämän".

IZ. JysuKsen mnikutus 3vsea»sa ja Samariassa.
(loh. 3: 22-4: 42.)

Sitten tuli lesus opetuslapsinensa ludean maahan ja asui
siellä ja kastoi. Mutta kun lesus ymmärsi fariseusten kuulleen,
että lesus kastoi ja teki enemmän opetuslapsia kuin Johannes
(maikka ei lesus itse kastanut, waan hänen opetuslapsensa), jakoska
hän kuuli, että Johannes Kastaja oli wankeuteen suljettu, jätti hän
ludean ja meni takaisin Galileaan.

Kun hänen täytyi Samarian läpi waeltaa, tuli hän eraasen
Samarian kaupunkiin, jonka nimi oli Siikar. Siellä oli Jaakobin
lähde. Koska lesus oli matkasta wäsynyt, istui hän lähteen päälle.
Ia lesulsen opetuslapset oliwat menneet kaupunkiin ruokaa osta-
maan. Niin tuli Samarian waimo wettä ammentamaan. Ia le-
sus sanoi hänelle: „anna minun juodukseni". Sanoi Samarian
waimo hänelle: „kuinka sinä, joka olet luudalainen, anot minulta
juoda, ja minä olen Samarialainen?" Sillä luudalaiset eiwät yh-
tään seurustele Samarialaisten kanssa. lesus wastasi hänelle: ~jos
tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: anna
minun juodukseni, niin sinä anoisit häneltä, ja hän antaisi sinulle
eläwää wettä". Waimo sanoi: »Herra, eipä sinulla ole sitä,
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millä ammennat, ja lähde on sywä; mistä sinulla siis on sitä elä'
wää mettä?" lesus wastasi: „jokainen, jota tästä medestä juo,
hän janoo jälleen; mutta joka siitä medestä juo, jonka minä hä-
nelle annan, ei hän janoo ijantmkkisesti; maan se mesi, jonka minä
hänelle annan, tulee hänelle sen weden lähteeksi, joka kuohuu ian-
kaikkiseen elämään". Waimo sanoi: ~Herra, anna minulle sitä
wettä, etten janoisi enkä tarwitsisi tulla tänne ammentamaan".

lesus sanoi hänelle: ~mene, kutsu miehesi ja tule tänne!"
Waimo wastasi: ~ei ole minulla miestä". lesus sanoi: „oikein
sanoit: ei ole minulla miestä; sillä wiisi miestä on sinulla ollut,
ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi". Waimo sanoi:
„Herra, minä näen, että olet profeetta. Isämme owat tällä wuo-
rella (Garitsim) kumartaen rukoilleet, ja te sanotte: Jerusalemissa
on se paikka, jossa pitää rukoiltaman". lesus sanoi hänelle: ~waimo,
usko minua, se aika tulee, ettette tällä wuorella ettekä Jerusalemissa
Isää rukoile. Mutta hetki tulee ja on jo, että totiset ru-
koilijat rukoilemat Isää hengessä ja totuudessa, sillä
Isä etsii senkaltaisia häntä rukoilemia. Jumala on
Henki; ja jotka häntä rukoilemat, niitten pitää häntä
hengessä ja totuudessa rukoileman". Waimo sanoi:
~minä tiedän Messiaan tuleman, jonka nimi on Kristus; tultuansa
hän ilmoittaa meille kaikki". lesus sanoi hänelle: „minä se olen,
joka kanssasi puhun". Nyt waimo jätti wesiastiansa ja meni
kaupunkiin ja sanoi ihmisille: ~tulkaa katsomaan sitä ihmistä, joka
minulle sanoi kaikki, mitä olen tehnyt: eikö hän liene Kris-
tus?" Niin he läksiwät kaupungista hänen tykönsä ja rukoiliwat
häntä wiipymään heidän luonansa. Ia hän wiipyi siellä kaksi päi-
wää. Ia paljon useammat uskoiwat hänen sanansa tähden ja sa-
noiwat mainiolle: ~emme nyt enää usko sinun puheesi tähden;
sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme hänen totisesti ole-
man Kristuksen, maailman Vapahtajan".
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IV. lesuksen warsinainen waikutus Galileassa.
13. Matkustuksia Galileassa, tlsettumtnen Kapernau»

Miln. (Mth. 4. 8, 9. Mk. 1, 2. Lk. 4.5. loh. 4.)

Kun lesus tuli Galileaan, ottiwat Galilealaiset hänet ivas-
taan, jotka oliwat nähneet kaikki, mitä hän Jerusalemissa juhlana
uli tehnyt. Hän opetti heidän synagoogissansa, saarnaten Jumalan
waltakunnan ewankeliumia. Käytyänsä Kannassa jaKapernaumissa,
tuli hän Nasaretiin, missä hän oli kaswatettu ja meni tapansa
mukaan synagoogaan sabbatin päiwänä ja nousi lukemaan. Ia hä-
nelle annettiin Jesaja-Profeetan raamattu, josta hän luki ja selitti
heille paikan (61: 1,2). Ia kaikki, jotka oliwat synagoogassa, tuli-
wat wihaa täyteen, tämän kuultuansa. Ia he ajoiwat hänet ulos
kaupungista ja weiwät hänet wuoren kukkulalle, syöstäksensä hänet
alas. Mutta hän käwi ohitse heidän keskeltänsä ja meni pois.

Silloin lesus jätti Nasaretin, tuli ja asui Kapernaumissa,
joka on merikaupunki. Ia hän opetti sabbattina Kapernaumin syna-
googassa ja teki ihmeitä. Ia sanoma hänestä kuului kaikkiin liihi-
paikkoihin. Ia samoin hän saamasi synagoogissa koko Galileassa
ja paransi kaikellaisia sairaita.

Niin tapahtui kerran, kun kansa tunki hänen tykönsä kuule-
maan Jumalan sanaa, että hän seisoi Genesaretin meren rannalla.
Ia hän meni weneesen, joka oli Simonin, ja pyysi hänen wähän
maasta laskemaan ulos; ja hän istui ja opetti kansaa wenheestä.
Mutta lakattuansa puhumasta, sanoi hän Simonille: „wie sywälle
ja heittäkää werkkonne apajalle". Simon wastasi: .Mestari, kaiken
yön olemme työtä tehneet, mitään saamatta; mutta sinun käskystäsi
heitän ulos werkon". Ia sen tehtyänsä saiwat he suuren kalan
paljouden; ja heidän werkkonsa repesi. Ia he wiittasiwat kumppa-
neillensa, jotka oliwat toisessa weneessä, että he tulisiwat heitä aut-
tamaan. Ia he tuliwat ja täyttiwät molemmat weneet, niin että
ne rupesiwat wajoomaan. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi
hän lesuksen polwien juureen, sanoen: „Herra, mene tyköäni, sillä
minä olen syntinen ihminen". Sillä hämmästys oli wallannut ha-
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net ja kaikki, jotka hänen kanssansa oliwat, suuren kalansaaliin täh-
den, niinkuin myös Jaakobinkin ja Johanneksen, jotka oliwat Si-
monin kumppanit. Ia lesus sanoi Simonille: „älä pelkää, täst'-
edes saat ihmisiä". Ia he wetiwät weneet maalle, jättiwät kMi
ja seurasiwat häntä.

Palattuansa matkastansa, meni lesus taas Kapernaumista
ulos ja näki publikaanin, nimeltä Lewi (Mattheus) istuman tulli-
huoneessa ja sanoi hänelle: „ seuraa minua". Ia hän jätti kaikki,
nousi ja seurasi häntä. Ia Lewi teki hänelle kotonansa suuret pidot;
ja paljon publikaaneja ja muita atrioitsi heidän kanssansa. Mutta kir-
janoppineet jafariseukset napisiwat jasanoiwat hänen opetuslapsillensa:
„miksi teidän Mestarinne syö ja juo publikaanien ja syntisten
kanssa?" Kun lesus sen kuuli, sanoi hän heille: „eiwät terweet
tarwitse parantajaa waan sairaat. En minä ole tullut
kutsumaan wanhurskaita, waan syntisiä parannukseen."

<H. Matkustus Jerusalemiin Zuuckalaisten julllaan.
(loh. 5.)

Sitten oli luudalaisten juhlapmwä (Puurim); ja lesus
meni ylös Jerusalemiin. Mutta Jerusalemissa oli lammasportin
tykönä lammikko, joka hepreaksi kutsuttiin Vetesdatsi, jossa oli
wiisi wajaa. Näissä makasi suuri joukko sairaita, jotka odottiwat
weden liikuttamista. Sillä enkeli tuli alas lammikkoon määrätyllä
ajalla ja sekoitti weden; joka silloin ensimmäisenä astui weteen, se
parani, oli hän sitten missä taudissa tahansa. Siellä oli mies, joka
38 wuotta oli sairastanut. Kun lesus näki hänet, kysyi hän hä-
neltä : „tahdotkos tulla terweeksi?" Sairas wastasi: „Herra, ei ole
minulla sitä ihmistä, joka wiepi minut lammikkoon, kun wesi on se-
koitettu; ja kun minä tulen, on jo toinen edelläni siihen astunut".
lesus sanoi hänelle: „ota wuoteesi ja käy!" Ia kohta parani mies,
otti wuoteensa ja käwi.

Ia se päiwä oli sabbatti. Sen wuoksi sanoiwat luudalaiset
parannetulle: „nyt on sabbatti, ei sinun sowi wuodetta kantaa".
Hän wastasi: „se, joka minut paransi, sanoi minulle: ota wuo-

5
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teesi ja käy!" Niin he kysyiwät häneltä: „kuka se on?" Mutta ei
hän sitä tietänyt; sillä lesus oli mennyt pois kansan tähden.

Sitten tapasi lesus hänet temppelissä ja sanoi hänelle: „katso,
sinä olet parantunut; älä enään tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi
jotakin pahempaa". Niin se ihminen meni pois ja ilmoitti luuda-
laisille, että se oli lesus, joka oli hänet parantanut. Mutta luu-
dalaiset wainosiwat lesusta sen tähden, että hän senkaltaista teki
saubattina, ja etsiwät häntä tappaaksensa. lesus sanoi heille: „mi-
nun Isäni tekee työtä hamaan tähän asti, ja minä myös teen työtä".
Sentähden etsiwät luudalaiset häntä wielä enemmän tappaaksensa,
koska hän ei ainoastaan rikkonut sabbattia, waan myös sanoi Ju-
malan isäksensä ja teki itsensä Jumalan kaltaiseksi.

Ia tapahtui jältisabbattina, että lesus tawi laihon läpi. Ia
hänen opetuslapsensa isosiwat ja rupesiwat tähkäpäitä noukkimaan
ja syömään. Mutta sen nähtyänsä, sanoiwat fariseukset hänelle:
„katso, sinun opetuslapsesi tekemät sitä, jota ei sowi salwattina tehdä".
Mutta lesus sanoi heille: „ettelö ole lukeneet, mitä Daawid teki,
kun hän isosi ja ne, jotka hänen kanssansa oliwat? Kuinka hän
meni Jumalan huoneesen ja söi näkyleiwät, joita ei hänen ollut
lupa syödä? Taikka ettekö laissa ole lukeneet, että sabbattina.rikko-
mat papit temppelissä sabbatin ja owat kuitenkin nuhteettomat?
Mutta minä sanon teille: tässä on se, joka on suurempi kuin temp-
peli. Mutta jos tietäisitte, mikä se on: laupeutta minä tahdon,
enkä uhria, sitten ette suinkaan tuomitsisi wiattomia. Sillä Ihmisen
Poika on saobatinkin Herra."

Kun hän wielä toisenakin saboattina fynagoogassa paransi
miehen, jolla oli kuiwettunut käsi, meniwat fariseukset pois ja piti-
wät neuwoa häntä wastaan, kuinka he hänet hukuttaisiwat.

IZ. ttpnstolien Valitseminen. (Mth. 10. Mrk. 3. Lk. 6.)

Kun lesus ymmärsi fariseusten aikomukset, meni hän sieltä
pois meren puoleen, ja paljon kansaa seurasi häntä, ja hän teki
kaikki sairaat terweiksi. Niinä päiwinä meni hän wuorelle rukoile-
maan; ja hän oli kaiken yötä rukouksessa Jumalan puoleen.
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Päiwän tultua, kutsui hän luoksensa kaikki opetuslapsensa
ja walitsi heistä kaksitoista, jotka hän Apostoleiksi (lä-
hettiläät) nimitti ja sääsi olemaan hänen tykönänsä ja lähetettäwiksisaarnaamaan. Nämät owat kahdentoista apostolin nimet: 1. Si-
mon Pietari, kalastaja Joonaan poika Vetsmdasta ja 2. hänen
weljensä Andreas, 3. Jaakob (wanhempi), kalastaja Sebedeuksen
poika Kapernaumista ja 4. hänen nuorempi weljensä Johannes,
5. Filippus Vetsmdasta ja 6. Bartolomcus (Natanael) Kan-
nasta, ?. Tuomas, Kllksoinen, ja 8. M attheus (Lewi), publi-
kaani, 9. Jaakob (nuorempi), Alfeuksen ja lesuksen äidin sisaren
Marian poika ja 10. Simon, Kiiwastelija, 11. Juudas Jaa-
kobin poika, myös mainittu nimellä Lebbeus l. Taddeus ja 12.
Juudas Iskariot Kariotista, joka myös oli pettäjä. Ia hän
antoi heille woiman parantamaan sairaita ja ajamaan ulos perkeleitä.

ls. JosuKsen wuorisanrnll. (Mth. 5—7.
Lk. S: 20-49.)

Mennessänsä alas apostolien kanssa seisoi hän korkealla pai-
kalla. Hänen ympärillänsä oli hänen opetuslastensa joukko ja suuri
kansan paljous. Kun hän oli istunut, tuliwat hänen opetuslapsensa
hänen tykönsä; ja hän aroasi suunsa, opetti ja sanoi:

I. „Autuaat owat hengessä waiwaiset; sillä heidän on tai-
waan waltakunta. Autuaat owat murheelliset; sillä he saawat loh-
dutuksen. Autuaat owat siweät; sillä he saawat maan periä.
Autuaat owat ne, jotka isoowat ja janoowat wanhurskautta; sillä
he rawitaan. Autuaat owat laupiaat; sillä he saawat laupeuden.
Autuaat owat puhtaat sydämestä; sillä he saawat nähdä Juma-
lan. Autuaat owat rauhantekijät; sillä he pitää Jumalan pojiksi
kutsuttaman. Autuaat owat ne, joita wanhurskauden tähden wai-
notaan; sillä heidän on taiwaan waltakunta. Autuaat olette te,
koska he pilkkllllwat ja wainoowat teitä ja puhuwat kaikkinaista pa-
huutta teitä wastaan, walhetellen minun tähteni. Iloitkaa ja rie-
muitkaa; sillä teidän palkkanne on suuri taiwaassa. Sillä näin he
wainosiwat profeettoja, jotka teidän edellänne oliwat."
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11. „Nlkiill luulko, että minä tulin lakia ja profeettoja pääs-
tämään; en tullut päästämään, maan täyttämään. Sillä totisestisanon minä teille: Siihen asti kun taiwas ja maa katoowat, ei pidä
wähimmänkään piirron eikä rahdun laista katooman siihen asti kun
kaikki tapahtumat. Ellei teidän wanhurskautenne ole paljon
suurempi kuin kirjanoppineitten ja fariseusten, ette tule taiwaan tvalta-
kuntaan. Olkaa täydelliset, niinkuin taiwaallinen Isänne
on täydellinen."

„Kun almua annat, älköön wasen kätesi tietäkö, mitä oikea
kätesi tekee. Ia kun rukoilet, älä ole niinkuin ulkokullatut. Ia kun
rukoilette, älkää olko paljon puhuwaiset niinkuin pakanat. Näin tei-
dän pitää rukoileman: Isä meidän, joka olet taiwaissa;
Pyhitetty olkoon sinun nimesi; Lähestyköön sinun »val-
takuntasi; Tapahtukoon sinun tahtosi niin maassa kuin
taiwaassa; Anna meille tänä päiwänä meidän jokapäi-
wäinen leipämme; Ia anna meille welkamme anteeksi,
niinkuin mekin anteeksi annamme meidän Velallisil-
lemme; Äläkä johdata meitä kiusaukseen; Waan päästä
meitä pahasta; Sillä sinun on waltakunta, woima ja
kunnia ijllnkaikkisesti. Amen!"

„Sentähden sanon teille: ällää murehtiko henkenne täh-
den, mitä syötte ja mitä juotte, eikä ruumiinne tähden, millä itse-
änne werhootte. Katsokaa taiwaan lintuja: eiwät ne kylwä eiwätkä
niitä eiwätkä kokoo riiheen; ja taiwaallinen Isänne ruokkii heidät.
Ettekö te ole paljon enempi kuin he? Katsokaa kukkasia kedolla, kuinka
ne kaswawat; eiwät ne työtä tee eiwätkä kehrää. Kuitenkin minä
sanon teille, ettei Salomo kaikessa kunniassansa ollut niin waatetettu
kuin yksi heistä. Jos Jumala näin waatettaa pellon ruohon, joka
tänään seisoo ja huomenna pätsiin heitetään, eikö hän paljon enem-
min sitä teille tee, te wähauskoiset? Sillä kaikkia näitä pakanat etsi-
wät. Waan etsikää ensin Jumalan waltakuntaa ja hänen
»vanhurskauttansa, niin kaikki nämät teille annetaan."

»Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Sillä millä tuo-
miolla te tuomitsette, sillä teitä tuomitaan; ja sillä mitalla, jolla
te mittaatte, mitataan teille takaisin. Kaikki, jota tahdotte,
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että ihmiset teille tekisiwät, se tehkää tekin heille;
sillä tämä on laki ja profeetat."

.Menkää ahtaasta portista sisälle; sillä se portti on lawea ja
tie awara, joka wie kadotukseen, ja niitä on monta, jotka siitä sisälle
menewät. Ia se portti on ahdas ja tie kaita, joka wie elämään;
ja harwat owat, jotka sen löytäwät."

111. „lokaisen, joka minulta nämät minun puheeni kuulee ja
ne tekee, mertaan minä wiis aase n mieheen, joka huoneensa kal-
liolle rakensi. Ia sade lankesi, ja wirrat tuliwat, ja tuulet puhal-
siwat ja sysäsiwät sitä huonetta, joka ei kuitenkaan kukistunut; sillä
se oli kalliolle perustettu. Ia jokainen, joka kuulee minulta nämät
puheet eikä tee niitä, on werrattawa tyhmään mieheen, joka huo-neensa sannalle rakensi. Ia sade lankesi, ja wirrat tuliwat, ja tuu-
let puhalsiwat ja sysäsiwät sitä huonetta, joka kukistui; ja sen lan-
keemus oli suuri."

Kun lesus oli lopettanut nämät puheet, hämmästyi kansa
hänen oppiansa. Sillä hän opetti heitä »voimallisesti, eikä
niinkuin kirjanoppineet.

17. Kolmas matkustus Galileassa apnstulten seurassa.
(Math. 8, 11. Lk. ?, 8.)

Kun lesus astui alas wuorelta, seurasi häntä paljon kansaa.
Kun hän meni Kapernaumiin, tuli sadanpäämies hänen tykönsä ja
rukoili häntä ja sanoi: „ Herra, palwelijani sairastaa kotona hal-
wattuna ja on kowin waiwattuna". lesus sanoi hänelle: „minä
tulen ja parannan hänet". Sadanpäämies wastasi: „Herra, en
ole minä sen arwoinen, että sinä tulet kattoni alle; waan sano ai-
noastaan sana, niin palwelijani paranee. Sillä minä olen myös
ihminen toisen wallan alla, ja minun allani on sotamiehiä, ja minä
sanon tälle: mene, ja hän menee; ja toiselle: tule, ja hän tulee;
ja palwelijalleni: tee tämä, ja hän tekee". Kun lesus tämän kuuli,
ihmetteli hän ja sanoi heille, jotka häntä seurasiwat: „ totisesti sa-
non minä teille: en ole löytänyt senkaltaista uskoa Israelissa".
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Ia lesus sanoi sadanpäämiehelle: „mene, ja niinkuin uskoit, niin
sinulle tapahtukoon". Ia sillä hetkellä parani hänen palwelijansa.

Sen jälkeen lesus meni kaupunkiin, jonka nimi oli Nain;
ja hänen kanssansa meni monta hänen opetuslastansa ja paljon
wäkeä. Mutta hänen lähestyessään kaupungin porttia, katso, kuol-
lutta kannettiin ulos, joka oli äitinsä ainoa poika; ja hän oli leski.
Ia paljon kaupungin kansaa käwi hänen kanssansa. Kun Herra
hänet näki, armahti hän häntä ja sanoi hänelle: ,M itke". Ia
hän meni ja rupesi paariin, ja kantajat seisahtuiwat. Ia hän sa-
noi: „nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!" Ia kuollut nousi
istualle ja rupesi puhumaan; ja hän antoi hänet hänen äidillensä.
Ia pelko tuli kaikkiin, ja he kunnioittiwat Jumalaa, sanoen: „suuri
profeetta on noussut keskellemme, ja Jumala on kansaansa etsinyt".

Ia hän waelsi kaupungeissa ja kylissä, saarnaten ja ilmoittaen
ewankeliumia. Ia apostolit seurasiwat häntä.

18. Vakaaminen Kauernaumim ja mertankset Jumalan
waltllkunnllstll. (Mk. 3, 4. Mth. 12, 13. Lk. 8.)

Palattuansa Kapernaumiin, meni lesus huoneesta ja istui
mereu rannalla. Ia hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, niin
että hän meni haahteen ja istui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ia
hän puhui heille paljon wertauksilla sanoen:

I. „Kylwäjä meni ulos siementänsä kylwämään. Ia hänen
kylwäessänsä, putosiwat muutamat siemenet tien oheen, ja ne
tallattiin, ja taiwaan linnut tuliwat ja söiwät ne. Ia muutamat
putosiwat kiwistöön, jossa ei niillä ollut paljon maata, ja
ne nousiwat pian, koska niillä ei ollut sywää maata. Mutta au-
ringon noustua ne poudistuiwat, ja koska niillä ei ollut juurta,
niin ne kuiwuiwat. Ia muutamat putosiwat orjantappuroihin,
ja orjantappurat nousiwat myös ja tukahuttiwat ne. Waan muu-
tamat putosiwat hywään maahan ja tekiwät hedelmän, muu-
tamat kolmen kymmenen kertaisen, muutamat kuuden kymmenen ker-
taisen ja muutamat sadan kertaisen". Kun hän tämän oli sano-
nut, huusi hän: „

jolla on korwat kuullaksensa, hän kuulkoon!"
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Kun he myöhemmin oliwat yksinänsä hänen kanssansa, kysyi-
lvät apostolit häneltä: „mikä olisi tämä wertaus?" lesus Masiasi:
„ teidän on annettu tuntea Jumalan waltakunnan salaisuudet, mutta
muitten waan wertauksilla. Mutta tämä on se wertaus. Siemen
on Jumalan sana. Mutta ne, jotka meniwät tien oheen, owat ne,
jotta kuulemat; sitten tulee perkele ja ottaa sanan pois heidän
sydämistänsä, etteiwät uskoisi eiwätkä wapaiksi tulisi. Mutta ne,
jotka joutuiwat liwistöön, owat ne, jotka kuulemat ja ottawat
sanan ilolla wastaan; eikä heillä ole juurta; hetkeksi he uskowat,
ja kiusauksen ajalla lankeewat pois. Mutta ne, jotka orjantappu-

roihin putosiwat, owat ne, jotka kuulewat ja menewät pois ja
tukahutetaan surusta, rikkaudesta ja elämän hekumasta, eiwätkä
kanna hedelmää. Mutta ne, jotka hywäan maahan joutuiwat,
owat ne, jotka sanan kuulewat ja kätkewät sen hywällä ja toi-
mellisella sydämellä ja saattamat hedelmän kärsiwällisyy-
dessä."

2. Toisen wertauksen esitti hän heille, sanoen: ~tmwaan
waltakunta on ihmisen wertainen, joka kylwi hywän siemenen
peltoonsa. Mutta ihmisten maatessa, tuli hänen wihamiehensä ja
kylwi lusteita nisujen sekaan ja meni pois. Mutta koska oras
rupesi kaswamaan ja kantoi hedelmän, silloin näkyiwät myös lusteet.
Mutta perheen isännän palwelijat tulimat sanomaan hänelle: „Herra,
etkös hywäa siementä kylwänyt peltoosi? Mistä siis siinä owat lus-
teet?" Niin hän sanoi heille: „wihamies sen teki". Mutta palwe-
lijat sanoiwat hänelle: „tahdotkos, että menemme kokoomaan ne?"
Mutta hän sanoi: ~en tahdo, ettette, lusteita kootessanne, tempaisi
niitten mukana nisujakin pois. Sallikaa molempain kaswaa elon
aikaan asti; ja elon ajalla sanon minä elomiehille: kootkaa ensin
lusteet ja sitokaa ne lyhteisin poltettawiksi; mutta nisut kootkaa mi-
nun aittaani."

Heidän myöhemmin ollessansa yksin lesuksen kanssa, sanoiwat
apostolit hänelle: „selitä meille wertaus Pellon lusteista". lesus
sanoi: „joka kylwää hywän siemenen, se on Ihmisen poika. Mutta
pelto on maailma. Hywä siemen on waltakunnan lapset; mutta
lusteet owat pahan lapset. Wihollinen, joka ne kylwi, on perkele.
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Elon aika on maailman loppu; elomiehet owat enkelit. Niinkuin
siis lusteet haetaan kokoon ja poltetaan tulessa, niin on myös tä-
män maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he
kokoomat hänen Valtakunnastansa kaikki pahennukset ja ne. jotka
wääryyttä tekemät, ja heittämät heidät tuliseen pätsiin; siellä on
olema itku ja hammasten kiristys. Silloin wanhurskaat kiiltämät
niinkuin aurinko Isänsä waltakunnassa. Jolla on korwat kuullak-
sensa, hän kuulkoon".

3. Toisen wertauksen esitti hän heille sanoen: ~taiwaan malta-
kunta on sinapin siemenen wertainen, jonka ihminen otti jakylwi
peltoonsa; joka tosin on kaikkia siemeniä pienempi, mutta kun se on
kaswanut, on se suurin puutarhakasweista ja tulee puuksi, niin että
taiwaan linnut tulemat ja tekemät pesänsä sen oksille".

4. Toisen wertauksen sanoi hän heille: „taiwaan Maltakunta
on hapatuksen wertainen, jonka waimo otti ja sekoitti kolmeen
Mattaan jauhoja siihen asti että kaikki happani".

Nämät puhui lesus kansalle wertauksissa, eikä hän ilman
wertlluksitta heille mitään puhunut. Silloin laski lesus kansan ja
tuli kotia, jossa hän selitti edelliset wertaukset ja wielä puhui:

5. ~Taas on taiwaan waltakunta aarteen wertainen, joka
on kätketty peltoon, jonka ihminen löysi ja piti sen salassa; ja ilon
tähden, joka hänellä siitä oli, meni hän pois ja myi kaikki, mitä
hänellä oli, ja osti pellon."

6. ~Taas on taiwaan waltakunta kauppamiehen wertainen,
joka etsi kauniita helmiä. Ia kun hän löysi kalliinarwoisen hel-
men, meni hän pois, myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen."

7. ~Taas on taiwaan waltakunta werkon wertainen, joka oli
mereen heitetty ja kaikellaisia kokosi. Kun se täyteen tuli, wetiwät
he sen rannalle ja istuiwat ja erottiwat hywät astioihinsa, mutta
mädänneet heittiwät pois. Näin on tapahtuma maailman lopulla.
Enkelit menemät ulos ja erottamat pahat wanhurskasten keskeltä ja
heittämät heidät tuliseen pätsiin; siellä on olewa itku ja hammasten
kiristys."

Kun lesus oli lopettanut nämät wertaukset, läksi hän sieltä.
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<9. Matkustus Gergeseemen maulle.
(Mth. 8. Mrk. 4, 5. Lk. 8.)

Samana päiwänä, kun ehtoo tuli, sanoi lesus apostoleillensa:
„menkäämme toiselle puolelle merta". Oli myös muita wenheitä
hänen kanssansa. Mutta kowa ilma nousi merellä, niin että aallot
peittiwät haahden; mutta hän makasi hacchden perällä. Niin tuli-
wat hänen opetuslapsensa ja herättiwät hänet ja sanoiwat: „Herrci,
auta meitä, me hukumme". Ia hän sanoi heille: ~te heikko-uskoi-
set, miksi olette pelkurit?" Niin hän nousi ja asetti tuulen ja me-
ren; ja tuli mwan tyyni. Ia ihmiset peljästyiwät sangen suuresti
ja sanoiwat: „kuka tämä on? Sillä tuuli ja meri owat hänelle
kuuliaiset".

Ia he purjehtimat Gadareenien (l. Gergeseenien) maalle,
joka on toisella puolen merta Galilean kohdalla. Kun lesus meni
haahdesta maalle, juoksi häntä ivastaan kaksi pirun riiwaamaa, joissa
oli perkeleitä jo kauwan aikaa ollut. Heillä oli majat haudoissa, ja
he oliwat sangen hirmuiset, niin ettei kukaan saattanut sitä tietä
waeltaa. Ia he huusiwat: ~lesus, Jumalan poika, mitä meillä
on sinun kanssasi tekemistä? Oletkos tullut tänne meitä waiwaa-
maan ennen aitaa?" Ia kaukana heistä käwi sangen suuri sika-
lauma (noin 2,000) laitumella. Niin perkeleet rukoiliwat ja sanoi-
wat: „jos ajat meidät ulos, niin salli meidän mennä sikalaumaan".
Ia hän sanoi heille: ~menkää!" Niin he läksiwat ulos ja meniwät
sikalaumaan; ja katso, koko sikalauma syöksyi äkisti jyrkänteeltä me-

reen ja hukkui. Mutta paimenet pakeniwat ja meniwät kaupun-
kiin ja ilmoittiwat kaikki ja mitä pirun riiwaamille oli tapahtunut.
Ia koko kaupunki meni lesusta wastaan. Ia kun he hänet niiki-
wät, rukoiliwat he häntä menemään pois maansa ääristä.

20. ZairuKsen tuttiiren Kerattamme»».
(Mth. 9. Mrk. 5. Lk. 8.)

Kun lesus taas palasi Kapernaumiin, kokoontui paljon kan-
saa rannalle; sillä kaikki odottiwat häntä. Ia katso, yksi synagoo-
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gan päämies, lairus nimeltä, tuli ja lankesi hänen jalkojensa juu-
reen ja rukoili häntä, sanoen: „minun pieni tyttäreni on loppu-
maisillansa; tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän paranisi
ja eläisi". Sillä hänellä oli ainoa, lähes 12-wuotias tytär, joka
oli kuolemaisillllnsa. »

Heidän mennessänsä, tuli joku Januksen huoneesta ja sanoi
hänelle: ~tyttäresi on kuollut; älä mestaria waiwaa". Waan kun
lesus sen kuuli, sanoi hän: ~älä pelkää; usko ainoastaan, niin
hiin paranee". Mutta huoneesen tultuansa, ei hän sallinut kenen-
kään tulla sisälle, paitsi Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen sekä lap-
sen isän ja äidin. Ia he kaikki itkiwät ja partmwat häntä. Mutta
lesus sanoi: „alkää itkekö; ei hän ole kuollut, waan hän makaa".
Ia he nauroiwat hänelle, koska he tiesiwät lapsen olleen kuolleen.
Niin hän ajoi kaikki ulos, tarttui tytön käteen ja huusi: „piikainen,
nouse ylös!" Ia hänen henkensä palasi, ja hiin nousi kohta ylös.
Ia hän käski hänelle antaa ruokaa. Ia hänen wanhempansa häm-
miistyiwät. Mutta hän kielsi heitä kellekään sanomasta sitä, mitä
nyt tapahtui.

Ia hän läksi sieltä ja meni apostoliinsa seurassa Nasaretiin.
Kun hän siellä saarnasi, pahemmat ihmiset taas häneen. Eikä hän
siellä lauman wiipynyt heidän epäuskonsa tähden.

A. Johannes Kastajan Kuolema. (Mth. 14. Mk. 6.)

Heroodes Antipas oli ottanut Johanneksen kiinni ja pannut
hänet torniin wankeuteen, Heroodiaan, hänen weljensä Filippuksen
emännän tähden, jonka hän oli nainut. Sillä Johannes oli sano-
nut Heroodekselle: „ei sinun ole lupa pitää weljesi emäntää". Ia
Heroodias wäijyi häntä ja tahtoi hänet tappaa; mutta hän ei saa-
nut. Sillä Heroodes pelkäsi Johannesta, koska hän tiesi että hän
oli hurskas mies, ja kunnioitti häntä, kuuli häntä monessa asiassa,
ja kuunteli häntä mielellänsä.

Mutta kun sowelias päiwä tuli, jolloin Heroodes syntymäpäi-
wänänsä teki ehtoollisen ylimmäisillensä ja päämiehille ja esimiehille
Galileassa, tuli Heroodiaan,.tytär sisälle ja hyppeli; ja se miellytti
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Heroodesta ja hänen kanssansa atrioitsewia. Silloin sanoi ruhtinas
piialle: „ano minulta mitä tahdot, ja minä annan sinulle". Ia
hän wannoi hänelle: ~mitä ikinä minulta anot, sen sinulle annan,
waikka puolen waltakuntaani". Mutta tytär meni ulos ja sanoi
äidillensä: „mitä minä anoisin?" Äiti wastasi: „lohannes kasta-
jan päätä". Ia hän kohta meni kiiruusti Heroodeksen tykö, anoi ja
sanoi: „minä tahdon, että minulle heti kohta annat Johannes kas-
tajan pään wadissa". Niin Heroodes tuli sangen murheelliseksi; kui-
tenkin walan ja kanssansa aterioitsewien tähden hän ei tahtonut
sitä häneltä kieltää. Ia hän lähetti heti murhaajan ja käski tuoda
Johanneksen pään. Niin murhaaja meni ja leikkasi Johanneksen
kaulan tornissa ja toi hänen päänsä wadissa ja antoi sen piialle;
ja piika antoi sen äidillensä.

Kun Johanneksen opetuslapset sen kuuliwat, tuliwat he ja otti-
wat hänen ruumiinsa ja paniwat sen hautaan. Ia sitten he meni-
wät ja ilmoittiwat sen lesukselle.

Z3. Miäen lullannen ikmijen runkniminen.
(Mth. 14. Mk. 6 Lk. 9. loh. 6.)

lesus otti apostolit tykönsä ja meni eriksensä Vetsaidan kaupun-
gin erämaahan. Ia kansa näki heidän menemän, ja he juoksiwat
jalkasin ja tuliwat ennen heitä ja kokoontuiwat
hänen tykönsä. 1 Ia lesus armahti heitä ja rupesi heitä opettamaan.

Ia päiwän kallistuessa ehtoopuoleen, tuliwat hänen opetus-
lapsensa hänen tykönsä, sanoen: „tämä on erämaa, ja aika on jo
kulunut. Laske heidät menemään ympäri kyliin ja majoihin osta-
maan leipää; sillä ei heillä ole syötäwiiä". Mutta hän wastasi:
„antakaa te heille syötäwiiä". Ia hän sanoi Filippukselle: „mistä
ostamme leipää näitten syötäwäksi?" Filippus wastasi hänelle:
„kahden sadan denaarin leiwät eiwät riittäisi heille, niin että kukin
heistä wähäntm saisi". Andreas sanoi: „tässä on poikanen, jolla
on wiisi ohraista leipää ja kaksi kalaa; waan mitä ne owat näin
paljolle?" Waan lesus sanoi: „asettakaa kansa atrioitsemaan ja
pankaa heitä istumaan kuhunkin joukkoon Viisikymmentä". Ia he
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tekiwät niin; ja heitä oli lähes wiisituhatta miestä. Ia siinä pai-
kassa oli paljon ruohoa. Ia lesus otti leiwät, kiitti, mursi ja an-
toi opetuslapsille; mutta opetuslapset jakoiwat atrioitsewille; sama-
ten kaloista niin paljon kuin hän tahtoi. Ia he söiwät kaikki ja
tuliwat rawituiksi. Silloin sanoi lesus opetuslapsillensa: »kootkaa
murut, jotka jäiwät, ettei mitään hukkaan joutuisi". Niin he kokosi-
wat ja täyttiwät kaksitoista koria muruilla, jotka wiidestä ohraisesta
leiwästä atrioitsewilta oliwat jäljelle jääneet. Kun ihmiset näkiwät
sen merkin, jonka lesus teki, sanoiwat he: ~tämä on totisesti se
profeetta, joka oli tulewa maailmaan". Koska lesus huomasi hei-
dän tahtoman tulla wäkiwallalla tekemään hänet kuninkaaksi, meni
hän taas pois wuorelle yksinänsä. Mutta opetuslapsensa hän waati
astumaan haahteen ja menemään meren yli Betsaidaan.

11. Zesus Käu merellä. Pulie Kapernaumw
sllnllgnogassa. (loh. 6.)

Ia opetuslapset meniwät alas meren puoleen, astuiwat haah-
teen ja meniwät meren yli Kapernaumiin päin. Ia jo oli pimeä
tullut, eikä lesus tullut heidän tykönsä. Niin meri nousi, koska
suuri tuuli puhalsi. Ia kcmwan soudettuansa wastatuulessa, näki-
wät he neljännessä wartiossa lesuksen käywän merellä ja tulewan
heidän tykönsä. Silloin he peljästyiwät ja sanoiwat: „kyöpeli se
on"; ja he huusiwat pelosta. Niin lesus puhui heille kohta ja
sanoi: „olkaa hywässä turwassa; minä se olen; älkää peljätkö".
Silloin sanoi Pietari: „Herra, jos se sinä olet, niin käske minun
tulla tykösi wetten päällä". lesus sanoi: „tule!" Ia Pietari as-
tui ulos haahdesta ja käwi wetten päällä, mennäksensä lesuksen tykö.
Waan nähdessään ankarasti tuulewan, peljästyi hän ja rupesi wa-
joomaan ja huusi: „Herra, auta minua!" Niin lesus ojensi kohta

kätensä ja tarttui häneen ja sanoi hänelle: „oi, sinä heikkouskoinen,
miksikä epäilit?" Ia heidän astuttuansa haahteen, tyweni tuuli.
Mutta ne, jotka oliwat haahdessa, tuliwat ja kumarsiwat häntä ja
sanoiwat: ..totisesti olet sinä Jumalan Poika". Ia mentyänsä me-
ren yli, tuliwat he Genesaretin maalle.
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Toisena päiwänä kansa, joka oli tuolla puolen merta, meni
Kapernaumiin lesusta etsimään. Kun he hänet löysiwät, sanoiwat
he: „Rabbi, milloinka sinä tänne tulit?" lesus wastasi: „totisesti
minä sanon teille: te ette etsi minua sentähden, että näitte ihmeen,
waan sentähden, että saitte leipää syödäksenne ja olette rawitut.
Altää tehkö sitä ruokaa, joka on katoawainen, waan sitä ruokaa, joka
pysyy iankaikkiseen elämään, jonka Ihmisen Poika on teille antama".
He kysyiwät: „mitä tekisimme, että taitmsimme Jumalan töitä tehdä?"
lesus wastasi: ~se on Jumalan työ, että uskotte häneen, jonka
Jumala lähetti. Minä olen elämän leipä; joka minun tyköni
tulee, ei hän suinkaan isoo; ja joka minuhun uskoo, ei hän loskaan
janoo". Mutta luudalaiset napisiwat siitä. Silloin sanoi lesus:
„totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, hänellä on ijan-
kalkkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Joka syö minun
lihani ja juo minun wereni, hänellä on ijankaikkinen
elämä, ja minä olen herättäwä hänet wiimeisenä
päiwänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja
minun wereni on totinen juoma".

Näitä lesus sanoi, opettaessaan Kapernaumissa. Ia monet
hänen opetuslapsistansa, tämän kuultuansa, sanoiwat: „tämä on
kowa puhe, kuka woi sitä kuulla?" lesus sanoi: „ne sanat, jotka
minä teille puhun, owat henki ja elämä". Siitä ajasta
luopui moni hänen opetuslapsistansa hänestä, eikä enään »vaeltanut
hänen kanssansa. Niin lesus sanoi apostoleillensa: „ ettekö tekin
tahdo mennä pois?" Simon Pietari wastasi: „Herra, kenen tykö
me menisimme? Sinulla on ijantmkkisen elämän sanat. Ia me
olemme uskoneet ja ymmärtäneet, sinun olewan Kristuksen, eläwän
Jumalan Pojan".

24. Matkustukset Kanaanin luoteisissa, vokjoistssa
ja Koillisissa seuckuissa.

(Mlh. 15—18. Mk. 7—9. Lk. 9.)

Kun fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista tuli lesuksen
töitä seuraamaan, wetäytyi hän maan syrjäisempiin osiin ja poikkesi
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ensiksi Tyyruksen ja Siidonin maan ääriin. Ia katso, kancmealai-
nen waimo, niistä maan ääristä, huusi hänelle, sanoen: »Herra,
Daawidin Poika, armahda minua; paha henki waiwaa hirweästi
minun tytärtäni". Mutta ei hän sanaakaan hänelle wastannut.
Niin hänen opetuslapsensa tuliwat ja ruloiliwat häntä, sanoen:
„laske hänet menemään; sillä hän huutaa meidän takanamme".
lesus sanoi: „en ole lähetetty muuta kuin kadonneitten lammasten
tykö Israelin huoneesta". Mutta waimo tuli, lankesi maahan hä-
nen eteensä ja sanoi: „Herra, auta minua!" lesus sanoi: „ci ole
soweliastll ottaa lasten leipää ja heittää penikoille". Waimo was-
tasi: „totta, Herra, syöwät kuitenkin penikatkin niistä muruista,
jotka heidän herrojensa pöydältä putoowat". Silloin lesus wasta-
ten sanoi hänelle: „oi waimo, suuri on uskosi, tapahtukoon sinulle
niinkuin tahdot". Ia hänen tyttärensä tuli sillä hetkellä terweeksi.

lesus palasi täältä Galileaan. Siellä taas oli fariseuksia ja
saddukeuksia häntä kiusaamassa, jonka tähden hän meni Galilean
meren itäiselle puolelle ja tuli sen kaupungin maan ääriin, jonka
nimi oli Kesarea Filippi.

Silloin kysyi lesus opetuslapsiltansa: „kenenkä sanowat ihmi-
set minun, Ihmisen Pojan, olewan?" He sanoiwat: «muutamat
Johannes kastajan, mutta muutamat Elijan, muutamat Jeremian
taikka jonkun profeetoista". Hän sanoi heille: „mutta kenenkä te
sanotte minun olewan?" Simon Pietari wastasi: „sinii olet
Kristus, eläwän Jumalan Poika". lesus sanoi: „autuas
olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä weri ilmoittanut
sitä sinulle, walln Isäni, joka on taiwaissa. Mutta minä myös
sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle tahdon rakentaa
seurakuntani; eiwätkä tuonelan portit sitä woita. Ia minä annan
sinulle taiwaan waltakunnan awaimet; ja mitä sinä maan päällä
sidot, se on sidottu taiwaissa; ja mitä sinä päästät maan päällä,
se on päästetty taiwaissa". Ia hän kielsi opetuslapsiansa kellekään
sanomasta, että hän oli Kristus.

Siitä ajasta rupesi lesus julistamaan opetuslapsillensa, että
hänen piti Jerusalemiin menemän, wanhemmilta, pappein Mmie-
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hiltä ja kirjanoppineilta paljon kärsimän, ja tapettaman ja kolman-
tena päiwänä nouseman ylös. Ia Pietari otti hänet erilleen ja
rupesi häntä nuhtelemaan ja sanoi: »armahda itseäsi, Herra; ei
millään ehdolla sinulle se tapahdu". Niin lesuZ kääntyi ja sanoi
Pietarille: „mene pois tyköäni, saatana; sinä olet minulle pahen-
nukseksi, koska et ymmärrä niitä, jotka Jumalan owat, waan niitä,
jotka ihmisten owat". Silloin sanoi lesus opetuslapsillensa: „jos
joku tahtoo jälkeeni tulla, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä
ja seuratkoon minua. Sillä mitä se auttaa ihmistä, jos
hän woittaisi kaiken maailman ja saisi sielullensa wa-
hingon?"

Kuuden päiwän perästä otti lesus Pietarin, Jaakobin ja Jo-
hanneksen ja meni korkealle wuorelle. Ia hänen rukoillesscmsa, muut-
tui hän muodoltaan heidän edessänsä, ja hänen kastoonsa paistoi-
wat niinkuin aurinko, ja hänen waatteensa tuliwat walkoisiksi niinkuin
walkeus. Ia heille nakyiwät Mooses ja Elija, jotka puhuiwat hä-
nen kanssansa. Ia Pietari sanoi lesukselle: „Herra, meidän on
tässä hyroä olla; jos tahdot, niin teemme tähän kolme majaa,
sinulle yhden, Moosekselle yhden ja Olijalle yhden". Wielä hänen
puhuessansa warjosti heitä loistama pilwi; ja ääni pilwestä sanoi:
„tämä on se rakas Poikani, johonka mielistyin; kuulkaa häntä".
Kun opetuslapset sen kuuliwat, lankesiwat he kaswoillensa ja peljäs-
tyiwät sangen kowin. Ia lesus tuli ja tarttui heihin ja sanoi:
„nouskaa, älkääkä peljätkö". Mutta kun he nostiwat silmänsä, eiwät
he ketään muuta nähneet, kuin lesuksen yksinänsä.

Tämän jälkeen lesus palasi Galilean kautta Kapernaumiin.

23. Suurin tuimaan wultaknnna»sa. tlrmnton
plllmelija. (Mth. 18.)

Opetuslapset siihen aikaan kysyiwät lesukselta: „kuka on suu-
rin taiwaan waltakunnassa?" Ia lesus kutsui tykönsä lapsen ja
asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: „totisesti minä sanon teille:
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ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette suinkaan tule taitoaan
»valtakuntaan. Sentähden joka itsensä alentaa niinkuin tämä lapsi,
se on suurin taiwaan »valtakunnassa".

Pietari kysyi lesukselta: „Herra, kuinka usein minun pitää
antaman anteeksi »veljelleni, joka rikkoo minua wastaan? Onko seit-
semässä kerrassa kyllin?" lesus sanoi hänelle: „en sano sinulle
ainoastaan seitsemän kertaa, waan seitsemänkymmentä kertaa seit-
semän".

„Sentähoen on taiwaan »valtakunta »verrattu kuninkaasen, joka
tahtoi tehdä suoritusta palwelijoittensa kanssa. Ia kun hän rupesi
laskemaan, tuotiin yksi hänen eteensä, joka oli hänelle »velkaa kym-
menen tuhatta talenttia. Kun ei hänellä ollut waraa maksaa, käski
hänen herransa myydä hänet ja hänen emäntänsä ja lapsensa ja
kaikki, mitä hänellä oli. Niin paltvelija lankesi maahan ja rukoili
häntä, sanoen: „Herra ole kärstwällinen minua lohtaan, ja minä
maksan sinulle kaikki". Niin armahti herra sitä palwelijaa, päästi
hänet ja antoi hänelle welan anteeksi. Mutta tämä palwelija meni
ulos ja löysi yhden palwelusweljistään, joka oli hänelle welkaa sata
denaaria. Ia hän tarttui häneen ja kiristi häntä kurkusta, sanoen:
„maksll minulle tuellasi". Niin hänen palwelusweljensä lankesi maa-
han ja rukoili, sanoen: „ole kärsiwällinen minua kohtaan, ja minä
maksan sinulle kaikki". Mutta hän ei tahtonut; waan hän meni
pois ja heitti hänet »vankeuteen, kunnes hän maksaisi welan. Mutta
kun hänen muut palwelusweljensä näkiwät, mitä tehtiin, murehti-
wat he sangen kowin ja tuliwat ja ilmoittiwat herrallensa kaikki,
mitä oli tehty. Silloin kutsui herra hänet eteensä ja sanoi hänelle:
„sinä paha palwelija, minä annoin sinulle anteeksi koko welan, koska
minua rukoilit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaman palwelus-
lveljeäsi, niinkuin minäkin armahdin sinua?" Ia hänen herransa
»vihastui ja antoi hänet kiduttajille, kunnes hän maksaisi kaiken met-
kansa. Niin taiwaallinen Isänikin tekee teille, jollette anna kukin
»veljillenne sydämistänne anteeksi heidän rikoksiansa".
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V. lesuksen matkustukset eteläisessä Galileassa ja
Pereassa ynnä kaksi hänen mattaansa

Jerusalemiin.
28. lesuksen enftmmiitset matkustukset eteläisessäGuMeussll. (A. 9, 10. loh. ?.)

Heidän waeltaessansll Jerusalemiin päin tuli kirjanoppinut ja
sanoi lesukselle: ~mestari, minä tahdon sinua seurata, mihin hy-
ttiänsä menet". lesus sanoi: ~ketuilla on luolansa ja taiwaan lin-
nuilla pesät; mutta Ihmisen pojalla ei ole sitä, johon hän päänsä
kallistaisi".

Mutta lainoppinut nousi ja kiusasi häntä, sanoen: „mestari,
mitä minä teen, Penakseni ijankaikkisen elämän?" Mutta lesus sa-
noi: „mitä laissa on kirjoitettu? Kuinka luet?" Lainoppinut ivas-
tasi: „stnun pitää rakastaman Herraa Jumalaasi kaikesta sydämes-
täsi ja, kaikesta sielustasi ja kaikesta woimastasi ja kaikesta mieles-
täsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". Niin lesus sanoi: „oikein
wastasit; tee se, niin saat elää". Mutta hän tahtoi tehdä itsensä
wanhurskaalsi ja sanoi: „kuka on lähimmäiseni?"

lesus wastasi ja sanoi hänelle: „eräs ihminen meni Jeru-
salemista Jerikoon ja joutui ryöwärien käsiin, jotka riisuiwat hänet
alastomaksi ja haawoittiwat ja meniwät pois ja jättiwät hänet
puolikuolleena. Niin tapahtui, että pappi matkusti sitä tietä. Näh-
tyänsä hänet, meni hän ohitse. Ia lewiittakin tuli sille paikalle ja,
nähtyänsä hänet, meni hänkin ohitse. Mutta Samarialainen mat-
kusti, tuli hänen tykönsä ja, nähtyänsä hänet, armahti häntä. Ia
hän tuli, sitoi hänen hanttiansa ja wuodatti siihen öljyä ja wiiniii,
pani hänet juhtansa selkään ja wei hänet majaan ja hoiti häntä.
Kun hän toisena pmwänä matkusti pois, otti hän kaksi denaaria,
antoi isännälle ja sanoi: „hoida häntä, ja jos enemmän kulutat,
niin minä palatessani maksan sinulle". Kuka siis näistä kolmesta
oli sinun mielestäsi sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryöwärien
käsiin?" Niin hän sanoi: ~se, joka teki laupeuden häntä kohtaan".
Mutta lesus sanoi hänelle: „mene ja tee samoin".
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Heidän eteenpäin waeltaessansa, meni hän erääsen kylään
(Betania); ja eräs Martta-niminen nainen otti hänet huoneesensa.
Hänellä oli sisar, Maria nimeltänsä, joka istui lesuksen jalkojen
juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta hääräsi pal-
jon talouden toimissa. Hän, tuli ja sanoi: „ Herra, etkö wälitä mi-
tään siitä, että sisareni jätti minut yksin palwelemaan? Sano siis
hänelle, että hän minua auttaisi". lesus sanoi hänelle: „Martta,
Martta, sinä suret ja hääräät monissa asioissa; mutta yksi on tar-
peellinen; Maria on hywän osan walinnut, jota häneltä ei ikänä
oteta pois".

27. KiiuM Jerusalemissa LMimajan juNulla.
(loh. 7—10.)

Lehtimajan juhlan alussa etsiwät luudalaiset lesusta ja oli-
wat hywin erimielisiä hänestä. Kun juhla jo oli puoleksi kulunut,
meni lesus temppeliin ja opetti. Muutamat närkästyiwät hänen
puheistaan; wacm ei kukaan laskenut kättänsä hänen päällensä;
sillä ei hänen aikansa ollut wielä tullut. Mutta muutamat uskoi-
wat häneen. Kerran luudalaiset poimimat kiwiäkin, heittääksensä
niillä häntä. Mutta lesus läksi ulos temppelistä, käyden heidän
keskeltänsä.

Kun hän käwi ohitse, näki hän ihmisen, joka oli sokeana syn-
tynyt. Ia hänen opetuslapsensa kysyiwät: „Mestari, kuka teki syntiä
tämäkö wai hänen Vanhempansa, koska hän sokeana syntyi?" lesus
wllstasi: „ei tämä tehnyt syntiä eiwätkä myöskään hänen wanhem-pansa; mutta että Jumalan työt hänessä ilmoitettaisiin". Sitten
hän sylki maahan, teki lokaa syljestä ja woiteli sokean silmät loalla.
Ia hän sanoi hänelle: „mene pesemään itsesi Siloamin lammik-
koon". Niin hän meni ja pesi itsensä ja tuli näkcwänä takaisin.

Mutta se oli sabbatin päiwä, jona lesus teki loan ja awast
hänen silmänsä. Fariseukset kysyiwät häneltä, kuinka hän oli saanut
näkönsä. Kun hän sen oli heille kertonut, sanoiwat muutamat fari-
seukset: „ei se ihminen ole Jumalasta, koska hän ei pidä sabbattia".
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Toiset taas sanoiwat: „kuinka taitaa syntinen ihminen senkaltaisia
ihmeitä tehdä?" Ia riita oli heidän kesken.

He sanoiwat taas sokealle: „mitä sinä sanot hänestä, joka
awasi silmäsi?" Hän sanoi: „hän on profeetta". Mutta eiwät
luudalaiset sitä uskoneet, että hän oli ollut sokea ja tullut näkemäksi,
ennen kuin he kutsuiwcit hänen wanhempansa ja kysyiwät heiltä:
„tämäkö on teidän poikanne, jonka sanotte sokeana syntyneen? Kuinka
hän siis nyt näkee?" Wanhemmat wastasiwat: ~me tiedämme tämän
olewan poikamme ja että hän on sokeana syntynyt; mutta kuinka
hän nyt näkee, ja kuka hänen silmänsä awasi, emme tiedä; hänellä
on kyllä Mä, kysykää häneltä, puhukoon hän itse puolestansa".

Silloin he kutsuiwat toisen kerran sokean ja sanoiwat: ~anna
Jumalalle kunnia; me tiedämme sen ihmisen syntiseksi". Hän was-
tasi: „onko hän syntinen, sitä en tiedä; sen waan tiedän, että
minä, jota olin sokea, nyt näen. Mutta me tiedämme, ettei Ju-
mala kuule syntisiä. Ei ole mailman alusta kuultu, että joku on
sokeana syntyneen silmät awannut. Jollei hän olisi Jumalasta, ei
hän taitaisi mitään tehdä". He sanoiwat: ~sinä olet kokonaan syn-
nissä syntynyt ja opetat meitä". Ia he ajoiwat hänet ulos.

lesus sai kuulla, että he oliwat hänet ajaneet ulos. Ia kun
hän tapasi hänet, sanoi hän hänelle: „uskotkos Jumalan poikaan?"
Hän wastasi ja sanoi: ~Herra, kuka se on, että uskoisin häneen?"
Mutta lesus sanoi: „sinä olet nähnytkin hänet, ja hän on se, joka
puhuu sinun kanssasi". Niin hän sanoi: „minä uskon" ja rukoili
häntä kumartuen.

Sen jälkeen sanoi lesus luudalaisille: „Minä olen hywä
paimen. Hywä paimen antaa henkensä lammasten
edestä. Mutta palkollinen, joka ei ole paimen, jonka omia eiwät
lampaat ole, kun hän näkee suden tulewcm, jättää hän lampaat ja
pakenee; ja susi raatelee ja hajoittaa lampaat. Minä olen se hywä
paimen, joka tunnen omani, ja minun omani myös tuntewat mi-
nut; ja minä panen henkeni lammasten edestä. Minulla on mui-
takin lampaita, jotka eiwät ole tästä lammashuoneesta; nekin
pitää minun tänne saattaman, ja he saawat kuulla minun ääneni;
ja on olewa ylsi lammashuone ja yksi paimen".
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28. ZesuKsen jatkettu umellus Gtelll'G«Mell«l«.
MertnuKfta. (Lk. 11-18.)

Sitten lesus taas waelsi Etelä-Galileassa opettaen ja sairaita
parantaen. Näitten johdosta rupesiwat fariseukset wiettelemään häntä
puhumaan ja wäijyiwät häntä ja koettiwat jotakin onkia hänen suus-
tansa, tehdäksensä kanteen häntä wastaan. Ia hän waelsi kaupun-
kien ja kylien kautta opettaen ja matkusti Jerusalemiin pain.

Mutta lesuksen tykö tuliwat kaikki publikaanit ja syntiset kuu-
lemaan häntä. Ia fariseukset ja kirjanoppineet napisiwat ja sanoi-
wat: »tämä ottaa syntisiä luoksensa ja syö heidän kanssansa". Niin
lesus sanoi heille nämät wertaukset:

1. „Kuka on teistä se ihminen, jolla on sata lammasta, ja
jos hän yhden niistä kadottaa, eikö hän jätä yhdeksääkymmentä ja
yhdeksää lammasta korpeen ja mene sitä hakemaan, joka on kadon-
nut, kunnes hän sen löytää? Ia kun hän sen löytää, panee hän
sen iloiten olallensa. Ia kotia tultuansa, kutsuu hän kokoon ystä-
wänsä ja kylänsä miehet ja sanoo heille: »iloitkaa kanssani; sillä
minä löysin lampaan, joka oli kadonnut". Minä sanon teille:
„niin tulee ilo olemaan taiwaassa yhdestä syntisestä,
joka parantuu, enemmän kuin yhdeksästä kymmenestä
yhdeksästä hurskaasta, jotka eiwät parannusta tarwitse."

2. »Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Ia nuorempi heistä
sanoi isällensä: »isä, anna minulle tulewa osa tawarasta". Ia hän
jakoi heille tawaran. Muutaman päiwan perästä kokosi nuorempi
poika kaikki ja meni kaukaiseen maahan ja häwitti siellä omaisuu-
tensa irstaisella elämällä. Tuhlattuansa kaikki, tuli suuri nälkä sii-
hen maahan, ja hän rupesi hätää kärsimään. Silloin hän meni
pois ja teki sopimuksen erään sen maakunnan kauppamiehen kanssa.
Ia tämä lähetti hänet pelloillensa sikoja kaitsemaan. Ia hän pyysi
täyttää watsansa sianruoalla. Eikä kukaan hänelle sitäkään antanut.
Mutta kun hän malttoi mielensä, sanoi hän: »kuinka monella isäni
palkkalaisella on kyllin leipää, ja minä kuolen nälkään. Minä nou-
sen ja menen isäni luo ja sanon hänelle: minä olen tehnyt syntiä
taiwasta wastaan ja sinun edessäsi, enkä enään ansaitse, että minua
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sanotaan sinun pojaksesi; tee minut edes palkkalaisesi wertaiseksi". Ia
hän nousi ja tuli isänsä luokse. Mutta kun hän wielä kaukana
etäällä oli, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä ja juosten lankesi
hänen kaulaansa ja suuteli häntä. Mutta poika sanoi hänelle: „isii,
mi,nä olen tehnyt syntiä tuimasta wastaan ja sinun
edessäsi, enkä enään ansaitse, että minua sanotaan si-
nun pojaksesi". Niin sanoi isä palwelijoillensa: „tuokaa tänne par-
haat waatteet ja pukekaa hänen yllensä ja antakaa sormus hänen
käteensä ja kengät hänen jalkoihinsa; ja tuokaa syötetty wllsikka ja
tappakaa se; ja syökäämme ja riemuitkaamme. Sillä tämä poikani
oli kuollut ja wirkosi henkiin, hän oli kadonnut ja on taas löydetty".
Ia he rupesiwat riemuitsemaan. Mutta hänen wanhempi poikansa
oli pellolla. Kun hän tuli ja lähestyi huonetta, kuuli hän laulun ja
hypyt. Ia kun hän kutsui yhden palwelijoista, kysyi hän: „mitä
tämä lienee?" Niin hän sanoi: »weljest tuli; ja isäsi antoi tappaa
syötetyn wasikan, koska hän sai hänet terweenä takaisin". Niin hän
wihastui eikä tahtonut mennä sisälle. Hänen isänsä meni sen wuoksi
ulos ja neuwoi häntä. Mutta hän wastasi jasanoi isällensä: „katso,
niin monta wuotta minä olen sinua palwellut, enkä ole milloinkaan
käskyäsi rikkonut, etkä ole minulle koskaan wohlaakaan antanut, rie-
muitukseni ystäwieni kanssa. Mutta kun tämä poika tuli, joka on
irstaisuudessa hukuttanut tawaransa, tapoit hänelle syötetyn wasikan".
Mutta isä sanoi: ~poikani, sinä olet aina tykönäni, ja kaikki mi-
nun omani on sinun; waan pitäähän meidän iloitseman ja rie-
muitseman, koska tämä weljesi oli kuollut ja wirkosi hen-
kiin; hän oli kadonnut ja on taas löydetty."

29. Rikas mies j« Lasarus. Kymmenen spitaalista.
Fariseus ja publikaani. (Lk. 16, 17, 18.)

lesus sanoi fariseuksille: „oli rikas mies, joka pukeutui purp-
puraan ja hienoon liinawaatteesen ja eli joka päiwä ilossa herkulli-
sesti. Oli myös kerjäläinen, Lasarus nimeltä, joka makasi hänen
owensa edessä täynnänsä paisumia ja pyysi tulla rawituksi niistä
muruista, jotka rikkaan pöydältä putosiwat. Mutta koiratkin tuliwat
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ja nuoliwat hänen paisumiansa. Niin tapahtui, että kerjäläinen
kuoli, ja enkelit weiwät hänet Abrahamin helmaan. Niin kuoli ri-
kaskin ja haudattiin. Ia tuonelassa, waiwoissa ollen, nosti hän
silmänsä ja näki Abrahamin etäältä ja Lasaruksen hänen helmas-
sansa. Ia hän huusi, sanoen: „isa Abraham, armahda minua ja
lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää Meteen, että hän jäähdyt-
täisi kieleni; sillä minä koroin waiwaannun tässä liekissä". Niin
sanoi Abraham: „poikani, muista, että sinä sait hywää elämässäsi,
ja Lasarus sitä mastoin pahaa; mutta nyt hän saa lohdutusta,
ja sinä tunnet waiwaa. Ia kaikkien näitten lisäksi on meidän ja
teidän millillä suuri juopa asetettuna, niin että ne, jotka tahtomat
täältä sinne teidän tykönne mennä, eiwät woi, eiwätkä he sieltä
tänne tulla". Niin hän sanoi: ~minä rukoilen sinua, isä, että lä-
hetät hänet isäni huoneesen, sillä minulla on wiisi weljeä, että hän
heille todistaisi, etteiwät he myös tulisi tähän waiwan paikkaan".
Abraham sanoi: „heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot heitä".
Mutta hän sanoi: „ei, isä Abraham; Maan jos joku kuolleista
menisi heidän tykönsä, totta he parannuksen tekisiwät". Hän sanoi
hänelle: „elleiwät he Moosesta ja profeettoja kuule, eiwät he myös-
kään usko, jos joku kuolleista nousisi ylös".

Kun lesus meni Jerusalemiin päin ja matkusti Galilean ja
Samarian keskeltä, tuli hän kylään, jossa häntä kohtasi kymmenen
spitaalista miestä, jotka seisoiwat etäällä ja korottiwat äänensä, sa-
noen: ~lesus, rakas mestari, armahda meitä!" lesus auttoi heitä.
Mutta ainoastaan yksi heistä, joka oli Samarialainen, palasi takai-
sin, kunnioitti Jumalaa suurella äänellä ja lankesi kasmoillensa le-
suksen jalkain juureen ja kiitti häntä. Mutta lesus sanoi: ~eikö
kymmenen miestä puhdistettu? Missä ne yhdeksän omat? Ei ole
muita löydetty, jotka palasiwat Jumalaa kunnioittamaan, kuin tämä
muukalainen". Ia hän sanoi hänelle: „nouse ja mene, uskosi on
sinut wapahtanut".

lesus sanoi muutamille, jotka luottiwat itseensä, että he oli-
wat hurskaat, ja perin halweffiwat muita, tämän wertauksen: ~kaksi
ihmistä meni ylös temppeliin rukoilemaan: toinen fariseus, ja toi-
nen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili näin itseksensä: ~minä
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kiitän sinua, Jumala, etten ole niinkuin muut ihmiset, ryöwärit,
määrät, huorintekijät taikka myöskin niinkuin tämä publikaani. Kah-
desti wiikossa paastoon ja annan kymmenekset kaikista tuloistani".
Ia publikaani seisoi etäällä eikä tahtonut silmiänsäkään nostaa tai-waasen päin, waan löi rintoihinsa ja sanoi: „lumala, armahda
minua syntistä!" Minä sanon teille: tämä meni kotiansa »vanhurs-
kaampana kuin toinen. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, hän
alennetaan; ja joka itsensä alentaa, hän ylennetään".

3V. Temppelin unKKimMunla. 010 pereassa.
(loh. 10. Mth. 19, 20. Mk. 10. Lk. 18.)

Jerusalemissa oli temppelin wihkimysjuhla (Enkainia), ja oli
talwi. Silloin luudalaiset sanoiwat lesukselle: „kuinka kauwan
pidät meitä tietämättömyydessä? Jos olet Kristus, niin sano meille
suoraan". lesus wastasi: „sen olen teille sanonut, waan ette usko.
Mutta te ette usko; sillä ette ole minun lampaitani. Minun lam-
paani kuulewat minun ääneni, ja minä tunnen heidät, ja he seu-
raamat minua. Isäni, joka ne minulle antoi, on kaikkia suurempi.
Minä ja Isä olemme yhtä". Niin luudalaiset poimimat kiwiä,
kiwittääksensä hänet, koska hän teki itsensä Jumalaksi. Mutta hän
läksi heidän käsistänsä.

Ia lesus meni jälleen toiselle puolelle Jordania, siihen paik-
kaan, jossa Johannes ensin kastoi, ja wiipyi siellä.

Ia he toiwat lapsia hänen luoksensa, että hän laskisi kätensä
heidän päällensä ja rukoilisi. Mutta opetuslapset nuhteliwat heitä,
jotka niitä toiwat. Mutta kun lesus sen näki, närkästyi hän ja
sanoi: ~sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä kiel-
täkö heitä; sillä senkaltaisten on Jumalan waltakunta.
Totisesti minä sanon teille: jokainen, joka ei ota Jumalan Valtakun-
taa wastaan, niinkuin lapsi, ei hän suinkaan sinne tule sisälle". Ia
hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.

Kun hän oli lähtenyt ulos tielle, tuli yksi päämiehistä juosten,
lankesi poltoillensa hänen eteensä ja kysyi häneltä: „hywä Mestari,
mitä minun pitää tekemän, että perisin ijankaikkisen elämän?" Ie-
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sus sanoi: „mikst kutsut minua hywäffi? Ei ole kukaan hywä
muu kuin yksi, Jumala. Mutta jos tahdot elämään sisälle tulla,
niin pidä käskyt". Hän sanoi hänelle: „mitkä?" lesus sanoi:
„älä tapa, älä tee huoria; älä warasta; älä todista määrin; kun-
nioita isääsi ja äitiäsi; rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
Nuorukainen sanoi hänelle: „kaikki nämät olen pitänyt nuoruudes-
tani; mitä wielä minulta puuttuu?" lesus katsahti häneen,
rakasti häntä ja sanoi hänelle: „yksi sinulta puuttuu; jos tahdot
olla täydellinen, niin mene ja myy mitä sinulla on ja anna wai-
waisille; ja sinä saat tawaran taiwaassa; ja tule ja seuraa minua".
Mutta kun nuorukainen kuuli sen puheen, meni hän pois murheis-
sansa; sillä hänellä oli paljon tawaraa.

lesus sanoi opetuslapsillensa: „totisessi minä sanon teille:
rikas tulee työläästi tuimaan waltakuntaan. Huokeampi on kamee-
lin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan tulla taiwaan waltakun-
taan". Mutta kun opetuslapset sen kuuliwat, peljästyiwät he san-
gen lomin, sanoen: „kuka siis saattaa tulla autuaaksi?" lesus
katsahti heihin ja sanoi: „ihmisten tykönä se on mahdotonta;
mutta Jumalan tykönä on kaikki mahdollista".

Silloin kysyi Pietari: „katso, me luowuimme kaikista ja seu-
raamme sinua; mitä me siis siitä saamme?" lesus sanoi: „toti-
sesti minä sanon teille: te, jotka olette minua seuranneet uudessa
syntymisessä, kun Ihmisen Poika istuu kunniansa istuimella, tulette
istumaan kahdellatoista istuimella, tuomiten kahtatoista Israelin suku-
kuntaa. Ia jokainen, joka luopuu huoneesta, taikka weljestä, taikka
sisaresta, taikka isästä, taikka äidistä, taikka lapsista, taikka pellosta
minun nimeni tähden, hän saapi satakertaisesti ja perii ijankaik-
kisen elämän. Mutta monta ensimmäistä tulee wiimei-
seksi, ja wiimeistä ensimmäiseksi".

31. Lasaruksen KeriUtaminen. 010 Gfremissu.
(loh. 11.)

Mutta eräs mies, Lasarus nimeltä, sairasti/ Hän oli Veta-
iiiasta Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä. Sisaret lähetti-
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wät lesukselle tämän sanan: „Herra, katso se sairastaa, jotarakas-
tat". Kun lesus sen luuli, sanoi hän: „ei tämä tauti ole kuole-
maksi waan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kun-
nioitettaisiin". Ia hän wiipyi wielä paikassa kaksi päiwää. Sitten
hän sanoi opetuslapsillensa: „menkäämme jälleen ludeaan". Ope-
tuslapset sanoiwat: „Rabbi, äskettäin yrittiwät luudalaiset sinua
kimittää, ja sinä menet taas sinne". lesus wastasi: „jos joku
päiwällä waeltaa, ei hän loukkaa itseänsä". Ia sitten hän sanoi:
„ystäwämme Lasarus makaa; mutta minä menen hänet unesta
herättämään". Opetuslapset sanoiwat: „Herra, jos hän makaa,
kyllä hän paranee". Mutta lesus sanoi hänen kuolemastansa; waan
he luuliwat hänen sanowan unen makaamisesta. Niin lesus sanoi
heille selwästi: „Lasarus on kuollut. Ia minä iloitsen teidän täh-
tenne siitä, etten ollut siellä, että te uskoisitte. Mutta menkäämme
hänen luoksensa".

Kun lesus nyt tuli, ymmärsi hän hänen jo neljä päiwää
maanneen haudassa. Ia monta luudalaista oli tullut Martan ja
Marian tykö lohduttamaan heitä. Kun Martta kuuli lesuksen tu-
leman, juoksi hän häntä wastacm; mutta Maria istui kotona. Niin
Martta sanoi lesukselle: „ Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin ei
olisi weljeni kuollut. Mutta minä nytkin tiedän, Jumalan sinulle
antaman kaikki, mitä Jumalalta anot". lesus sanoi: „weljesi on
nousewa ylös". Martta sanoi: „minä tiedän hänen nousewan
ylösnousemisessa wiimeisenä päiwänä". lesus sanoi: „minä olen
ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, hän elää,
waikka hän olisi kuollut. Ia jokainen, jota elää ja us-
koo minuun, hän ei kuole ijankaikkisesti, Ustotkos sen?"
Hän sanoi: „kyllä, Herra, uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan
Poika, joka oli tulewa maailmaan".

Nämät sanottuansa meni hän pois ja kutsui sisarensa Marian
salaa, sanoen: Mestari on tullut ja kutsuu sinua". Kun Maria
sen kuuli, nousi hän kohta ja tuli hänen luoksensa. Kun Maria
tuli sinne, missä lesus oli, lankesi hän hänen jalkainsa juureen ja
sanoi: „Herra, jos sinä olisit täällä ollut, niin ei olisi weljeni kuol-
lut". Kun lesus näki hänen itkewän ja myöskin hänen kanssansa

L
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tulleiden luudalaisten itkewän, kauhistui hän hengessä ja käwi san-
gen murheelliseksi ja sanoi: »mihin hänet panitte?" He sanoiwat:
„Herra, tule katsomaan". Ia lesus itki.

Ia he tuliwat haudalle. lesus sanoi: „ottakaa kiwi pois".
Martta sanoi: „ Herra, jo hän haisee; sillä hän on neljä päiwää
ollut kuollut". lesus sanoi hänelle: „enkö sinulle sanonut: jos us-
koisit, niin sinä näkisit Jumalan kunnian?" Niin he ottiwat kiwen
pois paikaltansa. Ia lesus nosti silmänsä ylös ja sanoi: „Isä,
minä kiitän sinua siitä, että minua kuulit". Ia nämät sanottuansa,
huusi hän suurella äänellä: „Lasarus, tule ulos!" Ia kuollut tuli
ulos, sidottuna käsistä ja jaloista, ja hänen kaswonsa oliwat sidotut
hikiliinalla. lesus sanoi: „päästäkää hän ja antakaa hänen mennä".

Silloin monta luudalaista, jotkatämän näkiwät, uskoi häneen.
Mutta muutamat heistä meniwät fariseusten tykö ja ilmoittiwat
heille, mitä lesus oli tehnyt.

Mutta lesus ei enään waeltanut julkisesti luudalaisten kes-
kellä, waan meni sieltä maan paikkaan, joka on lähellä korpea, Ef-
r e m-nimiseen kaupunkiin ja oleskeli siellä opetuslastensa kanssa.

32. 3esuKsen wiimeinen matka Jerusalemiin.
(loh. 11. Mth. 20. Mk. 10. A. 18, 19.)

Mutta luudalaisten pääsiäinen lähestyi; ja paljon wäkeä
meni silloin Jerusalemiin. Ia he ctsiwät lesusta sauoen: „mitä
luulette siitä, ettei hän ole juhlaan tullut?" Wimmäiset papit ja
fariseukset oliwat antaneet käskyn, että, jos joku tietäisi, missä hän
oli, piti hänen se ilmoittaman, että he ottaisiwat hänet kiinni.

lesus otti tykönsä 12 apostoliansa ja sanoi heille: „katso,
me menemme Jerusalemiin, ja kaikki täytetään, mitä profeetat owat
Ihmisen Pojasta kirjoittaneet. Sillä hän annetaan pakanain käsiin,
pilkataan, häwäistaän ja syljetään. Ia tun he owat hänet ruoskineet,
tappawat he hänet; ja kolmantena päiwänä hän nousee ylös".
Waan eiwät he tästä mitään ymmärtäneet; ja tämä puhe oli heiltä
peitetty.
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lesus nieni Jerikoon ja waelsi sen läpi. Ia oli mies nimeltä
Sakeus, joka oli publikaanien päämies, ja hän oli rikas. Hän pyysi
nähdä lesusta, kuka hän olisi, eikä sitä saattanut kansan tähden, koska
hän ko'oltansa oli pieni. Hän juoksiedelle ja nousi metsäfiikunapuuhun,
nähdäksensä hänet, koska hän tulisi sen kautta waeltamaan. Kun lesus
tuli siihen paikkaan, katsoi hän ylöspäin ja näki hänet ja sanoi hä-
nelle: ~Sakeus, astu nopeasti alas; sillä tänä päiwcinä pitää mi-
nun oleskeleman sinun huoneessasi". Ia hän astui nopeasti alas
ja otti hänet iloiten wieraaksensa. Ia kaikki, jotka sen näkiwät, na-
pisiwat, sanoen: „hän meni syntisen miehen luo lepäämään". Mutta
Sakeus seisoi ja sanoi Herralle: „katso, Herra, puolen omaisuudes-
tani annan tullimaisille; ja jos olen wääryydellä joltakin kiskonut
weroja, annan sen nelinkertaisesti takaisin". Mutta lesus sanoi
hänelle: „täna päiwänä on tälle huoneelle autuus tapahtunut sen-
tähden, että hänkin on Abrahamin poika. Sillä Ihmisen Poika
tuli etsimään ja wapahtamaan sitä, joka oli kadonnut".

VI. Wiimeimen suuri wiikko lesutsen maallisessa
elämässä.

33. Ratsastaminen Jerusalemiin. (loh. 12. Mk. 14.
Lk. 19. Mth. 21.)

Kun he lähestyiwät Jerusalemia ja Vetämästä tuliwat Bet-
fageen, joka on öljymäellä, lähetti lesus kaksi opetuslasta ja sanoi
heille: ~menkää kylään, joka on edessänne; ja te löydätte kohta
aasintamman sidottuna ja warscm sen kanssa; päästäkää ne ja tuo-

kaa minulle. Ia jos joku teille jotakin sanoo, niin sanokaa: „Herra
niitä tarwitsee"; ja kohta hän laskee ne". Mutta tämä kaikki ta-
pahtui, että täytettäisiin, mitä Sakarias profeetan kautta oli sanottu:
~sanokaa Siionin tyttärelle: katso sinun kuninkaasi tulee sinulle
siweä, istuen aasintamman' ja ikeenalaisen aasin warsan selässä".
Opetuslapset meniwät ja tekiwät niinkuin lesus oli käskenyt ja ta-
luttiwat aasintamman ja warsan ja paniwat niitten päälle waat-
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teensä ja asettiwat hänet warsan selkään. Ia enin osa kansasta
hajoitti waatteensa tielle; ja muut karsimat oksia puista ja hajoitti-
wat tielle. Mutta kansa, joka käwi edellä ja perässä seurasi, huusisanoen: „Hosianna Naamioin Pojalle! siunattu olkoon
se, joka tulee Herran nimeen! Hosianna korkeudessa!"

Mutta muutamat fariseuksista kansan seasta sanoiwat hänelle:
«mestari, nuhtele opetuslapsiasi!" Hän wastasi: „jos nämät wai-
kenewat, niin kiwet huutamat". Ia kun hän tuli lähemmäksi ja
näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: ~jos sinäkin tietäisit ja
wieläpä tänä sinun päiwänasi, mitä rauhaasi sopisi!
Mutta nyt se on silmiltäsi kätketty. Sillä päiwät tulewat sinulle,
ja silloin sinun »vihollisesi saartamat sinut Walleilla ja ympäröimät
sinut joka taholta ja ahdistamat sinua kaikkialta ja tasoittamat maa-
han sinut ja sinnn lapsesi, jotka sinussa omat, eiwätkä jätä sinussa
kimeä kiwen päälle, sentähden että sinä et tuntenut etsimisesi
aikaa".

34. MiKunuMu. Temppelin pukäistu».
(Mth. 21. M. 11. Lk. 19.)

Toisena päiwänä, kun he läksiwät Vetämästä, isosi lesus ja
näki tien ohessa fiikunapuun, jolla oli lehdet. Niin hän meni lä-
hemmäksi ; mutta lähelle tultuansa, ei hän löytänyt muuta kuin leh-
det. Ia lesus sanoi: „ älköön tästedeskään kukaan sinusta syökö
hedelmää ijanlmkkisesti". Ia hänen opetuslapsensa luutimat sen.

Kun he tuliwat Jerusalemiin, meni lesus temppeliin ja ru-
pesi ajamaan ulos kaikki, jotka myiwät ja ostiwat temppelissä ja
kumosi waihettajien pöydät ja kyyhkysten kcmpitsijain istuimet ja
opetti heitä sanoen: ~kirjoitettu on: minun huoneeni pitää
kutsuttaman rukoushuoneeksi kaikille kansoille; mutta te
olette sen tehneet ryöwärien luolaksi". Ia kirjanoppineet ja pappein
päämiehet etsiwät häntä, hukuttaaksensa hänet; sillä he pelkäsiwät
häntä, koska kaikki kansa hämmästyi hänen oppiansa. Sillä hän
opetti joka päiwä temppelissä. Mutta kun ehtoo tuli, meni hän
Betaniaan.



33. PeltnnneKet. Hääwallttyvt. (Mth. 21, 22.

M. 11, 12. A. 20.)

Kun he seuraawana päiwänä meniwät aamulla ohitse, näki-
wat he fiikunapuun kuiwettuneena juurinensa. Ia lesus meni temp-
peliin opettamaan ja ewankeliumia saarnaamaan. Ia hän sanoi
kansalle, paftpein päämiehille ja kansan wanhemmille tämän werta-
uksen: „oli perheen isäntä, joka istutti wiinimäen, pani ai-
dan sen ympäri, kaiwoi siihen »viinikuurnan, rakensi tornin ja
pani sen wuokralle peltomiehille ja matkusti muille maille. Mutta
kun hedelmäin aika lähestyi, lähetti hän palwelijansa peltomies-
ten tykö ottamaan sen hedelmiä. Ia peltomiehet ottiwat kiinni hä-
nen palwelijansa, ja minkä he pieksiwat, minkä he tappoiwat, minkä
he kiwittiwät. Taas hän lähetti toiset palwelijat, useammat kuin
ensimmäiset, ja he tekiwät heille samaten. Mutta wiimein hän lä-
hetti poikansa heidän tykönsä, sanoen: ~he karttamat minun poi-
kaani". Mutta kun peltomiehet näkiwät pojan, sanoiwat he keske-
nänsä: ~tämä on pelillinen; tulkaa, tappakaamme hänet, ja me
saamme hänen perintönsä". Ia he ottiwat hänet kiinni, sysäsiwät
ulos wiinimäestä ja tappoiwat. Koska siis wiinimäen isäntä tulee,
mitä hän noille peltomiehille tekee?". He sanoiwat hänelle: „pa-
hat hän pahasti hukuttaa ja antaa wiinimäkensä toisille peltomiehille,
jotka antawat hänelle hedelmät ajallansa". lesus sanoi heille: „et-
tekö ikänä ole raamatuissa lukeneet: „se kiwi, jonka rakentajat hyl-
käsiwät, on tullut kulmakiweksi. Herralta se on tullut, ja on ih-
meellistä silmissämme". Sentähden sanon minä teille: Jumalan
waltakunta otetaan teiltä pois ja annetaan pakanoille, jotka teke-
wät sen hedelmän".

Kun paftpein päämiehet ja fariseukset sen tuuliwat, ymmärsi-
wät he, että hän heistä sanoi. Ia he koittiwat ottaa häntä kiinni,
mutta peltäsiwät kansaa, joka piti hänet profeettana. Silloin le-
sus taas puhui heille wertauksen, sanoen:

„Taiwaan waltakunta on kuninkaan wertainen, joka teki häitä
pojallensa. Ia hän lähetti palwelijansa kutsumaan kutsutulta häihin;
eiwätkä he tahtoneet tulla. Taas hän lähetti toiset palwelijat, sa-
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noen: „scmokall kutsutuille: katso, minä walmistin atriani, härkäni
ja syöttilääni owat tapetut, ja kaikki owat walmistctut; tulkaa häi-
hin". Mutta he oliwat wälinpitämättömiä ja menimät pois, mikä
pelloillensa, mikä kaupallensa. Mutta muut ottiwat kiinni hänen
palwelijansa ja pilkkasiwat heitä ja tappoiwat heidät. Waan kun
kuningas sen tuuli, wihastui hän ja lähetti sotawäkensä ja hukutti
murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Silloin hän sanoi pa-
lvelijoillensa: „häät owat tosin walmistetut; mutta kutsutut eiwät
ole kelwolliset. Menkää siis teitten haaroihin ja kutsukaa kaikki, jotka
te löydätte, häihin". Ia ftalmelijat meniwät ulos teille ja kokosi-
wat kaikki, jotka he löysiwät, pahat ja hywät; ja häähuone tuli wic-
raita täyteen. Niin kuningas meni katsomaan wieraita ja näki siellä
yhden ihmisen, joka ei ollut waatetettu tMwaatteisin. Niin hän
sanoi hänelle: „ystäwäni, kuinka tänne tulit, eikä sinulla ole hää-
waatteita". Mutta hän oli waiti. Silloin sanoi kuningas: „sito-
kaa hänen kätensä ja jalkansa, ottakaa ja heittäkää hän ulkonaiseen
pimeyteen, siellä on olewa itku ja hammasten kiristys. Sillä monta
on kutsuttu, mutta harwat owat walitut".

36. WeruraKa. Suurin Käsky. Lesken ronn.
(Mth. 22. Mk. 12. Lk. 20.)

Ia pappein päämiehet, kirjanoppineet ja fariseukset wartioitsi-
wat ja lähettiwät wäijyjät, jotka olisiwat oleminansa hurskaita, että
he saisiwat hänet puheessa kiinni ja antaisiwat hänet esiwallan ka-
siin. Ia he lähettiwät hänen tykönsä opetuslapsensa Heroodiaanien
kanssa, sanoen: Mestari, me tiedämme sinut totiseksi, ja sinä ope-
tat Jumalan teitä totuudessa, kenestäkään huolimatta; sillä et sinä
katso ihmisen muotoa. Sano siis meille, mitä luulet, onko soweli-
asta antaa keisarille weroa, wai eikö?" Mutta kun lesus ymmärsi
heidän pahuutensa, sanoi hän: „mitä te ulkokullatut kiusaatte mi-
nua? Näyttäkää minulle weroraha". Niin he toiwat hänelle de-
naarin. Ia hän sanoi heille: ~kenen tämä kuwa ja päällekirjoitus
on?" He sanoiwat hänelle: „keisarin". Niin hän sanoi heille:
„cmtakaa siis keisarille keisarin omat ja Jumalalle Jumalan omat".
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la-nämät kuultuansa, he ihmettcliwät, luopuiwat hänestä ja me-
mwät pois.

Mutta fariseukset kokoontuiwat, ja yksi lainoppinut heistä kysyi
häneltä: ,Mestari, mikä on suurin käsky laissa?" lesus sanoi hä-
nelle: „sinun pitää rakastaman Herraa Jumalaasi kaikesta sydä-
mestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi; tämä on ensim-
mäinen ja suurin käsky. Toinen on tämän kaltainen: sinun pi-
tää rakastaman lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Näissä kahdessa käs-
kyssä kaikki laki ja profeetat riippumat".

Pidettyänsä ankaran nuhdepuheen kirjanoppineille ja fariseuk-
sille, läksi lesus pois temppelistä. Mennessänsä istui hän uhriar-
kun kohdalle ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ia
moni rikas pani paljon. Sitten tuli köyhä leski ja pani siihen kaksi
ropoa. Niin lesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi: .toti-
sesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän uhriark-
kuun kuin kaikki muut, jotka siihen paniwat. Sillä he owat kaikki
panneet siitä, mitä heillä liiaksi oli; mutta tämä köyhyydestänsä
pani kaiken tawaransa, mitä hänellä oli".

37. GunustuKsta maailman lapusta ja Kristuksen
tulemisesta. (Mth. 24. Mk. 13. A. 21.)

Kun lesus meni ulos temppelistä, tuliwat hänen opetuslap-
sensa näyttämään hänelle temppelin rakennuksia, ja yksi heistä sa-
noi: .Mestari, katso minkäkaltaiset kiwet ja minkäkaltaiset rakennuk-
set nämät owat". lesus sanoi: „näetkös nämät suuret rakennukset?
Totisesti minä sanon teille: paimät tulemat, joina näistä, joita nyt
katselette, ei jätetä kimeä kiwen päälle maahan jaottamatta".

Kun lesus istui öljymäellä temppelin kohdalla, menimät Pie-
tari, Jaakob, Johannes ja Andreas hänen tykönsä erinänsä ja sa-
noiwat: ~sano meille: koska tämä tapahtuu ja mikä lienee sinun
tulemisesi ja maailman lopun merkki?" lesus mustasi: „joka mah-
wana pysyy loppuun asti, hän tulee autuaaksi. Ia tämä »val-
takunnan ewankeliumi saarnataan kaikessa maailmassa
todistukseksi kaikille pakanoille; ja silloin tulee loppu".
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„Taiwas ja maa hukkuivat, mutta minun sanani
eiwät koskaan katoo. Waan siitä päiwästä ja hetkestä ei tiedä
kukaan, eiwät taitoaan enkelitkään, waan Isäni yksinänsä. Wal-
wokaa siis, sillä ette tiedä, millä hetkellä Herranne tulee. Olkaa
Maroillanne, ettei sydämenne koskaan tule raskautetuksi juopumisessa
ja elatuksen murheissa, ettei se päiwä tulisi äkisti päällenne. Sillä

se tulee niinkuin paula kaikkien yli, jotka koko maan päällä asuwat.
Mutta mitä teille sanon, sen sanon kaikille: walwokaa!"

38. Vertauksia uMmeiseslii tunminstu. (Mth. 25.)

lesus sanoi opetuslapsillensa: »silloin on taitoaan waltakunta
olewa kymmenen neitsyen wertainen, jotka ottimat lamppunsa jame-
nimät ylkää wastaan. Mutta wiisi heistä oli Miisasta ja wiisi tyh-
mää., Tyhmät ottiwat lamppunsa, eiwätkä ottaneet öljyä myötänsä.
Mutta wiisaat ottiwat öljyä astioihinsa lamppujcnsa kanssa. Waan
yljän wiipyessä, tuliwat mikki unelijaiksi ja nukkuiwat. Mutta puoli-
yön aikana tuli huuto: „katso, ylkä tulee, menkää ulos häntä mus-
taan !" Silloin nousiwat kaikki nämät neitsyet ja walmistiwat lamp-
punsa. Mutta tyhmät sanoiwllt wiisaille: „ antakaa meille teidän
öljystänne, sillä meidän lamppumme sammuwat". Waan wiisaat
wastasiwat: „ei suinkaan, ettei seka meiltä että teiltä puuttuisi;
waan menkää ennemmin niitten tykö, jotka myymät, ja ostakaa it-
sellenne". Mutta kun he meniwät ostamaan, tuli ylkä; ja ne, jotka
oliwat walmiit, meniwät hänen kanssansa häihin; ja owi suljettiin.
Wiimein tuliwat muut neitsyet ja sanoiwat: „ herra, Herra, awaa
meille!" Mutta hän wastasi: „totisesti minä sanon teille: en tunne
teitä". Walwokaa sentähden, sillä ette tiedä päiwää ettekä hetkeä,
jona Ihmisen Poika tulee".

„Sillä niinkuin ihminen matkusti kauwas ja kutsui palweli-
jansa ja antoi heille tawaransa, ja niin antoi yhdelle wiisi talenttia,
toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, ja meni kohta matkaansa. Niin
meni se, joka oli ottanut wiisi talenttia, teki niillä kauppaa ja woitti
toiset wiisi talenttia. Samoin sekin, joka oli ottanut kaksi, woitti
myös toiset kaksi. Mutta se, joka oli yhden ottanut, meni pois ja
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kaiwoi maahan ja katki herransa rahan. Mutta pitkän ajan perästä
tuli näitten palwelijain herra ja laski lukua heidän kanssansa. Ia
tuli se, joka oli ottanut wiisi talenttia, ja toi toiset wiisi talenttia,
sanoen: „ Herra, wiisi talenttia minulle annoit; katso, toiset wiisi
talenttia olen niillä woittanut". Hänen herransa sanoi hänelle:
„hywin sinä hywa ja uskollinen palwclija, wähäisissä olit uskollinen,
minä panen sinut paljon hoitajaksi; mene herrasi iloon". Tuli sit-
ten sekin, joka oli ottanut kaksi talenttia, ja sanoi: „Herra, taksi
talenttia minulle annoit; katso, toiset kaksi olen niillä woittanut".
Hänen herransa sanoi hänelle: „hywin, sinä hywa ja uskollinen
palwelija, wähäisissä olit uskollinen, minä panen sinut paljon hoita-
jaksi; mene herrasi iloon". Mutta tuli sekin, joka oli ottanut yh-
den talentin, ja sanoi: „Herra, minä tiesin sinut kotvaksi mieheksi;
sinä niität siitä, mihin et kylwänyt, ja kokoot siitä, johon et hajoit-
tanut; ja peljäten menin minä ja kätkin talenttisi maahan; katso
tässä on omasi". Mutta hänen herransa wastasi ja sanoi hänelle:
»sinä paha ja laiska palwelija, tiesitkö minun siitä niittäwän, mihin
en kylwänyt, ja sieltä kokooman, johon en hajoittanut? Sinun olisi
siis pitänyt antaa rahani waihettajille; ja tullessani olisin saanut
rahani takaisin korkoinensa. Ottakaa siis häneltä talentti ja antakaa
sille, jolla on kymmenen talenttia. Sillä jokaiselle, jolla on, pitää
annettaman, ja hänellä pitää kyllin oleman; mutta siltä, jolla ei
ole, otetaan sekin, joka hänellä on. Ia heittäkää kelwoton palwelija
ulkoiseen pimeyteen; siellä on olewa itku ja hammasten kiristys".

„Mutta koska Ihmisen Poika tulee kunniassansa, ja kaikki py-
hät enkelit hänen kanssansa, silloin hän istuu kunniansa istuimella.
Ia hänen eteensä kootaan kaikki kansat; ja hän erottaa heidät toi-
sistansa, niinkuin paimen erottaa lampaat wuohista. Ia hän aset-
taa tosin lampaat oikealle puolellensa, mutta wuohet wasemmalle.
Silloin kuningas sanoo oikealla puolellansa olemille:, „tulkaa minun
Isäni siunatut, omistakaa se »valtakunta, joka teille on walmistettu
maailman alusta. Sillä minä isosin, ja te annoitte minulle ruo-
kaa; minä janosin, ja te annoitte minun juoda; minä olin wie-
ras, ja te otitte minut huoneesenne, alaston, ja te waatetitte minut;
sairasna, ja te kawitte minua katsomassa; minä olin wankilassa,
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ja te tulitte minun tyköni". Silloin »vanhurskaat wastaawat hä-
nelle, sanoen: „Herra, milloinka näimme sinun isoowan, ja an-
noimme sinulle ruokaa? tahi janoowan, ja annoimme sinun juoda?
Ia koska näimme sinun wierasna, ja otimme sinut huoneesemme?
taikka alastomana, ja »vaatetimme sinut? Taikka koska näimme si-
nut sllirasna, taikka Mantilassa, ja tulimme sinun tykösi?" Ia ku-
ningas tvastaa ja sanoo heille: „ totisesti minä sanon teille: sen
weiran, mitä olette tehneet yhdelle näistä wähäpätöisimmistä wel-
jistäni, sitä teitte minulle". Silloin hän myös sanoo wasemmalla
olemille: „menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen ijankaikki-
seen tuleen, joka on »valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
Sillä minä isosin, ettekä antaneet minulle ruokaa; minä janosin,
ettekä antaneet minulle juomaa. Minä olin wieras, ettekä ottaneet
minua huoneesenne; alaston, ettekä »vaatettaneet minua; sairas ja
»vankilassa, ettekä käyneet minua katsomassa". Silloin nekin was-
taatvat, sanoen: ~Herra, milloinka näimme sinun isoowan, taikka
janoowan, taikka wierasna, taikka alastonna, taikka sairasna, taikka
»vankilassa, emmekä olisi sinua palwelleet?" Silloin hän wastaa
heille, sanoen: ~totisesti sanon teille: mitä ette ole tehneet yhdelle
näistä wähäpätöisimmistä, sitä ette minulle tehneet". Ia nämät
meniwät pois ijankaikkisecn waiwaan, mutta »vanhurskaat ijankailki-
seen elämään".

Sinäkin iltana läksi lesus Vetanicmn ja oli siellä yötä.

39. lNeuwo«Kunn«n päätös. Jalkojen peseminen.
(Mth. 26. Mk. 14. Lk. 22. loh. 13.)

Senraawana päiwanä sanoi lesus opetuslapsillensa: „te tie-
dätte pääsiäisen tulewan kahden päiwän perästä, ja Ihmisen Poika
jätetään ristiinnaulittawaksi''.

Samaan aikaan kokoontuiwat myös pappeinpäämiehet ja kir-
janoppineet ja kansan »vanhimmat Kaifas-nimisen ylimmäisen papin
saliin ja pititvät neuwoa, kuinka he ottaisiwat lesuksen kawaluudella
kiinni ja tappmsiwat hänet. Mutta he pelkäsiwät kansaa ja sanoi-
wat: „ei juhlapäiwänä, ettei kansassa nousisi kapina".
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Kun sen päiwän ehtoollinen juuri alkoi, nousi lesus ehtoolli-
selta, riisui »aatteensa ja otti liinaisen ja wyötti itsensä. Sitten
hän pani wetta pesomaljaan ja rupesi pesemään opetuslasten jalkoja
ja kuiwasi ne liinaisella, jolla hän oli wyötetty.

Sitten, kun hän oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut «aat-
teensa, istui hän taas ja sanoi heille: „tiedättekö, mitä olen teille
tehnyt? Te kutsutte minua Mestariksi ja Herraksi; ja te sanotte
oikein, sillä se minä olenkin. Jos siis minä, jota olen Herra ja
Mestari, olen teidän jalkanne pessyt, niin teidänkin pitää toistenne
jalat pesemän. Sillä minä annoin teille esikuwan, että te niin te-
kisitte, kuten minä tein teille. Totisesti minä sanon teille: ei ole
palwelija herraansa suurempi, eikä sanansaattaja suurempi, kuin se,
joka hänet lähetti. Jos tämän tiedätte, niin autuaat olette, jos
sen teette".

Silloin lesus tuli murheelliseksi hengessä ja sanoi: „totisesti,
totisesti minä sanon teille: yksi teistä pettää minut". Niin opetus-
lapset katsoiwat toinen toistansa, epäillen, kenestä hän sanoi. Ia
yksi hänen opetuslapsistansa istui pöydän ääressä lesutsen helmassa,
se, jota lesus rakasti. Niin Simon Pietari wiittasi hänelle, tark-
kaan kysymään, kuta se olisi, josta hän sanoi. Nojatessacm lesuk-
sen rintaa wastaan, sanoi hän hänelle: „Herra, kuka se on?" le-
sus wastasi: ~se on se, jolle minä kastetun palan annan". Ia
kastettuansa leiwän, antoi hän sen Juudakselle, Simon Iskariotille.
Ia sen palan jälkeen meni häneen silloin perkele. Niin lesus sa-
noi hänelle: „mitä teet, se tee pikemmin!" Mutta ei yksikään atri-
oitsewista ymmärtänyt, mitä warten hän sen hänelle sanoi. Muu-
tamat luuliwat, koska Juudaksella oli kukkaro, että lesus sanoi hä-
nelle: „osta mitä me tarwitsemme juhlaksi"; taikka, että hän antaisi
jotakin waiwaisille. Koska hän sen palan oli ottanut, meni hän

kohta ulos; ja yö oli.
Juudaksen mentyä ulos, sanoi lesus: „nyt on Ihmisen Poika

kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu hänessä. Jos Jumala on kir-
kastettu hänessä, niin Jumala myös kirkastaa hänet itsessänsä ja
kirkastaa hänet pian. Nakkaat lapsukaiset! wielä olen wähän aitaa
teidän kanssanne. Uuden käskyn annan minä teille, että rakastat-
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sitte toinen toistanne, niinkuin minä teitä rakastin. Siitä kaikki
tietämät, että te olette opetuslapseni, jos keskenänne rakkauden pi-
dätte".

HY. ZunckaKsen petos. Piiiiftäisatrian walmistu«.
(MH. 26. Mk. 14. A. 22.)

Juudas Iskariot meni pois ja puhutteli ylimmäisiä pappeja
ja päämiehiä, kuinka hän oli lesuksen heille pettäwä, ja sanoi:
~mitä tahdotte minulle antaa, ja minä jätän hänet teille?" Ia he
ihastuiwat ja lupasiwat hänelle 30 hopearahaa. Ia siitä ajasta
hän etsi soweliasta aikaa, saaduksensa hänet pettää ilman meteliä
kansassa.

Mutta ensimmäisenä makean leiwän päiwänä, jona pääsiäis-
lammas oli teurastettawa, tuliwat opetuslapset lesuksen tykö, sanoen:
„minne tahdot että menemme Valmistamaan pääsiäislammasta syö-
täwäksesi?" Ia hän lähetti Pietarin ja Johanneksen ja sanoi heille:
„menkää kaupunkiin, ja kun sinne tulette, kohtaa teitä ihminen,
kantaen »vesiastiaa; seuratkaa häntä siihen huoneesen, johon hän
menee, ja sanokaa perheen isännälle: Mestari sanoo sinulle: missä
on wierasten huone, jossa opetuslasteni kanssa syön pääsiäislampaan?
Ia hän osoittaa teille suuren salin, korjatun ja »valmistetun; Val-
mistakaa siellä meille". Ia he meniwät ja tuliwat kaupunkiin ja
löysiwät, niinkuin hän oli heille sanonut, ja walmistiwat pääsiäis-
lampaan.

H<. Pllllftiu«lltrw. PuMn Mtonllisen asettaminen.
(Mth. 26. Mk. 14. Lk. 22.)

Kun ehtoo tuli, tuli lesus kahdentoista apostolin kanssa Je-
rusalemiin. Ia hän istui pöytään heidän kanssansa. Silloin hän
sanoi heille: „minä olen hartaasti halunnut syödä tätä pääsiäis-
lammasta teidän kanssanne, ennenkuin kärsin; sillä minä sanon teille,
etten minä suinkaan enäiin sitä syö, siksi kun se täytetään Jumalan
»valtakunnassa".
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Heidän syödessänsä, otti lesuZ leiman, liitti, mursi, antoi
opetuslapsille ja sanoi: ~ottakaa ja syökää, tämä on minun
ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; se tehkää
minun muistokseni". Niin myös otti hän ehtoollisen jälkeen
kalkin, kiitti, antoi heille ja sanoi: „juokaa tästä kaikki; sillä
tämä kalkki on se uusi liitto minun weressäni, joka tei-
dän ja monen edestä wuodatetaan syntien anteeksi anta-
miseksi; se tehkää minun muistokseni".

Ia heidän syödessänsä sanoi lesus: ~totisesti minä sanon
teille: yksi teistä on minut pettäwä. Ihmisen Poika tosin menee,
niinkuin hänestä on mutta moi sitä ihmistä, jonkakautta
Ihmisen poika petetään! Parempi olisi hänelle, jos hän ci olisi syn-
tynyt". Ia he tuliwat sangen murheellisiksi, ja jokainen rupesi hä-
nelle sanomaan: „Herra, lienenkö minä se?" Mutta hän wastasi:
„yksi teistä, joka minun kanssani pistää kätensä watiin". Juudas-

kin kysyi: „Mestari, olenko minä se?" Hän sanoi hänelle: ~sinäpä
sm sanoit".

42. JysuKssn MKuwiiiZMke. PlimmuispapMnen
rukaus. (loh. 15—17.)

Sitten lesus puhui opetuslapsille: „minä olen oikea wiini-
puu, ja Isäni on peltomies. Jokaisen minussa oleman oksan, joka
ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedel-
män, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Py-
sykää minussa ja minä teissä. Minä olen miinipuu, te olette oksat.
Joka minussa pysyy ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmiä;
sillä ilman minua ette mitään moi tehdä. Jos minussa Pysytte
ja minun sanani pysywät teissä, mitä ikinä tahdotte, - anokaa, ja te
saatte. Jos pidätte käskyni, niin pysytte rakkaudessani. Se on
käskyni, että rakastatte toinen toistanne, niinkuin minä teitä rakastin.
Te olette ystäwäni, jos teette, mitä minä teille kasken".

„Teille on tarpeellinen, että minä menen pois. Sillä ellen
minä mene pois, ei tule Lohduttaja teille; waan jos menen
pois, lähetän minä hänet teille. Minulla on wielä paljon sano-
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mistä; mutta ette woi nyt kantaa. Waan kun hän tulee, totuu-
den Henki, hän johdattaa teidät koko totuuteen."

~Näitä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha.
Maailmassa on teillä tuska; mutta olkaa hywässä tuimassa, minä
woitin maailman."

Näitä puhui lesus, nosti silmänsä taiwasta kohti jn sanoi:
~Isä, hetki tuli, kirkasta poikasi, että poikasi myös kirkastaisi si-
nut, niinkuin sinä annoit hänelle wallan kaiken lihan yli antaa ijan-
kaikkisen elämän kaikille, jotka sinä hänelle annoit. Mutta tämä
on ijankaikkinen elämä, että he tuntisiwat sinut,
ainoan totisen Jumalan, ja jonkas lähetit, lesuksen
Kristuksen. Minä kirkastin sinut maan päällä; minä täytin sen
työn, jonka annoit minulle tehtäwäksi. Ia nyt, Isä, kirkasta
minut itse tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli, ennenkuin
tämä, maailma olikaan. Minä ilmoitin nimesi ihmisille, jotka mi-
nulle maailmasta annoit. En minä enään ole maailmassa,
mutta he owat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä,
kätke niitä, jotka minulle annoit, nimesi tähden, että he olisiwat
yhtä niinkuin mekin. En minä rukoile, että ottaisit heidät puis
maailmasta, waan että heidät pahasta warjelisit. Pyhitä heitä
totuudessasi; sinun sanasi on totuus. Mutta en minä ainoas-
taan heidän edestänsä rukoile, waan myös niitten edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskomat minuun, että he kaikki yhtä
olisiwat, niinkuin sinä, Isä, minussa olet, ja minä sinussa, että
hekin meissä niin yhtä olisiwat; että maailma uskoisi sinun
lähettäneen minut. Wanhurskas Isä, ei maailma sinua tuntenut;
mutta minä tunsin sinut, ja nämät ymmärsiwät, että sinä minut
lähetit. Ia minä julistin heille nimesi ja wielä julistan; että se
rakkaus, jolla sinä minua rakastit, heissä olisi ja minä myös heissä".

43. lesuksen närftmus ja wllngttseminen Getseemanessa.
(Mth. 26. Mk. 14. A. 22. loh. 18.)

Kiitoswirren weisattuansa meniwät he ulos Kidronin ojan
yli öljymäelle. Silloin lesus sanoi heille: „tänä yönä te kaikki
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pahenette minuun; sillä kirioitettu on: minä lyön paimenta, ja
lampaat laumasta hajoitetaan" (Sak. 13: ?.) Niin Pietan wastasi:
„jos wielä kaikki sinuun pahenisiwat, en minä kuitenkaan ikinä pa-
hene". lesus sanoi: „totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, en-
nenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti minut kiellät". Mutta
Pietari sanoi wielä enemmin: „jos minun täytyisi kuolla sinun
kanssasi, en minä ikinä sinua kiellä". Niin sanoiwat myös kaikki
opetuslapset.

Silloin tuli lesus heidän kanssansa kartanoon, jonka nimi oli
Oetseemane. Ia hän meni puutarhaan ja sanoi opetuslapsillensa:
„istukaa tässä niin kauwcm kuin minä menen ja rukoilen tuolla".
Ia hän otti Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssansa ja rupesi
wapisemaan ja kauhistumaan. Hän sanoi heille: „sieluni on suu-
resti murheissansa kuolemaan asti; olkaa tässä ja walwokaa kans-
sani". Ia hän käwi wähän edemmäksi, noin kiwen heiton werran,
lankesi kaswoillensa ja rukoili: „Abba, minun Isäni, kaikki owat
sinulle mahdolliset; jos mahdollinen on, niin menköön pois minulta
tämä kalkki; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, waan niinkuin
sinä". Ia hän tuli opetuslasten tykö ja löysi heidät nukkumina ja
sanoi Pietarille: „ täten ette maineetkaan yhtä hetkeä walwoa kans-
sani? Walwokaa ja rukoilkaa, ettette kiusaukseen lankeaisi. Henki
tosin on altis, mutta liha on heikko". Taas hän meni toisen ker-
ran ja rukoili: ~Isäni, ellei tämä kalkki taida mennä pois minulta,
jollen minä sitä juo, niin tapahtukoon sinun tahtosi". Ia hän tuli
ja löysi heidät taas nukkumina; sillä heidän silmänsä oliwat unesta

raskaat. Ia hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen ker-
ran ja sanoi entiset sanansa. Niin enkeli taiwaasta ilmestyi hänelle
ja wahwisti häntä. Ia kun hän oli kuoleman taistelussa, rukoili
hän hartaammin. Ia hänen hikensä oli niinkuin »verenpisarat, jotka
maahan putosiwat. Noustuansa rukoilemasta, tuli hän opetuslas-
tensa tykö ja löysi heidät murheesta nukkuneina ja sanoi heille:
„maatkaa wielä ja lewätkää; katso, hetki on lähestynyt, ja Ihmisen
Poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaamme, käykäämme; katso,
se lähestyy, joka minut pettää".
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Hänen wielä puhuesscmsa, katso, Juudas tuli (sillä hän tiesi
senkin paikan, koska lesus usein tuli sinne opetuslasten kanssa) ja
hänen kanssansa sotajoukon osasto sekä ylimmäisten pappein ja fa-
riseusten palwelijat lyhdyillä, tulisoitoilla, seipäillä ja sota-aseilla.
Mutta Juudas oli antanut heille merkin, sanoen: ~hän, jolle minä
suuta annan, se on; ottakaa hän kiinni ja wiekää pois huolellisesti".
Kun lesus tuli heitä ivastaan, astui Juudas kohta hänen tykönsä
ja sanoi: „terwe Rabbi!" ja antoi hänelle suuta. Niin lesus sa-
noi: „ystäwäni, mitä Marten sinä tulit? Juudas, suun antamisel-
lako sinä Ihmisen Pojan petät?" Mutta kun lesus tiesi kaikki,
mitä hänelle tuli tapahtumaan, meni hän ulos ja sanoi heille: „kctä
te etsitte?" He wastasiwat: „lesusta Nasarealaista". lesus sa-
noi: „minä se olen". Mutta Juudas seisoi myös heidän kanssansa.
Kun lesus nyt sanoi: „minä se olen", astuiwat he takaperin ja
lankesiwat maahan. Niin hän taas kysyi heiltä: „ketä te etsitte?"
Mutta he sanoiwat: ~lesusta Nasarealaista". lesus wastasi:
„minä sanoin teille, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte,
niin antakaa näitten mennä". Silloin he astuiwat esille, laskiwat
kätensä lesuksen päälle ja ottiwat hänet kiinni.

Kun hänen ympärillänsä olewat näkiwät, mitä oli tulewa,
sanoiwat he hänelle: ~Herra, emmekö lyö miekalla?" Niin Pieta-
rilla oli miekka, jonka hän weti ja löi ylimmäisen papin palwelijaa
ja hakkasi pois hänen oikean korwansa. Mutta lesus sanoi Pieta-
rille: „pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan rupeewat,
ne miekkaan hukkuwat. Eikö minun pidä juoman sitä kalkkia, jonka
Isa minulle antoi?" Ia hän rupesi palwelijan korwaan ja pa-
ransi sen.

Mutta lesus sanoi niille, jotka oliwat häntä wastacm tulleet:
~niinkuin ryöwärin tykö te läksitte miekoilla ja seipäillä minua kiinni
ottamaan. Minä olen joka päiwa ollut tykönänne, opettaen temp-
pelissä, ettekä ottaneet minua kiinni. Mutta tämä on teidän het-
kenne ja pimeyden walta". Silloin kaikki opetuslapset jättiwät hä-
net ja Pakeniwat.
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HH. lesus juuslilaislen tuomarien eckessä. ZuuäaKson
lnpnu. (Mth. 26, 27. Mk. 14. Lk. 22. loh. 18.)

Joukko ja päällikkö ja palwelijat sitoiwat lesuksen ja weiwät
hänet Hannaksen tykö, joka oli ylimmäisen papin Kaisaan appi. Ia
Simon Pietari seurasi lesusta taampana sekä toinen opetuslapsi
(Johannes). Mutta palwelijat, jotka oliwat hiilistä tehneet tulen
(sillä »oli kylmä), seisoiwat ja lämmitteliwät. Ia Pietari istui myös
heidän joukossansa ja lämmitteli, nähdäksensä asian loppua. Silloin
tuli owenwartijapiika, katsahti Pietaria ja sanoi hänelle: „sinakin
olit lesus Nasarealaisen kanssa". Mutta hän kielsi, sanoen: „en
tunne häntä, enkä tiedä, mitä sanot". Ia hän meni ulos porstu-
aan, ja kukko lauloi.

Niin ylimmäinen pappi kysyi lesukselta hänen opetuslapsis-
tansa ja opetuksestansa. Mutta Simon Pietari seisoi ja lämmitteli.
Ia hetkisen perästä näki hänet toinen piika ja sanoi siellä olewille:
„tämäkin oli lesus Nasarealaisen kanssa". Ia hän kielsi taas wan-
notulla walalla: „en tunne sitä ihmistä". Ia lähes yhden hetken
perästä sanoi Pietarille yksi palwelijoista, sen sukulainen, jonka kor-
wan Pietari hakkasi pois: „enkö sinua nähnyt puutarhassa hänen
kanssansa?" Siinä seisomat sanomat myös: „totisesti sinäkin olet
yksi heistä; sillä sinäkin olet Galilealainen, koska puheesikin sinut
siksi ilmoittaa". Niin hän rupesi sadattelemaan ja wannomaan:
„en tunne sitä ihmistä". Ia kohta, wielä hänen puhuessaan, lau-
loi kukko toisen kerran. Silloin Herra kääntyi ja katsoi Pietariin.
Ia Pietari muisti Herran sanat: „ennenkuin kukko kahdesti
laulaa, sinä kolmasti minut kiellät". Ia Pietari meni ulos ja itki
katkerasti.

Niin Hannas lähetti lesuksen sidottuna Kaisaan tykö, johonka
kaikki ylimmäiset papit, wanhimmat ja kirjanoppineet oliwat kokoon-
tuneet. Ia he etsiwät wäärää todistusta lesusta wastaan, saadak-sensa hänet tappaa, eiwätta löytäneet. Silloin ylimmäinen pappi
sanoi: „minä wannotan sinua eläwän Jumalan kautta, että sanot
meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika". lesus sanoi: „Minä
sanon teille: tästedes näette Ihmisen Pojan istuwan woiman oike-
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alla puolella ja tuleman taiwaan piimissä". Niin he sanoiwat kaikki:
„sinakö siis olet Jumalan Poika?" Hän sanoi: „tepä sen sanoitte,
että minä se olen". Silloin repäisi ylimmäinen pappi »aatteensa
ja sanoi: „hän on pilkannut Jumalaa; mitä enään tarwitsemme
todistajaa? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkansa. Mitä luulette?"
He wastasiwat: „hän on kuolemaan wikapää".

Mutta ne miehet, jotka pitiwät lesusta kiinni, pilkkasiwat häntä,
syljeskeliwät hänen kaswoihinsa, peittiwät hänen kasmonsa, löiwät
häntä poskelle ja pieksiwät saumoilla, sanoen: „arwaa, Kristus,
kuka se on, joka sinua löi". Ia paljon muuta pilkkaa he sanoiwat
häntä wastaan.

Kohta aamulla warhain pitiwät ylimmäiset papit neuwoa wan-
himpain ja kirjanoppineitten kanssa ja koko neuwoskunta. Ia he
sitoiwat hänet ja antoiwat maaherra Pontius Pilatuksen käsiin.

Kun Juudas, joka hänet petti, näki lesuksen tuomituksi, ka-
tui hän ja toi ne kolmekymmentä hopearahaa pappein päämiehille
ja wllnhimmille, sanoen: ~pahasti tein, että petin wiattoman me-
ren". Mutta he sanoiwat: „mitä meidän siihen tulee? Katso itseäsi".
Ia hän heitti hopearahat temppeliin, läksi sieltä ja hirtti itsensä.
Mutta pappein päämiehet ottiwat hopearahat ja sanoiwat: „ei näitä
sowi panna uhriarkkuun, sillä ne owat weren hinta". Neuwoteltu-
ansa, ostiwat he niillä sawenwalajan pellon wierasten hautaamiseksi.

43. Zesus mallkerra Pilatuksen väessä.
(Mth. 27. M. 15. A. 23. loh. 18, 19.)

lesus wietiin Kaisaan tyköä maaherran palatsiin. Mutta
luudalaiset eiwat menneet sisään, etteiwät itseänsä saastuttaisi, waan
söisiwät pääsiäislampaan. Silloin meni Pilatus ulos ja sanoi:
„mitä kannetta teillä on tätä miestä wastaan". He wastasiwat:
„ ellei hiin olisi pahantekijä, emme olisi häntä sinun haltuusi anta-
neet". Niin Pilatus sanoi: »ottakaa hänet ja tuomitkaa hänet lakinne
mukaan". luudalaiset sanoiwat: „meidän ei sowi ketään tappaa".

Silloin he rupesiwat hänestä kantelemaan sanoen: ~me löy-
simme hänet kansaa wiettelewänä, ja hän kielsi anta-



139

masta keisarille weroa ja sanoi olemansa kuninkaan
Kristuksen". Niin Pilatus taas meni palatsiin, kutsui lesuksen
eteensä ja sanoi hänelle: „oletko luudalaisten kuningas?" lesus
sanoi: „ei minun waltakuntani ole tästä maailmasta; jos niin
olisi, niin kyllä palwelijani olisiwat sotineet minun puolestani, etten
olisi tullut annetuksi luudalaisille; mutta ei minun waltakuntani
ole täällä". Pilatus sanoi hänelle: ~olethan sinä siis kuningas?"
lesus Masiasi: ~sinä sen sanoit, että minä olen kuningas. Sitä
wcirten olen minä syntynyt ja sitä warten maailmaan tullut, että
todistaisin totuudesta. Jokainen, joka on totuudesta, hän kuulee
minun ääneni". Pilatus sanoi: „mikä on totuus?" Ia sen
sanottuansa, meni hän taas ulos luudalaisten tykö ja sanoi: „en
minä yhtään syytä hänessä löydä". Mutta he yhä kanteliwat hä-
nestä. Kun ei lesus siihen ensinkään mustannut, ihmetteli Pilatus.
Mutta pappein päämiehet sanoiwat: ~hän yllyttää kansaa, opet-
taen koko ludeassa, aloitettuansa Galileassa hamaan tänne asti".

Kun Pilatus kuuli Galileaa mcunittawan, kysyi hän, oliko
lesus Galilealainen. Ia saatuansa tietää hänen oleman Heroodeksen
läänistä, lähetti hän hänet Heroodekselle, joka myös silloin oli Jeru-
salemissa. Kun Heroodes näki lesuksen, ihastui hän suuresti. Hän
kysyi häneltä moninaisista; mutta lesus ei wastannut mitään.
Mutta Heroodes heniiwartijoinensa kohteli häntä halweksimalla, pilk-
kasi häntä, puki hänen päällensä walkoisen «aatteen ja lähetti hänet
jälleen Pilatukselle. Sinä päiwänä tuliwat Pilatus ja Heroodes ys-
täwiksi keskenänsä; he oliwat, näet, ennen olleet wihamiehet.

Silloin sanoi Pilatus ylimmäisille papeille ja kansan walta-
miehille: ~te olette tuoneet tämän ihmisen minun tyköni kansan
häiritsijänä; minä olen häntä tutkinut teidän edessänne, enkä löydä
hänessä yhtään Mikaa, josta te häntä syytätte, eikä Heroodcskaan.
Sentähden tahdon hänet rangaistuna päästää". Mutta juhlana oli
maaherran tapana päästää kansalle wanki irralle, minkä he tahtoi-
wat. Niin oli siellä kuuluisa wanki sidottuna, nimeltä Varrabas,
joka oli kapinan ja murhan tähden «ankeuteen heitetty. Ia Pila-
tus sanoi heille: ~kumman tahdotte, Varrabacm waiko lesuksen, joka
luisutaan Kristukseksi?" Mutta pappein päämiehet ja wmchimmat
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yllyttiwat kansaa anomaan Varrabaan. Pilatus kysyi: „kumman
tahdotte minun päästämään?" He sanoiwat: »Varrabaan". Pila-
tus sanoi: „mitä sitten teen lesukselle. joka kutsutaan Kristukseksi?"
He sanoiwat kaikki: „hän ristiin naulittakoon!"

Silloin Pilatus otti lesuksen ja ruoski häntä. Ia sotamiehet
weiwät hänet palatsiin ja kokosiwat koko wahtijoukon. Riisuttuansa
hänet, puettiwat he hänet purppuraiseen kaappuun ja waansiwät
orjantappuroista ruunun, paniwat sen hänen päähänsä ja ruowon
hänen oikeaan käteensä. He notkistiwat polwiansa hänen edessänsä,
pilkkasiwat häntä ja sanoiwat: „terwe luudalaistenkuningas!" Ia
he sylkiwät häneen, ottiwat ruowon ja löiwät häntä päähän. Taas
tuli Pilatus ulos ja sanoi: „katsokaa, minä tuon hänet teille ulos,
että tietäisitte, etten löydä hänessä mitään syytä". Ia lesus meni
ulos, kantaen orjantappuruista ruumia ja purppuraista waatetta.
Ia Pilatus sanoi heille: „katso ihmistä!" Mutta kun ylimmäiset
papit ja palwelijat näkiwät hänet, huusiwat he: „ristiin naulitse,
ristiin naulitse hänet!" Pilatus sanoi: „ottakaa te hänet ja ristiin-
naulitkaa; sillä minä en löydä hänessä yhtään syytä". luudalai-
set wastasiwat: ~meillä on laki, ja sen mukaan pitää hänen kuole-
man, koska hän teki itsensä Jumalan Pojaksi".

Koska Pilatus näki, ettei hän mitään woinut auttaa, ivaan
että waan suurempi pauhina tuli, otti hän wettä, pesi kätensä kan-
san edessä ja sanoi: „wiaton olen tämän wanhurskaan wereen,
katsokaa itseänne". Kaikki kansa wastasi: „hänen werensä tulkoon
meidän päällemme ja lastemme päälle". Silloin hän päästi heille
Barabbaan; mutta lesuksen, jonka hän oli ruoskinut, antoi hän
ristiin naulittawaffi. Ia sotamiehet riisuiwat häneltä kaapun, puet-
tiwat hänet omiin waatteisinsa ja weiwät hänet ristiin naulittawaffi.

Ä6. lesuksen ristiin naulitseminen jn nuolema.
(Mth. 27. Mk. 15. Lk. 23. loh. 19.)

Sotamiehet weiwät lesuksen pois, ja hän kantoi ristiänsä.
Mutta häntä seurasi suuri joukko kansaa ja waimoja, jotka itkiwät
ja partmwat häntä. Silloin lesus kääntyi heidän puoleensa ja sa-
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noi: „lerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, wacm itkekää itse-
änne ja lapsianne. Sillä jos he tämän tekemät tuoreessa
puussa, mitä sitten kuiwassa tapahtuu?"

Hänen kanssansa wietiin kaksi muuta pahantekijää surmatta-
waksi. Tultuansa Golgata-nimiseen paikkaan, ristiin naulitsiwat
he hänet ja pahantekijät, toisen oikealle ja toisen wasemmcille puo-
lelle, lesuksen taas keskelle. Mutta lesus sanoi (I): „Isä, anna
heille anteeksi; sillä he eiwät tiedä, mitä he tekewät".
Ia se oli kolmas hetki (kl. 9 aamulla), jolloin he hänet ristiin
naulitsiwat.

Pilatus kirjoitti myös kirjoituksen ja pani ristin päälle. Se
oli näin kirjoitettu: „lesus Nasarealainen, luudalaisten
kuningas". Mimmäiset papit scmoiwat Pilatukselle: „älä kirjoita:
luudalaisten kuningas, waan että hän on sanonut: minä olen
luudalaisten kuningas". Pilatus wastasi: ~mitä minä kirjoitin,
sen minä kirjoitin".

Kun sotamiehet oliwat lesuksen ristiin naulinneet, jakoiwat
he hänen waatteensa keskenänsä. Mutta hame ei ollut ommeltu,
waan kokonaan kudottu. Niin he scmoiwat keskenänsä: ~älkäämme
tätä rikkoko, waan heittäkäämme arpaa, kenen sen pitää oleman".

Mutta ohitse käywäiset pilkkasiwat häntä, wäänteliwät pää-
tänsä ja sanoiwat: ~jos olet Jumalan Poika, niin astu alas ris-
tistä". Niin myös pappein päämiehet, kirjanoppineet ja wanhim-
mat pilkkasiwat häntä ja sanoiwat: „muita on hän auttanut, itse-
änsä hän ei woi auttaa. Jos hän on Israelin kuningas, astukoon
alas rististä, niin uskomme häntä". Myös sotamiehet pilkkasiwat
häntä. Niin toinen ristiin ripustetuista pahantekijöistä pilkkasi häntä
ja sanoi: „jos sinä olet Kristus, niin auta itseäsi ja meitä". Mutta
toinen nuhteli häntä ja sanoi: ~etkö sinäkään Jumalaa pelkää,
waikka olet saman tuomion alainen? Ia me olemme syystä siinä;
sillä me saimme töittemme ansion mukaan; mutta tämä ei tehnyt
mitään pahaa". Ia hän sanoi lesukselle: „Herra, muista minua,
kun tulet waltakuntaasi". Niin lesus sanoi hänelle (II): toti-
sesti minä sanon sinulle: tänä päiwänä olet sinä kans-
sani paradiisissa".
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Mutw lesuksen ristin tykönä seisoi hänen äitinsä ja hänen
äitinsä sisar ja Maria Magdaleena. Kun lesuZ siis näki äidin ja
opetuslapsen, jota hän rakasti, sanoi hän äidillensä (III): „waimo,
katso poikaasi!" Sitten hän sanoi opetuslapselle: „katso äitiäsi!"
Ia siitä hetkestä asti otti opetuslapsi hänet tykönsä.

Mutta kuudennesta hetkestä yhdeksänteen hetkeen asti oli pi-
meys koko maassa, ja aurinko pimeni. Ia yhdeksännellä hetkellä
huusi Icsus suurella äänellä, sanoen (IV): „Eli, Eli, lama
saduttani?" se on: ~minun Jumalani, minun Jumalani,
miksi minut hylkäsit?" (Ps. 22: 2). Sitten, kun lesus tiesi,
että kaikki jo oli täytetty, ja jotta raamattu täytettäisiin, sanoi hän
(V): „minä janoon" (Ps. 69: 22). Ia kohta juoksi yksi heistä,
otti sienen, täytti sen etikalla, pani sen ruowon päähän ja antoi
hänen juoda. Mutta muut sanoiwat: ~katsokaamme, tuleeko Elija
häntä päästämään". Kun lesus oli etikkaa ottanut, sanoi hän
(VI): „se on täytetty!" Ia hän huusi taas suurella äänellä
(VII): „Isä, sinun käsiisi annan minä henkeni". Ia tä-
män sanottuansa hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Ia temppelin esiwaate repesi kahtia ylhäältä alas asti; ja
maa järisi, ja kalliot halkesiwat; ja haudat cmkeniwat, ja monta
pyhäin ruumista, jotka oliwat maanneet, nousiwat ylös ja läksiwät
haudoista, hänen ylösnousemisensa jälkeen, tuliwat kaupunkiin ja
ilmestyiwät monelle. Mutta koska sadanpäämies ja ne, jotka oliwat
wartioitsemassa lesusta, näkiwät maan jännän ja mitä muuta nyt
tapahtui sekä hänen niin huutaen antawan henkensä, pelkäsiwät he
suuresti ja sanoiwat: ~totisesti oli tämä ihminen hurskas ja Juma-
lan Poika". Ia kaikki kansa, joka sinne meni katselemaan, kun se
näki, mitä siellä tapahtui, löi rintoihinsa ja palasi kotiansa.

47. lesuksen Kauwaminen. (Mth. 27. Mk. 15.
Lk. 23. loh. 19.)

Koska oli walmistuspäiwä (perjantai) eiwätkä ruumiit saa-
neet olla ristissä sabbattina, rukoiliwat luudalaiset Pilatusta, että
heidän sääriluunsa rikottaisiin ja he otettaisiin alas. Niin sotanne-
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het tuliwat ja rikkoiwat ensimmäisen Imit ja toisen, joka hänen kans-
sansa oli ristiin naulittu. Mutta kun he tuliwat lesuksen tykö ja
näkiwät hänen jo olewcm kuolleen, eiwät he hänen luitansa rikkoneet,
wcmn yksi sotamiehistä aroasi hänen kylkensä keihäällä, josta kohta
wuosi wer! ja wesi.

Mutta kun ehtoo tuli, tuli eräs rikas mies, Joosef, kotoisin
Arimatiastll, kunniallinen neuwosmies, jalo ja hurskas mies,
joka odotti Jumalan waltakuntaa ja oli salaa lesuksen opetuslapsi
eikä ollut suostunut luudalmsten neuwoon ja tekoon. Hän rohkeni
mennä Pilatuksen tykö ja anoi lesuksen ruumista. Niin Pilatus
ihmetteli, että hän jo oli kuollut. Kun hän asian päämieheltä sai
kuulla, antoi hän Joosefille ruumiin. Niin tuli myös Nikodeemus,
joka yöllä ensin oli tullut lesuksen tykö ja toi lähes sata naulaa
sekoitettua mirhamia ja aloeta. He ottiwat lesuksen ruumiin alas
rististä ja kääriwät sen puhtaasen liinaiseen hywänhajuisten kaswien
kanssa, niinkuin luudalmsten on tapa haudata. Mutta siinä pai-
kassa, jossa lesus ristiin naulittiin, oli puutarha ja puutarhassa
uusi hauta, jonka Joosef oli itsellensä hakannut kallioon ja johon ei
wielä ollut ketään pantu. Siihen he paniwat lesuksen, wierittiwät
suuren kiwen haudan owelle ja meniwät pois.

Mutta toisena päiwäna Valmistuksen p äimästä (Lauwantaina
l. sabbllttina) kokoontumat pappein päämiehet ja fariseukset Pilatuk-sen tykö, sanoen: „me muistamme sen imettelijän sanoneen eläis-
sänsä: „kolmen päiwän perästä minä nousen ylös". Käske siis,
että hautaa »varjeltaisiin kolmanteen paiwään asti, etteiwät hänen
opetuslapsensa tulisi yöllä ja warastaisi häntä ja fanoisi kan-
salle: „hän nousi kuolleista"; ja niin jälkimäinen willitys tulee
pahemmaksi kuin ensimmäinen". Pilatus sanoi heille: „teillä on
wartijat; menkää, wartioitkaa, niinkuin parhaiten tiedätte". Mutta
he meniwät pois ja wahwistiwat haudan wartijoilla ja lukitsiwat
kjwen sinetillänsä.
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VII. Tapaukset lesuksen ylösnousemisesta hänen
taiwaasen astumiseensa.

48. lesuksen Msnouseminen ja enstmmuiset ilmestu-
Mset. (Mth. 28. Mk. 16. A. 24. loh. 20.)

Mutta kun suodatti oli kulunut ja wiikon ensimmäinen päiwä
(Sunnuntai) juuri oli walkenemaisillansa, tapahtui suuri maan jä-
ristys; sillä Herran enkeli astui alas taiwaasta, tuli ja wieritti
kiwen lesuksen haudan owelta ja istui sen päällä. Hän oli pitkin-
sen tulen näköinen, ja hänen waatteensa oliwat walkoiset niinkuin
lumi. Mutta pelosta hämmästyiwät wartijat ja tuliwat ikäänkuin

kuolleiksi. Toinnuttuansa muutamat heistä tuliwat kaupunkiin ja
ilmoittiwat ylimmäisille papeille kaikki, mitä oli tapahtunut.

Samana päiwänä sangen warhmn tuliwat Maria Magdaleena
ja Maria Jaakobin äiti ja Salome haudalle ja kantoiwat hywän-
hajuisia woiteita, jotka he oliwat »valmistaneet, woidellakscnsa le-
suksen. He puhuiwat keskenänsä: „kuka meille »vierittää kiwen hau-
dan owelta?" Mutta katsellessaan näkiwät he kiwen olewan wieri-
tetyn; sillä se oli sangen suuri. Ia he meniwät sisälle eiwätkä
löytäneet Herran lesuksen ruumista. Silloin Maria Magdaleena
juoksi ja tuli Simon Pietarin tykö ja sen opetuslapsen tykö, jota
lesus rakasti, ja sanoi heille: „he owat Herran ottaneet pois, em-
mekä tiedä, mihinkä he hänet paniwat". Niin he meniwät juosten
haudalle. Mutta kun muut waimot epäillen seisoiwat haudan wie-
ressä, seisoi kaksi miestä heidän tykönänsä kiiltäwissä waatteissa,
jotka sanoiwat heille: „ älkää hämmästykö; te etsitte lesusta Nasa-
realaista, joka oli ristiin naulittu. Miksi eläwää kuolleitten
seasta etsitte? Ei hän ole täällä; hän nousi ylös". Ia
he meniwät nopeasti haudalta suuresti peljäten ja iloiten. Ia he
juoksiwat ilmoittamaan hänen opetuslapsillensa.

Mutta Pietari ja Johannes juoksiwat yhdessä haudalle. Ia
Johannes juoksi edellä nopeammin kuin Pietari ja tuli ensin hau-
dalle. Kun hän kumartui alas, näki hän kääriliinat pantuina sinne,
mutta ei kuitenkaan mennyt sisälle. Niin Pietari tuli seuraten häntä,
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meni hautaan ja näki kääriliinat pantuina. Mutta se hikiliina, jota
oli pään päällä ollut, ei ollut Mriliinan kanssa pantuna, waan
erinänsä käärittynä yhteen paikkaan. Silloin meni myös Johannes
sisälle ja näki sen ja uskoi. Sillä eiwät he wielä raamattua ym-
märtäneet, että hän oli nousema kuolleista. Niin he meniwät taas
kukin kotiansa.

Mutta Maria Magdaleena palasi haudalle ja seisoi sen ulko-
puolella ja itki. Ia itkiessänsä kääntyi hän taaksepäin ja näki le-
suksen seisoman eikä tietänyt, että se oli lesus. lesus sanoi hänelle:
„waimo, mitä itket? ketä etsit?" Mutta hän luuli hänet puutar-
han haltijaksi ja sanoi: „herra, jos sinä kannoit hänet pois, niin
sano minulle, mihinkä hänet panit, ja minä tahdon hänet ottaa".
lesus sanoi hänelle: „Maria!" Niin hän kääntyi ja sanoi: „Rab-
buuni!" se on Mestari. lesus sanoi: „älä rupee minuun; sillä
en minä ole wielä mennyt ylös isäni tykö; waan mene weljieni luo
ja sano heille: minä menen ylös minun Isäni tykö ja teidän Isänne
tykö, minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö". Maria
meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran, ja että
hän näitä hänelle sanoi. Mutta eiwät he sitä uskoneet.

Mutta kun muut waimot meniwät haudalta, tuli lesus heitä
wastacm ja sanoi heille: „terwe teille!" Niin he kumartaen rukoi-
liwat häntä. Silloin lesus sanoi: „ älkää peljätkö; menkää, il-
moittakaa weljilleni, että he mmifiwät Galileaan, siellä saamat mi-
nut nähdä". Ia he palasiwat haudalta ja ilmoittiwat kaikki nämät
yhdelletoista apostolille ja kaikille muille. Mutta heidän puheensa
tuntui heistä houraukselta, eiwätkä uskoneet heitä.

Wielä samana päiwänä ilmestyi lesus Pietarillekin.

49. ZesuKsen ilmestM GmauKsen tiellä.
(Mk. 16. Lk. 24.)

Samana päiwänä meni kaksi opetuslasta erääsen kylään, ni-
meltä Emaus. He puhuiwat keskenänsä kaikesta siitä, mitä oli



146

tapahtunut. Heidän puhuessansa ja tutkistellesfanfa, lähestyi lesus
itse heitä toisen muotoisena ja matkusti heidän kanssansa. Mutta
heidän silmänsä pidätettiin niin, etteiwät he häntä tunteneet. Niin
hän sanoi heille: „mitä puheita ne owat, joita käydessänne keske-
nänne pidätte ja olette murheelliset?" Silloin toinen, Kleofas ni-
meltä, wastasi: ~oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka
et tiedä, mitä siellä näinä päiwinä tapahtui?" Ia hän sanoi:
~mitä?" He sanoiwat: ~siitä lesuksesta Nnsarealaisesta, joka oli
wäkewä profeetta töissä ja sanoissa Jumalan jakaiken kansan edessä:
kuinka ylimmäiset pappimme ja päamiehemme antoiwat hänet kuole-
man kadotukseen ja ristiin naulitsiwat hänet. Mutta me toiwoimme
hänet siksi, joka tulisi Israelia pelastamaan; ja paitse kaikkea tätä
on jo tänä päiwänä kolmas päiwä siitä, jolloin nämät tapahtuiwat.
Mutta myös muutamat waimot meidän joukostamme owat meidät
peljättäneet, jotka warhain aamulla tuliwat haudalle; ja kun he ei-
wät löytäneet hänen ruumistansa, tuliwat he ja sanoiwat nähneensä
enkeleinkin näyn, jotka sanoiwat hänen eläwän. Ia muutamat mei-
dän joukostamme meniwät haudalle ja löysiwät kaiken todeksi niin-
kuin waimot oliwat sanoneet; mutta häntä he eiwät nähneet".

Ia lesus sanoi heille: „oi te tomppelit ja hitaat sydämestä
uskomaan niitä kaikkia, joita profeetat owat puhuneet. Eikö Kris-
tuksen pitänyt näitä kärsimän ja kunniahansa menemän?" Ia hän
rupesi Mooseksesta ja kaikista proofeetoista ja selitti heille kaikki kir-
joitukset, jotka puhuiwat hänestä. Ia he lähestyiwät kylää, johon
he meniwät; ja hän oli menewinänsä edemmäksi. Mutta he waa-
tiwat häntä, sanoen: „ole meidän kanssamme, sillä ehtoo joutuu,
ja päiwä on laskenut"; ja hän meni olemaan heidän kanssansa.

Koska hän atrioitsi heidän kanssansa, otti hän leiwän, kiitti, mursi
ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukeniwat, ja he tunsiwat
hänet. Ia hän katosi heidän näkymistänsä.

He sanoiwat keskenänsä: „eikö sydämemme meissä palanut,
kun hän tiellä meitä puhutteli ja selitti meille kirjoitukset?" Ia he
nousiwat sillä hetkellä, palasiwat Jerusalemiin ja tapasiwat yksitoista
apostolia koossa sekä ne, jotka heidän kanssansa oliwat, jotka sanoi-
wat: „Herm on totisesti noussut ylös ja ilmaantui Simonille".
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Ia he jutteliwat, mitä heille oli tapahtunut tiellä, ja kuinka he
tunsiwat hänet leiwän murtamisesta.

30. Tuumlls. (Mk. 16. Lk. 24. loh. 20.)

Kun siis tämän ensimmäisen wiikkopäiwän ehtoo oli, ja owet
oliwat luudalaisten pelwon tähden suljetut siinä, minne opetuslapset
oliwat kokoontuneet, tuli lesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi:
„rauha olkoon teille!" Niin he hämmästyiwät ja peljästyiwät ja
luuliwat hengen näkemänsä. Mutta hän sanoi heille: „mitä pel-
käätte? ja miksi senkaltaiset ajatukset tulewat sydämihinne? Katso-
kaa käsiäni ja jalkojani, että minä itse se olen; rumetkaa minuun
ja katsokaa; sillä ei hengellä ole lihaa ja luita, niinkuin näette mi-
nulla oleman". Ia hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta
koska eiwät wieläkään uskoneet ilon tähden, waan ihmetteliwät, sa-
noi, hän: ~onko teillä tässä mitään syötäwaä?" Niin he paniwat
hänen eteensä kappaleen paistettua kalaa ja wähän mehiläisen hu-
naja-leipää. Ia hän otti sen ja söi heidän nähden. Niin opetus-
lapset ihastuiwat, että he näkiwät Herran. Ia lesus taas sanoi
heille: ~rauha olkoon teille! niinkuin Isä minut lähetti, niin mi-
näkin lähetän teidät". Ia nämät sanottuansa puhalsi hän heidän
päällensä ja awasi heidän ymmärryksensä kirjoituksia ymmärtämään
ja sanoi: „ottakaa Pyhä Henki! Joille te synnit anteeksi annatte,
niille ne anteeksi annetaan; ja joille te ne pidätätte, niille ne owat
pidätetyt".

Mutta Tuomas, yksi apostoleista, ei ollut silloin heidän
kanssansa. Niin toiset opetuslapset sanoiwat hänelle: ~me näimme
Herran". Mutta hän sanoi heille: „ellen näe hänen käsissänsä
naulan reikää ja ellen pistä sormeani naulan sijaan ja kättäni
hänen kylkeensä, en minä usko". Ia kahdeksan päiwän pörästä
oliwat opetuslapset taas sisällä ja Tuomas heidän kanssansa. Sil-
loin tuli lesus, kun owet oliwat suljetut, ja seisoi heidän keskellänsä
ja sanoi: „rauha olkoon teille!" Sitten sanoi hän Tuomaalle:
„pistä sormesi tänne ja katso käsiäni; ja ojenna tänne kätesi ja
Pistä kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, waan uskowainen". Tuomas
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wastasi: „minun Herrani ja minun Jumalani". lesus sanoi hä-
nelle: „koska nait minut, Tuomas, niin uskoit. Autuaat omat
ne, jotka eiwät näe ja kuitenkin uskomat".

Zl. lesus Tiberiaan meren tuknnii. (loh. 21.)

Sitten lesus taas ilmaantui opetuslapsille Tiberiacm meren
tykönä. Simon Pietari, Tuomas, Natanael, Sebedeuksen pojat ja
kaksi muuta lesuksen opetuslasta oliwat siellä yhdessä. Simon Pie-
tari sanoi heille: ~minä menen kalaan". He sanoiwat: ~me me-
nemme myös sinun kanssasi". Niin he meniwät ja astuiwat kohta
weneesen; eiwätkä he sinä yönä saaneet mitään.

Mutta kun jo aamn oli, seisoi lesus rannalla; mutta opetus-
lapset eiwät tietäneet, että se oli lesus. Niin hän sanoi heille:
~laskekaa werlko oikealle puolelle wenettä, kyllä saatte". Niin he
laskiwat, ja tuli niin paljon kaloja, etteiwiit he woineet wetäii. Mutta
ei yksikään heistä uskaltanut häneltä kysyä: „kuka sinä olet?" Sillä
he tiesiwät hänet Herraksi.

Silloin sanoi lesus Pietarille: ~Simon, Joonaan poika, ra-
kastatkos minua enemmän kuin nämät?" Hän sanoi: „niin, Herra,
sinä tiedät, että minä sinua rakastan". lesus sanoi hänelle: „ruoki
karitsojani!". Taas sanoi lesus toisen kerran hänelle: ~Simon,
Joonaan poika, rakastatko minua?" Hän wastasi: ~niin, Herra,
sinä tiedät, että minä sinua rakastan". lesus sanoi hänelle: „kaitse
lampaitani!" Hän sanoi kolmannen kerran hänelle: „Simon, Joo-
naan poika, rakastatko minua?" Pietari tuli murheelliseksi, kun hän
kolmannen kerran sanoi hänelle: ~rakastatko minua?" ja hän was-
tasi: ,Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että minä sinua ra-
kastan". lesus sanoi hänelle: „ruoki lampaitani! Totisesti, toti-
sesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, wyötit itsesi ja menit,
mihinkä tahdoit; mutta kun wanhenet, ojennat kätesi, ja toinen
wyöttää sinut ja wie sinut, mihin sinä et tahdo". Mutta sen hän
sanoi, antaatsensa tietää, millä kuolemalla hän tulisi Jumalaa kun-
nioittamaan.
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32. VjMn Kasteen asettaminen. (Mth. 28.
M. 16. Lk. 24.)

Mutta lesuksen apostolit meniwät Galileaan sille mäelle, jonka
lesus oli heille määrännyt. Täällä lesus ilmaantui weljillc, jotka
limultaan oliwat enemmän kuin 500. Kun he näkiwät hänet,
kumarsiwat he häntä. lesus tuli ja puhutteli apostoliansa, sanoen:
.Minulle on annettu kaikki woima taiwaassa ja maan
päällä. Mentyänne ulos kaikkeen maailmaan, tehkää
kaikki kansat opetuslapsiksi, kastaen heitä Isän, Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen ja opettaen heitä pitämään
kaikki, mitä minä olen teidät käskenyt. Joka uskoo ja
kastetaan, se tulee autuaaksi; mutta joka ei usko, se ka-
dotetaan. Ia katso, minä olen teidän kanssanne joka
päiwä maailman loppuun asti".

33. lesuksen taiwaasen astuminen.
(Lk. 24. AP. T. 1.)

Mösnouscmisensa jälkeen näkyi lesus opetuslapsillensa 40 päi-
wää ja puhui heille Jumalan waltakunnasta. Kun hän oli koon-
nut heidät Jerusalemiin, sanoi hän heille: „katso, minä lähetän
Isäni lupauksen teille: mutta te olkaa Jerusalemissa siihen asti,
kun te puetetaan woimnlla korkeudesta. Sillä Johannes tosin kas-
toi medellä, mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä, ei monen päiwän
perästä. Te saatte Pyhän Hengen woiman, joka on tulewa teidän
päällenne: ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusale-
missa että koko ludeassa ja Samariassa ja sitten maailman ääriin".

Ia Herra wei opetuslapsensa ulos Betaniaan ja nosti kätensä
ja siunasi heitä. Ia kun hän oli heitä siunannut, otettiin hän
ylös heidän nähden, ja pilwi wei hänet ylös heidän silmainsä edestä.
Ia Herra otettiin ylös taiwaasen ja istui Jumalan oikealle kädelle.
Ia kun he katseliwat taiwaasen, hänen mennessänsä, katso, heidän
tykönänsä seisoi kaksi miestä «ulkoisissa waatteissa, jotkamyös sanoi-
wat: „ Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taiwaasen?



Tämä lesus, joka teiltä otettiin ylös taiwaasen, on
niin tulewa kuin hänen taiwaasen menewönkin näitte".
Mutta he kumarsiwat hänelle jo palasiwat öljymäeltä suuresti iloi-
ten Jerusalemiin ja oliwat aina temppelissä, kiittiwät ja kunnioit-
tiwat Jumalaa. Ia he oliwat yksimielisesti pysywäiset rukouksessa
ja anomisessa waimojen kanssa ja Marian, Icsuksen äidin, ja hänen
weljiensä kanssa.
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Toinen Zlllso.
Apostolien Teot.

ZH. AuÄen apnstulin wnaU. Kelluntaijulllll.
(Ap. T. 1, 2.4.)

Niinä päiwinä nousi Pietari opetuslasten keskellä, joitten joukko
oli kaikkiansa lähes 120 henkeä, ja sanoi: „miehet ja weljet, se kir-
joitus piti täytettämän, jonka Pyhä Henki on Naamioin suun kautta
ennen sanonut Juudaksesta, joka oli meidän lukuumme luettu ja oli
tämän wiran kanssamme saanut. Sillä niin on kirjoitettu: toisen
pitää hänen pispcwtensa saaman". Ia he asettiwat kaksi ehdolle,
Joosefin ja Mathiaan. Ia he rukoiliwat: „Herra, joka tiedät kaik-
kein sydämet, osoita, kumman näistä kahdesta olet walinnut saa-
maan apostolin wiran, josta Juudas on wilpistynyt pois". Ia
he hcittiwät heistä arpaa; ja arpa lankesi Mathiaalle, joka yksi-
mielisesti wälittiin apostoliksi.

Kun wiideskymmenes päiwä (Helluntai) oli tullut, oliwat
he kaikki yksimielisesti koossa. Ia humaus kuului äkisti taiwaasta,
niinkuin suuri tuulispää olisi tullut ja täytti koko huoneen. Ia
heille näkyiwät halaistut kielet, ikäänkuin tuliset, jotka istuiwat kun-
kin heidän päällensä. Ia he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä
ja rupesiwat puhumaan muilla kielillä, niinkuin Henki antoi heidän
puhua. Niin Jerusalemissa asui luudalaisia, Jumalaa pelkääwäi-
siä miehiä, kaikkinaisista kansoista. Kun tämä ääni kuului, kokoon-
tui suuri kansan paljous. Ia he hämmästyiwät; sillä kukin kuuli
heidän puhuman maansa kielellä. Ia he ihmetteliwät kaikki, sanoen
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keskenänsä: „eiwätkö nämät kaikki, jotka puhumat, ole Galilealaisia?
Kuinka me kukin kuulemme heidän puhuman Jumalan sumista teoista
omalla murteellamme, jossa olemme syntyneet?" He sanoiwat toinen
toisellensa: „mitii luulet tämän olewan?" Toiset ncwroiwat heitä
ja sanoiwat: „he owat täynnansä makeata wiiniä".

Silloin nousi Pietari apostolien kanssa, korotti äänensä ja
puhui: „luudan miehet ja kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, eiwät
nämät ole juowuffissa, niinkuin luulette; sillä nyt on kolmas hetki
päiwässä. Maan tämä on se, joka ennen on sanottu Joelin pro-
feetan kautta: „Ia on tapahtuma wiimeisinä päiwinä, että minä
tahdon wuodattaa Hengestäni kaiken lihan päälle. Ia tapahtuu,
että jokainen, joka Herran nimeä awuksi huutaa, tulee autuaaksi".
Israelin miehet, kuulkaa näitä sanoja: lesuksen Natsarealaisen, sen
miehen, jonka Jumala on tykönänne wahwistcmut woimallisilla te-
oilla/ ihmeillä ja merkeillä, hänet te otitte ja ristiin naulitsitte mää-
räin miesten kätten kautta. Waan Jumala herätti hänet kuolleista,
jonka todistajat me kaikki olemme. Hän on siis Jumalan oikealle
kädelle korotettu ja on Isältä saanut lupauksen Pyhästä Hengestä;
hän on tämän wuodattanut, jonka te nyt näette ja kuulette. Niin
pitä'ä siis totisesti taiten Israelin huoneen tietämän, että Jumala
on tämän lesuksen, jonka te ristiin naulitsitte, Herraksi ja Kristuk-
seksi tehnyt".

Mutta kun he nämät kuuliwat, käwi se heidän sydämensä
läpi, ja he sanoiwat Pietarille ja muille apostoleille: »miehet, rak-
kaat weljet, mitä meidän pitää tekemän?" Pietari sanoi heille:
„tehkaä parannus, ja antakoon jokainen itsensä kastaa lesuksen Kris-
tuksen nimeen, syntien anteeksi antamiseksi, niin saatte Pyhän Hen-
gen lahjan". Ia monilla muillakin sanoilla todisti hän ja neuwoi
heitä. Jotka siis mielellänsä ottiwat hänen sanansa wastaan, ne
kastettiin; ja sinä päiwänä lisääntyi lähes kolme tuhatta sielua.
Ia he pysyiwät alati apostolien opissa ja osallisuudessa
ja leiwän murtamisessa ja rukouksissa.

Ia niiten joukossa, jotka uskoiwat, oli yksi sydän ja yksi sielu;
eikä kenkään heistä sanonut mitään omaksensa; waan kaikki oli heillä
yhteistä. Ia apostolit todistiwat suurella woimalla Herran lesuksen
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ylösnousemisesta, ja suuri aimo oli kaikkien heidän kanssansa. Eikä
myöskään ollut yhtään tarwitsewaa heidän joukossansa; sillä kaikki,
joilla oli peltoja taikka huoneita, myiwät ne ja toiwat myytyjen
hinnat ja paniwat apostolien jalkain eteen; ja jokaiselle jaettiin sen
mukaan kuin kukin taimiisi. Niinpä Barnabas, eräs lewiitta Kyp-
ristä, myi peltonsa ja toi sen hinnan ja pani apostolien jalkain eteen.

11. llnmnlls ja Sllfiira. (Ap. T. 5.)

Mutta yksi mies, Ananias nimeltä, Safiiran emäntänsä
kanssa myi tawaransa ja kätki jotain hinnasta emäntänsä tieten ja
toi osan esiin ja pani apostolien jalkain eteen. Niin Pietari sanoi:
„Ananias, miksi saatana täytti sydämesi Pyhän Hengen edessä Va-
lehtelemaan, että jotakin pellon hinnasta kätkit? Etkö olisi saanut
sitä pitää, kun se sinulla oli, ja myytynäkin oli se bailussasi? Miksi
senkaltaista olet sydämeesi päästänyt? Et ole ihmisten, maan
Jumalan edessä walehdellut". Kun Ananias nämät sanat
luuli, lankesi hän maahan ja heitti henkensä. Ia suuri pelko tuli
kaikkiin, jotka tämän kuuliwat. Niin nuoret miehet nousiwat ja kor-
jasiwat hänet, weiwät pois ja hautasiwat hänet.

Mutta noin kolmen hetken perästä tuli Safiirakin sisälle eikä
tietänyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari sanoi hänelle: „sano
minulle, oletteko pellon siihen hintaan myyneet?" Hän sanoi: „olemme
niinkin siihen hintaan". Pietari sanoi: „miksi olette keskenänne so-
pineet Herran Henkeä kiusaamaan? Katso niitten jalat, jotka mie-
hesi hautasiwat, owat owen edessä ja wiewät sinut pois". Ia hän
kohta lankesi maahan hänen jalkainsa eteen ja heitti henkensä. Niin
nuoret miehet tuliwat sisälle ja löysiwät hänet kuolleeksi, weiwät hä-
net ulos ja hautasiwat hänet miehensä wiereen. Ia suuri pelko
tuli koko seurakunnalle ja kaikille niille, jotka tämän kuuliwat.

Waan apostolien kätten kautta tehtiin monta merkkiä ja ihmettä
kansassa; ja joukko paljon eneni miehistä ja waimoista, jotka Her-
raan uskoiwat, niin että he kantoiwat sairaita kaduille ja pani-
wat niitä wuoteille ja paareille, että Pietarin tullessa ainoastaan
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hänen warjonsa jonkun heistä olisi warjonnut. Ia myös lähim-
mäisistä kaupungeista tuotiin suuri joukko sairaita Jerusalemiin.

36. tlpnstnlit neuwnskunnlln väessä. Stefllllims.
(Ap. T. 5—7.)

Silloin nousi ylimmäinen pappi ja kaikki, jotka hänen kans-
sansa oliwat, saddukeusten lahko, ja oliwat taynnänsä kiiwautta ja
pniskasiwat kätensä apostolien päälle ja paniwat heidät yhteiseen
wanlihuoneesen. Mutta Herran enkeli awasi yöllä tornin owm,
wei heidät sieltä ulos ja sanoi: ~menkää ja puhukaa temppelissä
kansalle kaikki tämän elämän sanat". Ia he meniwiit warhain
aamulla temppeliin opettamaan.

Mutta ylimmäinen pappi kutsui neuwoskunncm ja kaikki Is-
raelin wanhimmat kokoon ja lähetti noutamaan apostolit »vankihuo-
neesta. Kun palwelijat eiwät löytäneet heitä tornista, palasiwat he,
sanoen: „tornin kyllä löysimme mitä warmimmasti suljetuksi ja war-
tijat ulkona owen edessä; mutta sen arvattuamme, emme sieltä ke-
tään löytäneet". Kun he uämät tuuliwat, oliwat he epätietoisia
heistä, miksi tämä wiimeinkin tulisi. Samassa ilmoitettiin, että
apostolit oliwat temppelissä opettamassa. Niin esimies meni palweli-
joinensa, toi heidät suosiolla sieltä ja asetti heidät neuwoskunnau
eteen. Mmmäinen pappi kysyi heiltä: ~emmekö ole teitä kowasti
kieltäneet puhumasta kansalle tässä nimessä? Ia katso, te olette
Jerusalemin täyttäneet opetuksellanne ja tahdotte wetää päällemme
tämän ihmisen wcrcn". Niin Pietari ja muut apostolit wastasiwat:
~enemmin tulee kuulla Jumalaa kuin ihmisiä. Isäimme
Jumala herätti lesuksen, jonka te tapoitte ja ripustitte puuhun.
Hänet on Jumala korottanut oikealle kädellensä Päämieheksi ja
Wapahtajaksi antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi
antamista".

Mutta kun he nämät tuuliwat, kawi se heidän sydämensä
läpi, ja he pitiwat neuwoa tappaaksensa heidät. Silloin nousi neu-
woskunnasta fariseus, nimeltä Gamaliel, lainopettaja, josta kaikki
kansa paljon piti. Hän käski wiedä apostolit wähaffi aikaa ulos ja sanoi:
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„Israelin miehet, katsokaa tarkoin, mitä tahdotte tehdä näille mie-
hille. Sallikaa heidän olla; sillä jos tämä neuwo eli teko
on ihmisistä, raukee se tyhjään; waan jos se on Juma-
lasta, ette sitä saata tyhjäksi tehdä, jollette myös olisi Ju-
malaa wastaan sotimina". Niin kaikki mielistyiwät hänen neu-
woonsa; ja kutsuttuansa apostolit sisälle, hosuiwat he heitä ja kiel-
siwät heitä puhumasta lesuksen nimessä ja Mstiwät heidät mene-
mään. Niin he meniwät pois iloiten siitä, että oliwat mahdolliset
pilkkaa kärsimään Kristuksen nimen tähden, eiwätkä lakanneet joka
päiwä temppelissä ja joka huoneessa opettamasta ja saarnaamasta
cwankeliumia lesuksesta Kristuksesta.

Mutta niinä päiwinä, koska opetuslasten luku eneni, pyysi-
wät apostolit seurakuntaa Valitsemaan seitsemän miestä almujen
hoitajiksi ( diakoneiksi), jotka rukouksella ja kätten päälle panemi-
sella wihittiin Mirkaansa. Näitten joukossa oli Stefan us, joka oli
täynnä uskoa ja woimaa ja teki ihmeitä ja suuria merkkejä kansanseassa. Niin nousiwat muutamat riitelemään Stefanuksen kanssa
eiwätkä woineet wastustaa sitä wiisautta ja Henkeä, jonka kautta
hän puhui. Niin he yllyttiwät kansaa sekä wanhimpia ja kirjan-
oppineita ja ottiwat hänet kiinni ja weiwät neuwoskunnan eteen ja
asettiwat wäärät todistajat sanomaan: „ei tämä mies lakkaa puhu-
masta pilkkasanoja tätä pyhää sijaa ja lakia wastaan. Sillä me
olemme kuulleet hänen sanoman: lesus Nasarealainen häwittää
tämän sijan ja muuttaa säännöt, jotka Mooses meille antoi". Ia
kaikki katsoiwat häneen ja näkiwät hänen kaswonsa olewan niinkuin
enkelin kaswot. Silloin sanoi ylimmäinen pappi: ~lienewätkö nä-
mät näin?" Mutta hän wastasi ja ylisti Jumalaa siitä, että hän
aina oli Israelia armollisesti johtanut Abrahamin ajoista alkaen
kaikkien «aiheitten läpi Salomoon saakka. Lopuksi sanoi hän: „te
niskurit olette aina Pyhää Henkeä wastaan, niinkuin teidän isiinne-
kin. Ketä profeetoista eiwät isänne wainonneet? He tappoiwat
heidät, jotka ennustiwat sen Vanhurskaan tulemista, jonka pettäjät
ja murhaajat te nyt olitte". Kun he nämät kuuliwat, käwi se hei-
dän sydämensä läpi, ja he kiristiwät hampaitansa hänelle. Mutta
kun hän oli täynnä Pyhää Henkeä, katsahti hän ylös taiwaasen,
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näki Jumalan kunnian ja lesuksen seisotvan Jumalan oikealla kä-
dellä ja sanoi: „katso, minä näen taiwaat awoinna ja Ihmisen
Pojan seisoman Jumalan oikealla kädellä". Niin he huusiwat suu-
rella äänellä ja tukitsiwat korunansa jakarkasiwat yksimielisesti hänen
päällensä ja ajoiwat hänet ulos kaupungista ja kiwittiwät. Ia to-
distajat paniwat waatteensa nuorukaisen jalkojen juureen, jonka nimi
oli Saulus. Ia he kiwittiwät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi:
»Herra lesus, ota minun henkeni". Sitten hän laskeusi pol-
toillensa ja huusi suurella äänellä: „Herra, älä lue heille tätä
syntiä". Ia tämän sanottuansa hän nukkui. Ia Saulus oli
myös suostunut hänen kuolemaansa.

Z7. Ensimmäinen waina. Gtiouwn KllMllriMlmeUjll.
(AP. T. 8.)

Sinä päiwänä nousi suuri waino seurakuntaa wastaan, joka
oli Jerusalemissa; ja kaikki hajosiwat ympäri ludean ja Samarian
maakuntia paitsi apostolit. Mutta Saulus hawitti seurakuntaa ja
käwi huoneesta huoneesen, otti miehet ja wmmot ja panetti heidät
wankeuteen. Ia hajonneet waelsiwat ympäri ja saarnasiwllt Juma-
lan sanaa.

Diakoni Filippus tuli Samarian kaupunkiin ja saarnasi
heille Kristuksesta. Mutta kansa otti yksimielisesti ja tarkkaan waarin
Filippuksen sanoista, kuullen ja nähden ne merkit, jotka hän teki.
Ia suuri ilo tuli siihen kaupunkiin.

Mutta Herran enkeli puhui Filippukselle ja sanoi: „nouse ja
mene lounaasen päin sitä tietä, joka Jerusalemista menee alas Gat-
san puoleen". Niin hän nousi ja meni; ja katso, Etiopian mies,
joka oli Etiopian kuningattaren tawarain haltija, oli tullut Jerusale-
miin rukoilemaan ja palasi sieltä. Ia hän istui Vaunuissansa,
lukien Jesaja profeettaa. Niin Henki sanoi Filippukselle: „mene
lähemmäksi näitä waunuja". Filippus juoksi lähemmäksi ja kuuli
hänen lukewan ja sanoi: »ymmärrätkö mitä luet?" Mutta hän
sanoi: „kuinka taidan ymmärtää, ellei joku minua johdata?" Ia
hän rukoli Filippusta tulemaan ja istumaan hänen kanssansa.
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Mutta se, jota hän raamatusta luki, oli tämä: „hän on niinkuin
lammas, teuraaksi talutettu; ja niinkuin karitsa keritsijänsä edessä
on ääneti, niin ei hänkään awannut suutansa" (les. 53: 7).
Niin kamaripalwelija sanoi Filippukselle: „ minä rukoilen sinua, sano,
kenestä profeetta näitä puhuu? itsestänsäkö waiko toisesta?" Niin
Filippus rupesi hänelle tästä kirjoituksesta saarnaamaan ewankeliumm
lesulsesta. Matkustaessansa tiellä tuliwcit he weden tykö, ja kamari-
palwelija sanoi: „katso, tässä on wesi; mikä estää minua kasta-
masta?" Filippus sanoi: „jos kaikesta sydämestäsi uskot, niin
tapahtukoon". Hän wastasi: „minä uskon lesuksen Kristuksen
Jumalan Pojaksi". Niin hän käski seisahtaa waunut; ja he astui-
wat molemmat weteen; ja Filippus kastoi kamaiipalwelijan. Ia
kamaripalwelija meni iloiten tietänsä. Mutta Filippus saarnasi
ewankeliumia joka kaupungissa siihen asti, kun hän tuli Kesareaan.

ZB. Sauluksen KiiimtMtnsn. (Ap. T. 9.)

Mutta Saulus hengitti uhkauksia ja murhaa Herran opetus-
lapsia wastaan ja meni ylimmäisen papin tykö ja anoi häneltä kir-
jaa Damaskuksen synagoogille, että keitä hywänsä hän sen tien mie-
histä taikka waimoista löytäisi, ne hän weisi sidottuina Jerusalemiin.

Mutta hänen matkustaessansa ja Damaskusta lähestyessään,
leimahti äkisti walkeus taiwaasta ympäri häntä. Ia hän lankesi
maahan ja kuuli äänen hänelle sanowan: „Saul, Saul, miksi mi-
nua wainoot?" Hän wastasi: „kuka olet, Herra?" Ia Herra
sanoi: ~minä olen lesus, jota sinä wainoot; työläs on
sinun potkia tutkainta wastaan". Niin hän wapisi, häm-
mästyi ja sanoi: ~Herra, mitä minun tahdot tekemään?" Ia Herra
sanoi: „nouse ja mene kaupunkiin; siellä sanotaan sinulle, mitä
sinun pitää tekemän". Mutta ne miehet, jotka hänen seurassansa
oliwat, seisoiwat hämmästyksissänsä; he kuuliwat tosin äänen, mutta
eiwät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta eikä nähnyt ke-
tään awoimillll silmillä; mutta he taluttiwat häntä kädestä ja wei-
wät Damaskukseen. Ia hän oli kolme päiwää näkemättä, eikä syö-
nyt eikä juonut.
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Mutta Damaskuksessa oli opetuslapsi, Ananias nimeltä, jolle
Herra sanoi näyssä: ~Ananias!" Hän sanoi: „Herra, tässä olen!"
Herra sanoi: ~nouse ja mene sille kadulle, joka suoraksi nimite-
tään, ja kysy luudan huoneessa Saulus Tarsukselaista; sillä katso,
hän rukoilee. Ia hän näki näyssä miehen, nimeltä Ananias, tule-
man sisälle ja paneman kätensä hänen päällensä, että hän saisi nä-
könsä jälleen". Niin Ananias wastasi: ~Herra, minä olen kuullut
monelta tästä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt pyhil-
lesi Jerusalemissa". Niin sanoi Herra: ~mene, sillä hän on mi-
nulle walittu ase kantamaan nimeäni pakanain ja kuningasten ja
Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon hänelle näyttää, kuinka
paljon hänen täytyy kärsiä minun nimeni tähden". Ananias meni
ja pani kätensä hänen päällensä. Ia hänen silmistänsä putosiwat

kohta niinkuin suomukset, ja hän sai sillä hetkellä näkönsä takaisin,
nousi ja kastettiin.

Ia Saulus oli muutaman päiwän opetuslasten kanssa, jotka
oliwat Damaskuksessa, ja saarnasi kohta synagoogissa Kristuksesta,
että hän oli Jumalan Poika. Mutta luudalaiset pitiwät keskenänsä
neuwoa tappaaksensa hänet ja wartioitstwat portissa yötä ja päiwää.
Silloin opetuslapset paästiwät hänet yöllä alas muurin yli ja laski»
wat korissa maahan. Oltuansa noin 3 wuotta Damaskuksessa ja
sillä aikaa tehtyänsä matkan Arabiaan, meni Saulus Jerusalemiin.
Ia hän saarnasi sielläkin pelkäämättä Herran lesuksen nimessä.
Täällä myöskin Herra lesus ilmestyi hänelle näyssä ja ilmoitti,
että hän lähettäisi hänet kauwas pakanain tykö. Mutta
kun koetettiin häntä tappaa, meiwät weljekset hänet Kesareaan ja
lähettiwät hänet sieltä Tarsukseen.

Ia niin oli seurakunnassa rauha, ja se wahwistui, waeltaen
Herran pelossa, ja täytettiin Pyhän Hengen lohdutuksella.

Z9. Kornelius. (Ap. T. 10.)

Waeltaessansa seurakunnissa, tuli Pietari myös niitten pyhien
luo, jotka asuiwat Lyddassa. Ia kaikki Lyddan ja Saronan asuk-
kaat kääntyiwat Herran tykö. Täältä hän pyynnöstä meni jonkun
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ajan perästä loppeen, jossa hän wiipyi kauwan aitaa, asuen Si-
mon nahkurin luona.

Silloin oli Kesareassa mies, nimeltä Kornelius, sadanpää-
mies, Italian sotawäen osastosta. Hän oli hurskas ja Jumalaa
pelkääwäinen ja koko hänen perheensä ja jakoi paljon almua kan-
salle ja rukoili alati Jumalaa. Hän näki julkisesti näyssä, noin
yhdeksännellä hetkellä päiwästä, Jumalan enkelin tuleman tykönsä
ja sanoman hänelle: „Kornelius!" Ia hän katseli häntä peljästyen
ja sanoi: «Herra, mikä on?" Hän wastasi: „sinun rukouksesi ja
almusi omat tulleet muistoon Jumalan edessä. Ia nyt lähetä mie-
hiä loppeen noutamaan Simonia, joka Pietariksi kutsutaan; hän
sanoo sinulle, mitä sinun pitää tekemän". Kun enkeli meni pois,
kutsui hän kaksi palwelijaansa ja yhden Jumalaa pelkääwäiscn sota-
miehen ja jutteli kaikki nämät niille ja lähetti heidät loppeen.

Toisena päiwänä, heidän matkustaessansa ja juuri kaupunkia
lähestyessänsä, meni Pietari ylös katon päälle rukoilemaan noin
kuudennella hetkellä. Ia kun hän isosi, tahtoi hän suurustaa. Mutta
kun ruokaa hänelle walmistettiin, joutui hän horroksiin ja näki tui-
maan auki ja sieltä tuleman alas hänen tykönsä astian, ikäänkuin
suuren liinasen, joka oli neljältä kulmalta sidottu ja laskettiin alas
taiwaastll maahan. Siinä oli kaikkinaisia eläimiä. Ia hänelle
huudettiin: „Pietari, nouse, tapa ja syö!" Pietari sanoi: „ei suin-
kaan, Herra; sillä en ole ikinä syönyt mitään yhteistä tahi saas-
taista". Mutta ääni sanoi hänelle: „ niitä Jumala on puhdista-
nut, älä sinä sano sitä yhteiseksi". Ia se tapahtui kolme kertaa; ja
astia otettiin jälleen ylös taiwaasen.

Kun Pietari itseksensä epäili, mikä näky se olisi, niin miehet,
jotka Kornelius oli lähettänyt, seisoiwat owen edessä kysellen, pitikö
Simon, jota Pietariksi kutsutaan, siellä majaa. Kun Pietari nyt
näkyä ajatteli, sanoi Henki hänelle: '.katso, kolme miestä etsii sinua.
Nouse siis, astu alas ja mene epäilemättä heidän kanssansa; sillä
minä lähetin heidät". Niin Pietari astui alas ja sanoi miehille:
„minä se olen, jota te etsitte; mitä Marten olette tulleet?" Ia he
lertoiwat sen hänelle. Niin hän kutsui heidät sisälle ja otti heidät
majaan.
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Toisena puimana meni Pietan heidän kanssansa; ja he tuli-
wat Kesareaan. Siellä Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut
kokoon sukulaisensa ja parhaat ystäwänsä. Kun Pietari tuli sisälle,
meni Kornelius häntä wastaan. Pietarin pyynnöstä Kornelius ker-
toi mitä warten hän oli hänet luoksensa kutsunut, ja sanoi: ~hywin
teit, että tulit. Ia me olemme siis kaikki nyt Jumalan edessä kuu-
lemassa, mitä Jumala on sinulle käskenyt". Mutta Pietari sanoi:
„nyt minä todellakin ymmärrän, ettei Jumala katso ih-
misen muotoa; waan kaikissa kansoissa, joka häntä pel-
kää ja tekee wanhurskautta, hän on Jumalalle otolli-
nen". Ia hän saarnasi heille ristiin naulitusta ja kuolleista
nousseesta Kristuksesta, ~josta kaikki profeetat todistamat,
että jokaisen, joka häneen uskoo, pitää hänen nimensä
kautta saaman synnit anteeksi". Koska Pietari wielä näitä
puhui, lankesi Pyhä Henki kaikkien niitten päälle, jotka puheen kuu-
liroat. Niin uskowaiset luudalaiset, jotka oliwat Pietarin kanssa
tulleet, hiimmästyiwät siitä, että pakanoihinkin Pyhän Hengen
lahja wuodatettiin. Sillä he luutimat heidän kielillä puhuman ja
Jumalaa ylistämän. Sitten sanoi Pietari: ~taitaako kukaan kiel-
tää näitä, jotka owat niin Pyhän Hengen saaneet kuin mekin, me-
dellä kastamasta?" Ia hän käski heidät kastaa Herran nimeen.

80. tlntinlMll. llgnnua I:sen wllinn. (Ap. T. 11, 12.)

Mutta ne, jotka oliwat Stefanuksen mainosta hajonneet, wa-
clsiwat ympäri aina Foinikiaan, Kypriin ja Antiotnaan asti, eiwatta
kenellekään sitä sanaa puhuneet, maan ainoastaan luudalaisille. Kun
muutamia Kypristä ja Kyrenestä tuli Antiotnaan, saarnasimat he
ewankeliumia Herrasta lesuksesta myös Kreikkalaisille. Ia Herran
kasi oli heidän kanssansa; ja" suuri joukko uskoi ja kääntyi Herran
tykö. Tämä sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan törmiin,
ja he lähcttiwät Varnabaan Antiotnaan. Kun hän sinne tuli ja
näki.lumalan armon, ihastui hän ja neuwoi kaikkia wahwalla sydä-
mellä Herrassa pysymään; sillä hän oli jalo mies ja täynnä Pyhää
Henkeä ja uskoa. Ia suuri joukko kansaa eneni Herralle. Niin
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Blllnabas meni Tarsuksem Saulusta etsimään ja toi hänet Antio-
kiaan. Siellä he sitten koko wuoden opettiwat seurakunnassa. Ia
opetuslapsia rnwettiin ensin Antiokiiassa kutsumaan Kristityiksi.

Mutta sillä ajalla otti kuningas H eroodes (Agrippa) muu-
tamia seurakunnasta kiinni ja mestasi miekalla Jaakobin, Johanneksen
weljen. Kun hän näki sen oleman luudalaisille mieliksi, otti hän
wielä Pietarinkin kiinni. Ia kun hän oli saanut hänet kiinni pää-
siäisen aikana, pani hän hänet wankeuteen, ajatellen asettaa hänet
juhlan jälkeen kansan eteen. Mutta seurakunnassa tapcchtuiwat hä-
nen puolestaan hartaat rukoukset Jumalan tykö. Ia yöllä tuli
Herran enkeli ja wei Pietarin ulos »vankihuoneesta. Ia hän läksi
ulos ja meni toiseen paikkaan.

Pian sen jälkeen Herran enkeli loi Heroodesta, ja madot söiwät
hänet, ja hän heitti henkensä.

61. Paawllltn enstmmäinen I«Ketu«matKa.
(AP. T. 13—15.)

Kun Antiokiicm seurakunnassa Herraa palweltiin ja paastot-
tiin, sanoi Pyhä Henki: „ erottakaa minulle Barnabas ja Saulus
siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut". Paastottuansa
ja rukoiltuansa, paniwat he kätensä heidän päällensä ja laskiwat
heidät lähtemään.

Ia nämät purjehtimat Kypriin, saarnasiwat siellä luuda-
laisten synagoogissa ja nmtkustiwat koko saaren läpi aina Pa asuk-
seen asti. Täällä kutsui maaherra Sergius Paulus Varnabaan
ja Sauluksen tykönsä ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Ia maa-
herra uskoi ja ihmetteli Herran opetusta. Tämän jälkeen kutsutaan
Saulusta Paawaliksi.

Paafoksesta purjehtimat lähetyssaarnaajat Wähään Aasiaan ja
tuliwat Pamfylian Pergeen, jossa Markus erkani heistä japalasi
Jerusalemiin. Sieltä he meniwät Pisidian Antiokiiaan. Ia
Herran sana lewisi kaikkeen siihen maakuntaan. Mutta luudalaiset
herättiwät wainon Paawalia ja Barnabasta wastaan; ja he sysäfi-
wät heidät ulos maansa ääristä.



162

Puhdistettuansa tomun jaloistansa heidän päällensä, tuliwat
he Ikoniumiin. Täällä he oliwat kauwan aikaa ja puhuiwat
rohkeasti Herrassa, joka antoi todistuksen armonsa sanoihin. Kun
täälläkin luudalaiset ja pakanat nousimat kapinoiden heitä pilkkaa-
maan ja kimittämään, pakeniwat he Lykaonian kaupunkeihin ja tuli-
wat Lystraan. Mutta sinnekin tuli luudalaisia Antiokiiasta ja
Ikoniumista, jotka saattoiwat kansan Paawcilia kimittämään. He
riepoittiwat hänet ulos kaupungista, luullen hänet kuolleeksi. Mutta
opetuslasten hänen ympärillänsä seisoessa, nousi hän ja meni kau-
punkiin. Toisena päiwänä waelsi hän Barnabaan kanssa Derbeen.

Saarnattuansa Derbessä ewankeliumia ja tehtyänsä monta
opetuslapseksi, palasiwat he Lystraan, Ikoniumiin ja Antiokiiaan,
wahwistaen opetuslasten sieluja, neuwoen heitä uskossa pysymään
ja että meidän täytyy monen waiwan kautta tulla sisälle
Jumalan waltakuntaan. Ia walittuansa wanhimmat jo-
kaiselle seurakunnalle, antoiwat he heidät Herran haltuun ja kulki-
wat Pisidian läpi Pamfyliaan. Saarnattuansa Pergessä, meniwät
he Attaliaan, josta he purjehtiwat Antiokiiaan. Kerrottuansa seura-
kunnalle, mitä Jumala oli heidän kanssansa tehnyt, wiipyiwät he
siellä opetuslasten parissa hetken aikaa.

Mutta muutamat tuliwat ludeasta ja upettiwat weljiä: „ellei
teitä ympärileikata Mooseksen tawan mukaan, ette taida autuaiksi
tulla". Silloin meniwät Paawali ja Barnabas Jerusalemiin tämän
kysymyksen tähden. Ia apostolit ja wanhimmat tuliwat kokoon ja
päättiwät wastustaa tuota wäärää oppia ja antoiwat siitä todistuk-
sen Paawalille ja Varnabaalle jätetyssä lähetyskirjeessä.

62. Vnawulm luinen länstMmatKu.
(Ap. T. 16-18.)

Sen jälkeen erkani Paawali Varnabaasta, joka Markuksen
kanssa meni Kypriin. Mutta Paawali walitsi Silaan ja waelsi
ympäri Syyrian ja Kilikian Derbeen ja Lystraan, jossa Timoteus
yhtyi heidän seuraansa. Vaellettuansa Frygicm ja Galatian läpi,
toettiwat he mennä sekä Aasiaan että Betyniaan, wacm Henki ei sitä
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sallinut. Ia Mysicm ohitse »vaellettuansa, meniwiit he Tl o a tse en.
Siellä Paawali näki näyn yöllä: Makedonian mies seisoi jarukoili
häntä: „tule Makedoniaan ja auta meitä". Täydellisesti tietäen,
että Herra oli kutsunut heidät sinne ewankcliumia saarnaamaan,
meniwät he Makedoniaan, johon myös Luukas heitä seurasi. Kul-
kien Traakian kautta, tuliwat he Filippiin, joka oli Makedonian
maakunnan ensimmäinen kaupunki. Siellä he asuiwat Jumalaa
pelkääwäisen waimon luona, joka oli Lydia nimeltään ja jonka sy-
dämen Herra awasi ottamaan Maaria siitä, mitä Paawali sanoi.
Mutta kaupungin hallitusmiehet antoiwat repiä heidän waatteensa
ja käskiwät heitä piestä. Wankien wartija heitti heidät sisimpään
torniin ja pani heidät jalkapuuhun.

Waan päiwän tullessa lähettiwät hallitusmiehet sanomaan:
„päästä ne miehet!" Mutta Paawali sanoi: „he owat julkisesti
meidät tuomitsematta piesseet, waikka olemme Roomalaisia, ja heit-
täneet torniin ja nyt tahtoisiwat salaa sysätä ulos. Ci niin, waan
tulkoot itse ottamaan meidät täältä ulos". Palwelijat ilmoittiwat
tämän hallitusmiehille, jotka pelkäsiwät, kun kuuliwat heidän olewan
Roomalaisia. Ia he tuliwat ja rukoiliwat heitä ja weiwät ulos ja
pyysiwät, että he menisiwat pois kaupungista. Ia kun he oliwat
weljet nähneet Lydian tykönä, waelsiwat he matkoihinsa.

Filipistä he meniwät Tessalonikaan. Mutta epäuskoiset
luudalaiset nostiwat pahanilkisen joutowäen awulla kapinan kaupun-
gissa; ja weljet lähettiwät Paawalin ja Silaan yöllä Veren an.
Sikäläiset luudalaiset oliwat jalompia ihmisiä kuin ne, jotka Tes-
salonikassa oliwat, ja ottiwat mielellänsä sanan wastaan, tutkien
joka päiwä raamatuita, oliwatko asiat niin. Ia moni heistä uskoi.
Mutta luudalaiset Tessalonikassa tuliwat sinnekin yllyttämään kan-
saa. Waan weljet lähettiwät kohta Paawalin menemään mereen
asti; mutta Silas ja Timoteus jäiwät sinne.

Saattomiehet johdattiwat Paawalin Ateenaan. Sen jälkeen
Paawali tuli Korinttiin. Täällä Paawali wiipyi 1 wuotta,
opettaen Jumalan sanaa; ja moni sekä luudalaisista että Kreikka-
laisista uskoi. Ia roomalainen maaherra G allio suojeli häntä
luudalaisia wastaan. Korintista hän purjehti Efesuksen kautta Ke-
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sareaan. Sitten hän meni ylös Jerusalemiin, terwehti seurakuntaa
ja läksi Syyrian Antiotnaan, jossa hän oleskeli hetken aikaa.

63. Paawlllm Kolmas Iäli«tu«mlltKll.
(AP. T. 18-21.)

Paawali waelst Galatian ja Frygian maakunnan läpi, wah-
wistaen kaikkia opetuslapsia. Sitten hän tuli Efesukseen ja opetti
sekä siellä että lähiseuduilla 2 ajastaikaa, niin että kaikki ne, jotka
ympäristöllä asuiwat, saiwat kuulla Herran lesuksen sanan. Ia
Jumala teki Paawalin kätten kautta woimallisia töitä, niin että
Herran sana woimallisesti kaswoi ja wahwistui. Kun Paawali juuri
aikoi lähteä Makedoniaan, nousi Efesuksessa häntä wastaan kapina.
Ia koko kaupunki tuli meteliä täyteen; ja yksi huusi yhtä, toinen
toista. Eikä enin osa tietänytkään, minkä tähden oli kokoon tultu.

Kapinan lakattua, jätti Paawali opetuslapsille hywästi ja
lähti Makedoniaan. Siellä seurakuntia neuwottuansa, meni hän
Kreikan maalle, jossa hän oleskeli 3 kuukautta. Kun luudalcnset
wäijyiwät häntä, palasi hän Makedonian kautta, oli pääsiäisen ajan
Filipissä ja meni sieltä Aasiaan. Miletuksessa hän kutsui luok-
sensa Efesuksen seurakunnan wanhimmat ja neuwoi heitä, kuinka
heidän tuli saarnata Jumalan sanaa ja ottaa waari sekä itsestään
että laumasta, johon Pyhä Henki oli heidät pannut tarkastajiksi.
Ia sitten hän antoi heidät Jumalan haltuun ja meni purjehtien
Tyrukseen ja sieltä Kesareaan.

Jerusalemissa ottiwat weljet hänet mielellään wastaan jakaikki
wanhimmat kokoontuiwat. Koska hän heitä oli terwehtinyt, jutteli
hän järjestänsä, mitä Jumala oli hänen wirkansa kautta pakanain
seassa tehnyt. Ia he lunnioittiwat kaikki Herraa.

84. PllUWlllm WllNlleus. (AP. T. 21—28.)

Kun ne luudalaiset, jotka oliwat Aasiasta tulleet Jerusale-
miin, näkiwät Paawalin temppelissä, kiihoittiwat he kaikkea kansaa
ja paiskasiwat kätensä hänen päällensä huutaen: „Israelin miehet,
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auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkia kaikissa paikoissa opettaa
wasten lakia". Ia kun he tahtoiwat hänet tappaa, sm ylimmäinen
sotajoukon päämies sanan, että kolo Jerusalem oli kapinassa. Hän
otti sotawäkeä ja tuli juosten heidän tykönsä. Tultuansa paikalle,
otti hän Paawalin kiinni ja kaski sitoa hänet kahdella kahleella ja
wiedä leiriin. Kansan wäkiwallan tähden täytyi sotamiesten kantaa
hänet; sillä paljon kansaa seurasi häntä, huutaen: „tempaa hänet
pois!" Ia Paawali heitettiin »ankeuteen. Mutta yöllä sen jälkeen
seisoi Herra hänen tykönänsä ja sanoi: „ole wahwassa turmassa,
Paawali; sillä niinkuin olet minusta Jerusalemissa todistanut, pitää
sinun Roomassakin todistaman".

Sodanpäämies lähetti sitten Paawalin maaherra Feliks e n
tykö Kesareaan. Waikka tämä huomasi Paawalin wiattomaksi, antoi
hän kuitenkin pitää hänet wankina. Koska hän myös toiwoi saa-mansa Paawalilta rahaa, että hän olisi hänet wapaaksi päästänyt,
kutsutti hän usein hänet tykönsä ja puheli hänen kanssansa. Kah-
den ajastajan kuluttua tuli Porkius Festus Feliksen sijaan.
Mutta Feliks tahtoi noudattaa luudalaisten mieltä ja jätti Paa-
walin sidottuna.

luudallliset tuliwat uuden maaherran eteen Paawalia was-
taan, ja Festus, joka tahtoi noudattaa luudalaisten mieltä, sanoi
Paawalille: „tahdotko mennä Jerusalemiin tutkittawaksi näistä?"
Paawali wastasi: „minä seison keisarin oikeuden edessä, ja siinä
tulee minua tuomita; luudalaisille en ole mitään wääryyttä teh-
nyt". Festus sanoi: „keisariin turwasit, keisarin tykö saat myös
mennä". Muutaman päiwän perästä tuli kuningas Agrippa
(Heroodes Agrippa II) Festusta terwehtimäim. Hänelle Festus pu-
hui Paawalin asiasta. Kuultuansa Paawalin oman puolustuksen,
sanoi Agrippa: „kyllä tämä mies olisi taidettu päästää, jollei hän
olisi keisarihin turwannut".

Kun nyt oli päätetty, että Paawali oli Roomaan lähetettäwä,
annettiin hän muitten wcmkien kanssa sadanpäämiehen haltuun, jonka
nimi oli Julius. Paawalin seurasiwnt matkalla Luukas ja Aris-
tarkus Tessalonikalaimn. Käytyänsä maalla muun muassa Kree-
tassa, joutui haaksi, jossa he oliwat, pitkällisen myrskyn maltaan
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ja wihdoin haaksirikkoon, josta kuitenkin, niinkuin Paawali oli ennus-
tanut, kaikki laiwalla olemat ihmiset, luwultaan 276 sielua, pelas-
tumat Melite (Malta) nimiseen saareen. Täällä haaksirikkoiset
oliwat 3 kuukautta. Saarelaiset ja Meliten maaherra Publius
osoittiwat suurta kunniaa Paawalille ja hänen seuralaisilleen, mar-
sinkin koska Paawalin kautta paljon sairaita parannettiin.

Kolmen kuukauden perästä purjehtimat he Syrakuusan ja
Regiumin kautta Puteoliin, josta he „appialaista tietä" myö-
ten jalkasin kulkiwat Roomaan, ja Rooman kristityt meniwät heitä
wastaan pitkän matkan. Tultuaan perille, jätettiin Paawali sodan-
päämiehen haltuun. Mutta hänen sallittiin olla itseksensä yhden
sotamiehen kanssa, joka häntä wartioitsi. Ia hän oli täyteen kaksi
ajastaikaa omassa pakkahuoneessansa ja otti kaikki wastaan, jotka
hänen tykönsä tuliwat, ja saarnasi Jumalan waltakunnasta ja opetti
Herrasta lesuksesta Kristuksesta kaikella uskalluksella, eikä häntä
yksikään kieltänyt.

Lisäys.

6Z> MzMsmmät tivllut apostoleista.

Kahden wuoden wankeuden perästä niin kertowat kirkko-
isät — pääsi Paawali wapaaksi ja teki wielä neljännen lähetys-
matkan Wähään Aasiaan, Makedoniaan, Kreetaan ja
Hispaniaan. Sillaikaa syntyi ensimmäinen suuri waino pakanain
puolelta kristityitä wastaan keisari Neeron aikana. Tässä »vai-
nossa mestattiin myös Paawali Roomassa w. 66 l. 67 Kr. j.
Samojen tietojen mukaan oli myöskin Pietari, joka saarnasi Pa-
lestiinassa, Syyriassa ja Babyloniassa, tullut Roomaan ja ollut sen
seurakunnan esimiehenä jonkun aikaa ja wihdoin kärsinyt martyri-
tuolemcm siellä samana wuonna kuin Paawali. Hän ristiin naulit-
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tiin, kertomuksen mukaan, pää alaspäin, Jaakob, Herran weli,
oli kauwan aikaa Jerusalemin seurakunnan johtajana. Kun maa-
herra Festus oli kuollut, käytti silloinen ylimmäinen pappi wäliajan
hywäkseen, ennenkuin uusi maaherra tuli, ja antoi kimittää hänet
kuoliaaksi (w. 62 Kr. j.). Apostoli Johanneksesta tiedetään
warmacm, että hän loppupuolella ikäänsä oleskeli Efesutsessa. Kei-
sari Domitlanus ajoi hänet maanpakoon Patmos-saareen, Mile-
tuksen edustalla. Keisari Neroa antoi hänelle palciamisluwan; ja
hän kuoli keisari Trajanuksen aikana noin 100 wuoden wanhana.

Muista Herran lesuksen apostoleista, ei meillä ole mitään
luotettawia tietoja.

66. Uuckon Te«tamentin piMt Kirjat.

Ne kirjat, jotka muodostamat niin kutsutun Uuden Testa-
mentin, puhumat uudesta liitosta, jonka Jumala teki Kristuksen
kautta koto ihmiskunnan kanssa Golgatalla. Ne omat kaikki kirjoi-
tetut kreikan kielellä ja owat apostolien tahi heidän oppilastensa
kirjoittamat.

I. Historialliset kirjat:
1) 4 Ewankeliumia, joita nimitetään niin siitä syystä,

että ne sisältämät sen sulosanoman (- ewankeliumin), että Ju-
malan Poika on kärsimisellään ja kuolemallaan pelastanut ihmiskun-
nan synnistä. Tekijöitten nimien johdosta nimitetään ne: a) Mat-
theuksen ewankcliumi, jonka tekijä oli ollut publikaani ja sittemmin
tuli apostoliksi; b) Markuksen ewankeliumi, jonka tekijä oli Var-
nabaan sisaren Poika ja Paawalin seuraaja hänen ensimmäisellä
lähetysmatkallaan, sittemmin Pietarin seuraaja; c) Luukkaan ewan-
keliumi, jonka tekijä oli lääkäri ja Paawalin seuraaja hänen mat-
koillaan; d) Johanneksen ewankeliumi, jonka tekijä oli apostoli.
Kaikki kertomat meille Herran lesuksen maallisen elämän waiheita.
2) Apostolien Teot, joka on Luukkaan kirjoittama. Luukas alkaa
tässä kertomuksensa Vapahtajan taiwaasen astumisesta ja jatkaa
sitä Paawalin roomalaiseen »ankeuteen saakka. Siis on uudessa
Testamentissa 5 historiallista kirjaa.
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11. Opetustirjat:
Niimät owat kmkti lähetyskirjeitä ( epistoi koko

seurakunnille taikka yksityisille kristityille ja sisältämät ,uksia uskosta
ja kristillisestä elämästä sekä neuwoja ja wllrotUl>ia. Epistolat
owat: 1) Roomalaisille; 2) 2 Korinttilaisille; 3) Gala-
tialllisille; 4) Efesiläisille; 5) Filippiläisille; 6) Kolos-
silaisille; 7) 2 Thessalonikalaisille; 8) 2 Timoteukselle;
9) Tilukselle; 10) Filemonille; 11) Heprealaisille; 12)
7 katoolista eli yleistä kirjettä: a) 2 Pietarin; b) 3 Johan-
neksen; c) Jaakobin ja d) Juudaksen epistola. Siis yhteensä
21 opetuskirjaa. 13 ensimmäistä on Paawali kirjoittanut; episto-
lat Timotcukselle ja Tiitukselle nimitetään Pastoraali- l. Pai-
men-kirjeiksi. Heprealmsepistolan kirjoittajaa ei tunneta.

111. Profeetallinen kirja:
Ainoa tällainen on Johanneksen Ilmestys, jonka apos-

toli Johannes on kirjoittanut ja jossa hän on kertonut meille näkynsä
Patmos-saarella.

Nämät kirjat, luwultaan yhteensä 27, koottiin wähitellen yhtei-
seksi kokoelmaksi. Wuonna 393 pidetyssä kirkon kokouksessa Hipossa
hywäksyttiin yllä mainitut 2? kirjaa Jumalan hengen waikutuksesta
kirjoitettuina kirjoina ja otettiin semmoisina Uuden Testamentin
Kanoniin. Sen jälkeen ei ole kristillinen seurakunta niihin mitään
lisännyt eikä niistä mitään ottanut pois.
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2?Raamatun Historian Aikataulu.

' 1. Wnnha Testamentti.ennen Kr,

4000 Luominen. And am.
2400 Vedenpaisumus. Noak.

2000—1800 Patriarkkain aikakausi.
1900 Jaakob muuttaa Egyptiin.
1851 Joosef f 110 wuoden wcmhana.
1572 Mooseksen syntymä.
1500 Mooses wie Israelin Egyptistä.
1460 Joosua menee Jordanin yli.

1400—1100 Tuomarien aika.
1075 Saul kuningas.

1055—1015 Daawidin hällitusaika.
1015—9?5 Salomon hällitusaika.

1000 Salomon temppelin walmistus.
975 Waltakunnan jako.
900 Nhab ja Elija. losafat luudassa.
800 lerobeam II Israelin kuningas. Usija luudassa
722 Israelin waltakunnan hawiö. Nssyrialm^

nen wankeus. Hisiija.
609 losija f.
606 Nebukadnesar mst kerta Jerusalemissa.

set Wangit (Daniel) wiediiän.
606-536 Baabelin wankeus.

599 Nebukadnesar toinen kerta Jerusalemissa. Hese
kiel.

588 Jerusalemin walloitus. luudan walta
kunnan häwiö.

536 Serubbabel.
516 Temppeli walmis.



458 Gsra.
445 Nehemia. Mlllakias.
332 Aleksanteri Suuri wallmttaa Palestiinan maan.

323—203 luudalaiset Egyptin wallan alaisina.
203—142 luudalaiset Syyrian wallan alaisina.

16? Makkabealaisten kapina alkaa.
161 Juudas MaNM f.
142 Simon etnarkki ja ylimmäinen pappi.
40 Heroodes Suuri kuningas.
4 lesus Kristus syntynyt.

2. Uusi Testamentti.
Kr. j.

25—36 Pontius Pilatus maaherrana ludeassa.
27 Johannes Kastaja saarnaa.

27—30 lesuksen julkinen waikutus.
30 lesuksen kuolema, 33 wuotta hänen syntymi-

sensä jälkeen.
35 Sauluksen kääntyminen.
39 Heroodes Agrippa I Tetrarkka.
44 Jaakob wanhempi f.

45—47 Pllllwalin ensimmäinen lähetysmatta.
50 Seurakuntakokous Jerusalemissa.
52 Agrippa II kuningas.

51—54 Paawalin toinen lähetysmatta.
55—59 Paawalin kolmas lähetysmcitka.

59 Paawalin wankeus alkaa.
59—61 Wankeus Kesareassa. Feliks.

61 Festus. Paawalin matka Roomaan.
62 Paawali tulee Roomaan. Jaakob wanhurskas f,

66 l. 67 Paawali f. Pietari f.

170
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Lyhyt Palestiinan Maantieto.
1. Asema. Palestiina l. Kanaan, luwattu maa,

rajoittuu P:ssa Libanonin ja Hermonin Wuoriin, L:Zsä Wäli-
mereen, E:ssä Arabian ja I:ssä Syyrian korpiin M Lu:ssa Foi-
nikiaan. Naapurikansoja oli: Lo:ssa Filistealaiset, G:ssa Ama-
lekilaiset ja Edomealaiset, Kaissa Moabilaiset, Midiani-
laiset ja Ammonilaiset. Idässä, Eufrat ja Tigris uurtojen
wälillä ja wieressä, oliwat Mesopotamia (wirtojen wälillä), As-
syria (Tigrisin itäpuolella, pääkaupunki Niniwe) ja Babylonia
(myös Sinear, osaksi Eufratin lounaisella puolella, pääkaupunki
Babylon) Lo:ssa Arabian korwen toisella puolella oli Egyptin
maa, jonka koillisessa osassa (Gosen) Jaakob perheineen asui.

2. Wuoret. P:ssa Libanon ja Hermon; Jordanin länsi-
puolella: Tabor, Karmel, Gilboa, Efraimin wuori
(jossa Garitsim); länsipuolella Kuollutta merta: luudan wuori
(jossa Öljymäki); itäpuolella Kuollutta merta: Nebo.

3. Wesistöt. Maan piiawirta on Jordan, joka alkaen
pohjoisista Wuorista juoksee M ero min ja Genesaretin (Gali-
lean l. Tiberiaan meren) läpi ja laskeuu Kuolleesen me-
reen. Sen laakso on maan matalin paikka. Idästä laskeumat
Jordaniin larmuk, Krit ja labbok. Kuolleesen mereen las-
keuu myös Kidron, Wälimereen Kis on.

4. Maan jako. Walloitettuaan Kanaanin maan, jakoi Joo-
sua sen 12 osaan Israelin sukukuntien mukaan. Salomon kuole-
man jälkeen jaettiin maa kahteen kuningaskuntaan, Israelin ja
luudan waltakuntaan. Wapahtajan aikaan oli maa jaettu
4:ään maakuntaan: 1) Jordanin länsipuolella: ludea, Sama-
ria ja Galilea; 2) itäpuolella Jordania: Pereä.

1) ludeassa, joka käsitti luudan, Simeonin, Ben-
jamin, Danin ja osaksi Efraimin suwun maat, oli seuraa-
wat kaupungit merkillisimmät: Gatsa, Hebron, Betlehem,
Jerusalem (rakennettu neljälle kunnaalle: Veseta, Akra, Siion
ja Moria), Jeriko, Vetel, loppc ja Kesarea.
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2) Samariassa, maan keskiosassa, joka käsitti pohjoisosan
Efräimin suwun ja länsiosan Manas se n suwun sekä suurim-
man osan Isa sk arin suwun maasta, oliwat tärkeimmät kaupun-
git: Silo, Sikem ja Samaria.

3) Galileassa, joka käsitti Sebulonin, Asserin ja
Naftalin suwun maat sekä osan Isaskarin suwun maasta,
oliwat seuraawat paikat tärkeimmät: maakunnan keskiosassa: Nain,
Nasaret, Kanna ja lisreel ja Genesaretin rannalla: Ti-
berias, Magoala, Vetsaida ja Kapernaum.

4) Pereä sisälsi Ruubenin ja G a oin suwun sekä puolen
Maunssen suwun maasta. Kaupungit: Dan, Gadara, Ma-
laros, Kesarea (Filippi) ja Vetsaida Julius.

5. Asukkaat. Maan alkuasukkaat, Kananealaiset, hawi-
siwat wähitellen, kun Israelilaiset (Israelin lapset, Hep-
realaiset, Juudalaiset) walloittiwat maan. Salmanassarin
toimen kautta siirrettiin maahan Assyrialaisia, jotka sekoittuiwat
mann llsujanten kanssa, ja niistä tuli sitten Samarialaisten
kansa. Asukasluku oli Danwidin ja Salomon aikoina 5 miljoncm,
Vapahtajan aikana 2—3 miljonaa.

Maan suurin pituus P:sta E:ään oli noin 246 kilometriä,
sen suurin leweys lännestä itään noin 150 kilometriä ja sen awa°
ruus noin 29,500 neliökilometriä.





ftuStanmrffeffammc on emtett tlttte^tytt^t:
,tarl ©Ttoa#t, 9taamatun §i§toria, Sutnalan fanan mufatfeSti toi=

mitettu. Oppifonlujen tarpeeffi.
£inta 1: 75.

Sttima opp\iix\a on faartut tjtjmin fiittatoan armogtetun ofa!=
feen. Dflaamme SEuomiofatntulit omat ©enaattiin jatettjigfa faufun=
notgfa fiittoneet fittt cbellifia • famagfa aineegfa etemfim=
m&fjt. SuomioloptMi on laufumit, etta jc faifigfa fulj=
teigfa on etemin niacin fuomeffi lotjtfiioa 3taamatun Ijigtoria.

@anomaleI;bigiogfa on jttfi mttogfin Ijtymin ebulltfegti armogteltn.

ptemmSgfii ftittatoaSfa armogtelug|'a loufuu lectori 3JI. • 9to=
feubaljl firjagta m. nt. feuraamaa:

„@i tnrroitfe fauan fittnaiKa tata fkjaa, ennenfuin fjuomaa fen taljtes
neen Meneen, taitaraan ja aineefenfa tcigfin pereljtnneen opettajan fynSSta.
$t;nbamme tttgfa f)uomauttaa ainoaataan tnuutamista tamon Jirjan anfi*
oista, roaftuttettuma fiitci etta htfija Iiuotnautulfettaftn femmotfia mittet jofa
firoutta lontaa."

„£aufuen ttomme fiitct, etta gSuomen oppWoutuffa nrifjbointin on tar*
jona fyyma oppilirja Siaamatun §t§torta§fa usMamtne roielatoirooa,
etta Ijra ©vroast ottaa toitnittaaffenfa opptfirjoja tixsfa tarleagja ainee§fa
ntnosfin lanfafoutuiffe ja roalmiBtaroiKe fouhutte Jirjaanfa ja

fonrittelemalla {en fifcil(i)§ta ja muotoa mainittua tarfoitusta marten. £am=
moifia oppifirjoja VAytyr) fntta muitaftn roaan ne eiroitt
rooifi roetaci roertoja f)ra ©troagttn firjaSta textile otteiEe, jos nim. fjiin
tammBifeen ti;BIjon rijljtijifi."

(©uomen $asn>atu§opMi[en pbtStgffen 3lilafau§!irja 1893. 1 mit/to).

%M\& laufuttu toimomug on nt)t toteutunut, !un t)Iiopettaja
grmagt IfiJjettftci fanfafouluja marten aijotun 9Jaamatim historian
julfifuuteen.

Sttitaniitijffilejip Dtniim.


