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1. Wanha Testamentti.
I. Maailman Luominen.

< Mos, ,ir. <, ? Luk.
Alussa loi Jumala taiwaan za maan tyhjästä, f.

o. aineelta, aseettaa, paljaalla sanansa »voimalla. Jaman
'cli autio ja tyhjä': pimeys oli sywnyden päällä ja Juma-
lan Henki liikkui »vetten päällä. Ia Jumala sanoi: tul»
koon »valkeus: ja »valkeus tuli. Niin Jumala eroitti
walkeuden pimcndestä: ja siitä synttii eusimäinen pai»
wä. Toisena päiwänä eroitli Jumala sumut ja pilwet
wesistä ja loi »vahwuudeu, s. o. taiwaan kannen eli awa»
ruuden. Kollnai.tena päiwänä eroitti luinala nedet »naas»
ta, ja pani kuiwan kaswamaan ruohoa, kaswuja ja he-
delmä-puita. Nelläuteuä päiwänä loi Jumala auringon,
kuun ja tähdet talwahalle. Viidentenä päiwänä kalat
ja kaikki niitä »vedessä elää sekä linnut, jotka ilmassa liik»
kuivat ja »vihdoin kuudentena kaikki muut maan cläwät
sekä viimeiseksi ihmisen. Ia Jumala katsoi kaikkia tete
miänsä ja, katso, ne olinat kaikki sangen hywät! Mutta
seitseinänteuä päiwänä lepäsi Jumala kaikista teoistansa,
jotka Hän tehnyt oli, ja siunasi tämän päiwan ja py>
hitti sen.

2. Ihmisen lnommen»
< Ml's. t. 2 Luk.

Kuin kaikki oli luotu, mitä ihminen iloksensa ja on-
neksensa maailmaosa tanvitsee, sanoi luinala kuudentena
päiwänä: tlhklilimme ihmilllU Meidän tuwakstuline,
Meidän lnuotolnme jälkeen. Niin loi luinala ihmisen
omaksi kulyakstnsn: mieheksi ja »vaimoksi loi Hän heitä.
Ensin tcki Hän miehen maan tomusta ja puhalsi hänen
summiinsa cl.uvän hengen: ja tuli ihminen niin eläwätsi
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sieluksi. Ia Herra Jumala sanoi: ei ole hywa ihmisen
yksinänsä olla; Minä teen hänelle awun, jonka hänen ty>
köliänsä oleman pitää. Niin Jumala pani raskaan unen
Adamiin ja kuin hän nukkui, otti Hän yhden hänen tyl-
tillikansa ja rakensi siitä »vaimon. Ia Adam sanoi: tä-
mä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani.
Sitten asetti Jumala awio säädyn ja siunasi sen ensi-
maisen pariskunnan näillä sanoilla: kaswakaat ja lisään-
tykäät ja täyttäkäät maa ja trhtäät se teille alamaiseksi;
wallitkaat kalat meressä ja taiwaan linnut ja kaikki eläi-
met, jotka maalla liikkumat. Ia mies, jonka Jumala itse
oli Adamiksi nimittänyt, pani waimolle nimcksi Ewa.

3. Wiattomuuden tila Paradiisissä.
i Mos, lilj. 2 Luf.

Ia Herra Jumala istutti Paradiifin (yrttitarhan)
Edenissä ja pani siihen ihmiset asumaan ja sitä »viljele-
mään ja »varjelemaan. Ia Herra Jumala kaswatti maasta
kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hywiä syödä. Niiden
keskellä seisoi kaksi, kaikista merkillisintä, puuta, yksi elä-
män puu, toinen hywän ja pahan tiedon puu. Ia
Jumala käski ihmistä ja sanoi: syö »vapaasti kaikkinai-
sista puista paradiisissä; »uutta hywän ja pahan tiedon
puusta älä syö: sillä jona päiwäuä sinä siitä syöt, pi-
tää sinun kuolemalla kuoleman. Tässä eliwät ihmi»
set täydellisyyden eli »viattomuuden tilassa, joka oli nät>
täwä siinä, että heissä oli Jumalan tulvan kaltaisuus,
että he oliwat wapaat kaikista synneistä ja eliwät toti-
sessa »vanhurskaudessa ja pyhyydessä. He oliwat kuole-
mattomat; sillä Jumala oli luonut ihmisen elämään ian»
kaikkisesti, eikä ollut wielä kuolemaa, joka ou synnin palk-
ka cli kosto, silloin maailmassa. He saiwat »vallita kait»
tia eläwiä, eikä niistä siis ollut heille pelkoa. Ei ollut
heillä »aatteistakaan huolta; sillä »viattomat ollen käyl>
senteliwät he alastomina Edenissä.
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H. Syntiinlankeemus.
l Mos. 3 Luk.

Perkele, joka oli kätkenyt itsensä kärmeen muotoon,
mli waimon tykö ja sanoi: Sanoiko Jumala: älkäät syökö
kaikkinaisista puista paradiisissä? Niin waimo sanoi kär-
meelle: me syömme niiden puiden hedelmistä, jotka owat
paradiisissä; mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä
paradiisiä, on Jumala sanonut: altaat syökö siitä, ja al-
täät ruwetko siihen, ett' ette kuolisi. Niin tänne sanoi
»vaimolle: ei suinkaan pidä teidän kuolemalla kuoleman:
waan Jumala tietää, että jona päiwänä te syötte siitä,
aukenewat tcidäu silmänne ja te tulette niinkuin Jumala
tietämään hywän ja pahan. Ia wlmno otti sen puun
hedelmästä ja söi, ja antoi nnthcllrnsä siitä, ja hän
söi. Sillmn aukeuiwat molempain heidän silmänsä, ja
he äkkäsiwat olemansa alasti; ja siwiwat yhteen wiikuna-
lehtiä, niillä peittääksensä alastomuutensa.

Mutta ehtoolla, kuin päiwä wiileäksi tuli, koulimat
he Herran Jumala» äänen paradiisissä, ja lymyiwät pui'
den sekaan. Ia Herra Jumala kutsui Adamin ja sanoi
hänelle: tussas olet? Adam wastasi: minä kuulin sinun
äänes paradiisissä ja pelkäsin: sillä minä olen alasti, ja
sentähdeu minä lymyin. Niin Jumala sanoi: kuka sinulle
ilmoitti, ettäs alasti olet? Etkös syönyt siitä puusta, josta
minä sinua kielsin syömästä? Niin Adam sanoi: waimo,
jonkas annoit minulle, antoi minulle siitä puusta, ja minä
söin. Silloin sanoi Herra Jumala »vaimolle: miksi sinäsen teit? Waimo wasmsi: kärme petti minun, ja minä
söin. Ia Herra Jumala sanoi tarmeelle: ettäs tämän
teit, kirottu ole sinä taikcsta karjasta ja kaikista eläimistä
maan päällä. Sinun pitää käymän walsallas ja syömän
maata kaiken elinaikas. Ia Minä panen wainon sinun
ja waimon watille, ja sinun sicimncs ja hänen sie-
mcnensä Malille; sen pitää rikki polkeman sinun pääs
ja sinä olet pistämä häntä kantapäähän. Ia »vai-
molle sanoi Jumala: Minä saatan sinulle paljon tus-
kaa, koskas rastaaksi tulet; silum pitää synnyttämän
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lapsia kimulia ja sinun tahtos pitää miehcs ala an»
ncttu olcman ja hänen pitää mallilslman sinua.
Ia Adamille sanoi Hau: ettäs kuulit euläutäs ääntä, ja
söit puusta/ ,osta Minä tielsiu sinua syömistä: kirottu
olkypn maa sinun tähtes; surulla pitää sinun elät-
tämän itses hänestä kaiken clinaikas. Otsas hiessä
pitää sinun syömän leipää, siihl» asti kuin sinä maaksi
Mensa tulet, jostas otettu olet. Sillä sinä olet
maa, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.

Niillä sanoilla, jotka Jumala kärmeelle puhui sano-
en: waimn sicmeuen pitää rilki polkeman sinun pääs,
julisti Hän ihmisille ensimäisen ewauteliumui eli sen
lohdullisen sanoman, ett'ei heidän tarwiunut hukkua iau-
kakkisesti. Sillä waimon siemen merkitsee lesusta Chris-
tusta, ihmissnkukunnau Vapahtajaa, joka oli syntnwä
»vaimosta, koska aika oli täytetty. Sitten ajoi Jumala
ihmiset paradiisistä ja pani enkelin paljaalla lyöwäisella
miekalla elämän puim tietä wartioitsemaan, ett'ei syntinen
ihminen pääsisi syömään sen hedelmää ja niin eläisi ian-
kaikkisesti synnissänsä. Tämän syntiinlankeemuksen kautta
kadotti ihminen Jumalan kuwau. Sen siaan tuli synti
maailmaan, ja synnin kautta kuolema. Lapset, jotka
sitten Adam siitti, oliwat hänen luontoisensa.

3. Knm ja Abel.
i M»s. 4 ja 5 L,',f.

Adamilla oli kaksi poika: nauhemman nimi oli Kain
ja nuoremman Abel. Kain ruprjl peltomiehetst, mutta
Abel lamvuriksi. Nämät uhrasiivai Herralle:
Kain lahjan maan hedelminä, Abel laumailsa esikoisista.
Mutta Abelin ulm oli Herralle otollinen, waau Kaiuin
ei; sillä Abel teki uininsa nöyryydessä ja uskossa, mutta
Kain oli tyly ja kadehtima. Ia tapahtui kerran heidän
kedolla ollessansa, että Kain karkasi neljensa Aheliu päälle
ja tappoi hänen. Niin Herra sanoi Kaiuille: kussa on
Abel sinun wcljcs? Kain ivastasi: e» minä tiedä: olenko
minä weljeni wattia? Mutta Jumala sanoi: mitäs teh-
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Nyt olet? weljes weren ääni huutaa Minun tyköni maas-
ta. Ia nyt, ttrott» »le sinä, kirottu maan päältä, joka
omasi suunsa ottamaan ueijes weren sinun kädesiäs. Kos-
kas maata wiljelet, niin el pidä sen tästedes sinulle »vä-
keänsä antaman. Kultia» ja pakcnewaisen pitää sinun
oleman maa» päällä. Muna Kaiu. sanot Herralle: mi«
nun rangcns.likjeili on suurempi kuin että se on taunet-
tawa. Ia niin Kaiu läksi Herran kaswoin edestä wai-
moinensa ja lapsinensa, ja rakensi kaupungin, jonka hän
nimitti poitanm nimeltä Hauot. Mutta E»va synnytti
Adamille jälleen pojan ja kutsui hänen nimensä Sech,
se on: palkinto kadotetusta, Merk,lliumpiä Setyin peril<
lisistä oli Mctyusalah, joka eli korkeimpaan ikään kaikista
ihmisistä maailmassa, nimittäin 9tw ikään.

6. Wedenpaisumus.
l Mrs. 0. 7. 8 ja !» Vu°.

Sitä Myöten kuin ihmisiä lisääntyi maan päällä,
kaswoi heissä pahuuskin ja iltiwalta kaswamistaau, niin
että heidän sydnnmensä himot ja ai.ooitickset aina cnem-
min kaäntyiwät pahaan päin. Silloin sanoi Jumala:
Giwnt ihmistt lima tahdo antaa Minun Henkeni
nuhdella itsiansä, sillä he omat liha. Miuä tahdon
wielä antaa heille satakaksikymmentä wnotta parannut'
sen aikaa. Mutia eiwät he parantaneet ilsiänsä. Silloin
sanoi minä tahdo» ihmiset, jocka Minä loin,
hukuttaa »Ulan päältä. M-itta Noach löysi armon lu>
malan edessä, sillä hän oli hurskas ja wata ja eli juma-
lisesti. Ia Jumala sauoi Noachille: tee ilselll'S arkki, (st
on alus), 30) kyynärää pi.tä, 5U kyynärää leweä ja 39
kyynärää korkea. Sillä katso! Minä tahdon tuottaa we-
denpaiiumukseu maan päälle. Muita sinun ja sinun poi-
tas, emäntäs ja poikais emäntäin pitää arkkiin sisälle me«
«emän. Ia sinun pitää ottaman myötäs arltiiu kaikki-
naisia eläimiä maau päällä, kaikesta lihasta kaksittain,
toiraksen ja naaraksen, ja kaikkinaista ruokaa itselles ja
heille elatukseksi. Ia Aoach teki kaikki mitä Jumala käski.
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Silloin pichfesiwat kaikki sywyyden lähteet kuohumaan,
ja taiwaan akkunat aukeniwat, m maan päälle satoi nel-
'jäkymmmtä päiwää ja neljäkymmentä yötä, ja wedet pai»
suiwat ja nostiwat arkin ylös, ja weiwät korkealle maasta.
Ia wedet saiwat wallan, niin että arkki oli »vcsiajoilla,
ja eneuiwät niin suuresti, että kaikki tortiat »vuoretkin
peitettiin. Silloin hukkui kaikki se on ihmiset sekä
muut, ,j»illa eläivä henki oli kuiwan uma» päällä. Ia we-
det oliwat mallalla maan päällä sata ja »viisikymmentä päi-
wää. Sitte muisti Jumala Noachia ja nosti tuulen, ja
wedet juoksiwat pois ja »vähemmät ja »vuorten kukkulat
alkoiwat jälleen näkyä »vedestä ja arkki seisattui Arara-
tin »vuorelle. Mutta »vasta neljänkymmenen päiivän pe-
rästä ankasi Noach arkin akkunan ja lasti kaarneen (kor-
pin) lentämään arkista. Se lenteli sinne tänne siihen
asti kuin »vedet maan päältä kuiwiwat. Sitte lähetti
hän kyhkäisen lentämään, mutta se tuli takaisin arkkiin.
Seitsemän päuvän perästä antoi hän taas kyhkyisen len»
tää arkista, ja katso, takaisin toi se tullessansa noukas»
sansa tuoreen öljypuun lehden. Ia wielä seitsemän päiwäu
perästä päästi hän taas kyhkyisen lentämään ulos, mutta
se ei palannutkaan. Nyt cuvasi Noach arkin katon ja näki
maan olewcm kuiwan. Ia Jumala käski Noachiu läh-
teä arkista perheillensä ja eläwiuensä. Ia Noach läksi
ja rakensi alttarin ja uhrasi kiitosuhrin Herralle. Ia
Herra sanoi: en Minä enää maata kiroa ihmisen tähden,
waikka ihmisen sydclmmen aiwoitus on paha hamasta
lapsuudesta. Niin kauan kuin maa seisoo, ei pidä kyllvä»
misen ja niittämisen, »vilun ja helteen, suwen ja ,talwen,
päiwän ja yön lakkaaman. Ia Jumala siunasi Noachin
ja hänen kolme poikansa Seinin, Chamin ja laphetin
ja teki heidän kanssansa liiton, ja pani taiwaankaaren
pilwissä sen Uiton merkiksi.
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?. Babelin Torni.
1 Mos. 11 Luk.

Wedenpaisumuksen jälkeen eneni ihmisiä eneuemis-
täan maan päälle, ja koto maailmalla oli yhtäläinen kieli.
Mutta peläten aikaa myöten haihtumansa syntymä-sioil-
tansa päättiwät he rakentaa kaupungin Euphratin wirrcm
rannalle, ja kaupungin sisälle tornin, jonka piti yletty-
män taiwaasceu asti ja siis oleman heille merkkinä ko-
topaittaansa kaukaa tunnustellessa. Mutta Jumala tah-
toi että kaikki maailman ääret piti ihmisillä täytetyksi tu-
leman. Scntähden sekoitti eli hämmensi Hän heidän kie-
lensä, ett'ei toinen ymmärtänyt toisensa puhetta. Heidän
yrityksensä keskaantui siis ja he hajosiwat kaikkiin mai-
hin. Tästä kielen sekaantumisesta sai kaupunki nimensä
Babel, joka suomeksi on sekaantuminen eli hämmennys.

8. Abraham.
1 Mos. 11, 12, 16, «?, 18 ja 21 Lnk.

Abraham, Semin lasten lapsia kymmenennessä pol-
wessa, oli hurskas mies, joka asui Kaldean maalla. Ia
Herra sanoi Abrahamille: lähde maaltas, ja suwustas
ja isäs huoneesta, sille maalle, jonka Minä sinulle osoi-
tan. Ia Min» teen sinun suureksi kansaksi, ja siu-
naan sinun ja teen sinnlle suurcu nimen, ja sinä olet
siunaus. Ia sinussa pitää kaikki sukukuunat maan
päällä siunatntsi tuleman. (Nämät sanat tarkoittamat,
että lesus Christus, kaiken maailman Wapahtaja, oli
syntymä Abrahamin jälkeisistä). Niin Abraham otti e-
mäntänsä Saaran ja weljcnsä pojan Lothin lapsinensa,
niin myös palweliausa ja tawaransa, ja läksi, niinkuin
Herra hänelle sanonut oli, Kanaan maahan. Siellä teki
Jumala Abrahamin kanssa liiton ja sanoi: sinulle ja si-
nun siemeuelles annan Minä tämän maan ikuiseksi omai-
suudeksi ja olen heidän Jumalansa. Ia tämän liiton to-
distus merkiksi asetti Jumala ympärileikkauksen, ja se
oli Wcnchan Testamentin ensimäinen sakramentti.
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Mutta Saaralla, Abrahamin »vaimolla, ei ollut lap-
sia ollenkaan. Eitä ollut niitä toiwomistataan, sillä he
oliwal jo molemmat iäkkäät. Mutta Abraham muisti
Herran lupaukset ja uskoi ne, ja tämä usko luettiin
hänelle Jumalalta »nailliurskaudeksi. Ia kerran kuin
Abraham istui majansa owella, Mainren lakeudella, näki
hän äkkiä kolme miestä seisowa!» edessänsä. Ne oliwat Ju-
mala ja kaksi hänen enkeliänsä, jotka oliwat ilmestyneet
hänelle ihmishahmossa. Abraham kunnioitti heitä uhri-
atrian »valmistamalla ja Herra sanoi: tulemana »vuonna
tähän aikaan tuin taas palajan tukos, on Saaralla, e-
mannälläs poika Wanhnuttausa mnistaen, naurahti tätä
puheita Saara, joka seisoi majassa owen takana. Mutta
Herra sanoi Abrahamille: miksi Saara nanroi? onko
Herralle mikään mahdotointa? Saara kielsi
st», mutta Herra sanoi nuhdellen: ei ole niin, sinä nau-
roit. Ia Herran lupaus käwi toteen, ja Saara synnytti
wanhuudessansa pojan, jolle pantiin nimeksi Isak. Sil-
loin oli Abraham jo sadan ja Saara yhdeksänkymmenen
wuoden wcucha. "

9. Svdom ja Gömorra.
< Mos. 13 »i ,9 V»f

Kanaan maassa, jossa Abraham ja Lolh nyt oliwat,
einxit woineetkaan kauan yksissä asna, sillä heillä oli tum»
mailakin paljo tawaraa ja karjaa, ja niin suurille karia-
laumoille ei ollut tarpeeksi ruokaa. Siitä nousi riitoja
paimenten watille ja .Abraham sanoi Lochille: älköön olko
riitaa minun ja sinun wälilläs, sillä me olemme weljekset.
Eikös koko maa ole edessäs allis? Erkane minusta. Jos
sinä menet »vasemmalle puolelle, minä meueu oikealle; ja
jos sinä menet oikealle, minä menen wascmmalle. Ia
Loth wali si itsellensä sen ihanan lakeuden Jordanin »vir-
ran »varrella, jossa Sodomin ja Gomorran kaupungit
oliwat. Mutta niiden molempain asukkaat oliwat juma-
lattomia, niin että Herra päätti heidät hukuttua. Waan
Lothiu, joka oli Jumalala peltaäwä mies, tahtoi Hän
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pelastaa. Sentähden tilli kaksi enkeliä, ehtoona Sodo-
miin ja meniwät Vo.hin huoueeseen. Mitta kaupungin
kania piiritti kohta huoneen ja aikoi tehdä' wier hille ja
Lothille wäkiwallau. Sitä estääksensä löiwät enkelit nyt
heidät soteuvella ja ilmoittiwat Lothille tulleensa Junia»
lan käskystä kaupiiukia häwittämään, tehoittaen hauta
siikiliilensa ja om.nsineusa rientämään siellä pois. Niin
3olh puhutteli niiä, jolde» pii luleman hauelle wäwyiksi,
mutta he tetiwat hänestä waan pilkkaa.

Niin piau kuin aamurusko koitti tarttuiivat enkelit
hänen käteensä, ja hänen emäntänsä ja hänen kahden
tyttärensä tä.een ja taluttiwat heidät ulos kanpungista
ja sauoiwat: pelasta sielus, ja älä katsahda taakses; älä
myös seisahdu koko tälle lakeudelle. Mutta Lothiu emäntä
tatsahn täydessänsä taaksensa ja muutlui suolapatsaaksi.
Aurinko oli nousnut, kuin Loth tyttärillensä pääsi Zoarin
kaupunkiin, jonka Jumala nyi säästi tähden huk»
tumasta, »oaitta senkin asujamet oliwac jumalattomia. Ia
Jumala antoi kohta sataa Sodo!nin'ja Gomorra» päälle
tuliklwrä ja tnlta ja tukisti heidät asujamiuensa ja toto
heidän ympäristönsä. Missä mninoiu ihana Jordanin
lakeus oli, siinä on nyt Kuollut-meri. Ia niin wielä
nytkin se paikkakunta tamottawalla näöllänsä on muis-
tutuksella siliä, miten Jumala ronkaisee jumalattomuuden.

ltt. Isnmel.
1 Ml's. >6 ja 2l i uk,

Saaralla kuin wa»hoilla puoliu ikäänsä ei ollut wielä
lasta, antoi hän miehellensä Abrahamille emännäksi G-
gyptiläiseu palkkawaimou, jonka nimi 01l Hagar Ia Ha>
gar syunntti pojau Abrahamille, kliin tämä jo oli tuu-
denyhdeksättäkyiumeuen ajastajan ikäinen; ja Abraham
kutsui poikansa nimen Ismael. Mutta kuin sine Saa»
rakin synnnlti pojan lvauhulidessansa, koska Abraham
oli sadan njastaikainen. sanoi Saara: kuka olisi^tainnutsanoa Abrahamille: Sama on lapsia imeltäwä. Kuka
ikänä sen saa tuulla, hän nauraa minua. Ia Saara
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näki sen Egyptiläisen Hagarin pojan pilkkaajaksi, ja sa-
noi Abrahamille: aja ulos tämä palkkawaimo poiki-
nensa. Tämä sana oli Abrahamin mielestä sangen kar-
was; mutta Jumala sanoi hänelle: älä ota sitä niin pa-
hakses pojasta ja palkkapiiasta: kaikki mitä Saara st»
nulle sanoo, kuule häntä; sillä Isnkissa pitää sinulle
siemen kutsuttaman. Minä teen myös piikas pojan (suu-
reksi) kansaksi, että hän on sinun siemenes.

Niin nousi Abraham aamulla warhaiu» otti leipiä
ja wesileilin, antoi Hagarille ja laski hänen menemään
poikinensa. Ia hän meni matkaansa, ja eksyi Bersaban
korwessa. Ia wesi loppui leilistä. Niin Hagar heitti poi-
kansa puun juurelle ja istuikse itse liki joutsen kantamalle
siitä; sillä hän sanoi: en minä woi nähdä pojan kuolemata.
Mutta Jumala kuuli lapsen äänen ja Jumalan enkeli
huusi taiwaasta Hagarita ja sanoi hänelle: mikä sinun on
Hagar? Älä pelkää, sillä Jumala on kuullut pojan ää-
nen, kussa hän makaa. Ia Jumala awasi Hagarin sil-
mät, että häu näki wesikaiwon, ja hän meni ja antoi po>
jan juoda. Ia Jumala oli pojan kaussa; ja hän kas-
woi ja asui korwessa, ja tuli hänestä tarkka joutsimies.
Ia hänen äitinsä otti hänelle emännän Egyptin maalta.
Ia Ismael siitti kaksitoistakymmentä ruhtinasta, joista
syntyiwät suuret kausat maailmaan. Hänen sukuperäänsä
owctt Ismaelilaiset, Arabialaiset ja Turkkilaiset.

11. Kuinka Isak piti uhrattaman.
l Ml's. ?2 Luk.

Abrahamilla oli paljo karjaa, seka hopiaa ja kultaa.
Ia hän oleskeli muukalaisena Kanaan maalla, muutel-
len siellä majojansa paikasta paikkaan. Mutta rakkaampi
kaikkea tawaraa ja rikkautta oli hänelle ainokainen poi-
kansa Isak, josta Jumala oli hänelle antanut sen lupa-
uksen, että tässä poikaisessa piti kaikkein kansain maail-massa siuuattamau. Mutta äkkiä sanoi Jumala Abra-
hamille: ota Isak ainoa poikas, jotas rakastat, ja mene
Morian maalle, ja uhraa hän siellä polttouhriksi yh-



11

della niistä »vuorista, jonka Minä sinulle sanowa olen.
Sen teki Jumala koetellaksensa, olisiko Abraham Hänelle
kuuliainen. Ia Abraham nousi »varhain aamulla, ja wal'
jasti aasinsa, ja otti kaksi palweliata kanssansa, ja voi'

kansa Isakin, ja halkoi puita poltto-uhriin ja läksi mat-
taan. Kolmantena paiwänä nosti Abraham silmänsä ja
näki kaukaa sen paikan, jonka Jumala oli hänelle sano-
nut. Niin käski Abraham Palmellansa jäämään siihen,
missä nyt oliwat aasin kanssa; mutta halot hän sälytti
poikansa Isakin selkään, ottaen itse weitsen ja tulen A
siinsä, ja käwiwät niin molemmat ynnä., Niin kysäsi Isak
täydessänsä: Isä, katso, tässä on tuli ja halot, mutta
kussa on lammas polttouhriksi? Abraham wastasi: In»
nmla on katsoma itsellensä lampaan poltto-uhriksi,
poikani. Paikalle päästyä, teki Abraham alttarin ja pani
halot päälle; ja sitoi poikansa Isakin ja pani hänen hal»
koin päälle alttarille, ja ojensi kätensä ja siwalst weitsen,
teurastaatsensa hänen. Silloin huusi Herran enkeli Ab-
rahamille taiwaasta: Abraham! Abraham! älä satulakat'
täs poikaan, äläkä tee hänelle mitään; sillä uyt Minä
tiedän, että sinä pelkäät Jumalala, ja et ole säästänyt
ainokaista poikaas Minun tähteni. Niin Abraham nosti
silmänsä ja äkkäsi oinaan, sarwista sekaantuneen tiheään
pensastoon, ja uhrasi scu polttu-uhriksi poikansa siaan.
Ia Herran enkeli hnusi Abrahamille toistamiseen taiwaasta
Ha sanoi: ettäs tämän teit jn et säästänyt ainoata
poikaas, niin Minä siunaan sinun ja lisään sinun
fiemenes niinkuin taiwaan tähdet ja niinkuin sannan
meren rannalla. Ia sinun siemencsfäs pitää kaikki
kansat maan päällä siunatuksi tuleman, ettäs Minun
äänelleni kuuliainen olit. Ia Saara, Abrahamin wai<
mo, kuoli sadan ja seitsemän kolmattakymmenen wuoden
ikäisenä. Ia Abraham oSti Ephronilta, Hethiläisten ruh»
tinaalta, perintö haudan sukunsa hautauspaikaksi ja hau-
tasi sinne emäntänsä Saaran Makpelan luolaan, liki
ronia Mamien kohdalla.
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12. Isak ia Rebekka.
l Mos. ?i ja .<5 V,,f.

Abraham wanhaksl ja iälliseksi jouduttuansa, sanoi
Gleasarillc, loanhimmalle huoneensa palwclialle: mene mi«
nun isäni maalle minun sukuni tykö ja ota minun po»
jalleni emän-.ä. Silla ei da» suonut Isakille emännäksi
epäjumalia palwe.lewien Kananealaisten tyttäriä, joiden
seassa hän asui. Ia Eleasar kunli Herransa käskyn.
Niin tuli dän n te kerran ehtooua Nahoriin, Mesopota»
mian maalle ja s isahtui kamelillensa ulkopuolelle kaupun»
tia, weiitaiwolle. josta kaupungin lvaimowäki illan suussa
kanteli n että tarpeiksensa. Eleasar rukoilin Herra, minun
herrani Abrahamin Jumala, anna minun koheata tänä
päiwänä herrani morsiamen. Niin tulikin ennenkuin hän
lakkasi puhumasta kaupungista ncilsy, sangen ihana nä-
öltä, kainolle ja täytti astiansa. Elrasar meni ja pyysi
häneltä wettä jnedaksensa; ja neitsy antoi hänen juoda
ja inotti myös kaikki hänen kamelinsa. Tämä olikin se
merkki, jota hän oli Jumalalta anonut, tnuteakseusa Isa»
kin morsianta ja hän anreli nyt että Jumala oli hänen
malkansa siunannut. Seutähden lahjoitti hän neitsyelle
kula-oualchdeu ja kaksi kultaista rannerengasta ja kysyi
häuel.ä hän eli ja olisiko hänen isänsä huoneessa siacl
heidän yöm ollaksensa? Nmsy wastasi: minä olen Ne»
bekka. Belhilliu tytär; on myös eltia ja karjan ruokaa
kyllä meillä, ja siaa yötä ollaksenne Sitte juoksi hän
ilmoittamaan nämäc asiat wanhemmillensa. Ia Vaban,
Rebekan ueli. tuli kaiwolle. jossa Eleasar uiipyi Herraa
liittäen, ja sanoi hänelle: Tule. sinä Herran siunattu,
minä olen sinulle huoneen walmis.anut. Siellä Eleasar
eikä suöliyt eikä juonnt ennenkuin oli puhunut asiansa
Rebekalle ja hänen omaisillensa. Ia Belhnel ja Ladan
txastasiw.il: lämä osia on tullut Herralta; seutähden emme
taida sinua wastaan vlwua Ia he kutsniwal Rebekan
ja sanoiu at hänelle: tahdo tos mennä tämän miehen kans>
sa? Hän nastan: melun. Niin hänen omaisensa siunasi'
wal Nebettaa ja hän läksi maltaan Eleasarin kanssa.



13

Ia Isak oli lähtenyt rukoilemaan kedolle ehtoopuo-
lella Siellä tuin näki kamelien lähestymän, meni hän
»vastaan. Ia kuin Rebekka oli lasleinut kamelin selästä,
wei hänen Isat äitinsä Saaran majaan ia otti hänen
emännäksensä ja rakasti häntä. Niin Isak lohdutettiin
äitinsä kuolemasta. Mutta Abraham, hänen isänsä, kuoli
lewolliseösa iässä ja elämästä kyttänsä saaneena, sadan
ja »viisi-kahdeksattakymmcnen »vuoden »rauhana j>i daudat'
tiin Matprlau luolaan, Mamren kohdalle, johon hän itse
oli haudannut waimousa Saaran.

13. Isak finnaa lapsiansa.
< M>.-s. Lii'.

Rebekka synnytti Isakille kaksoiset. Heistä oli en-
sinsynlynyt kalwaineu ruumiiltansa ja hänelle paniivat
he nimeksi Esan; nuorempi taus oli sileä iholtansa ja hä-
nen nimittiwät he Jakobiksi. Esausta tuli jalo metsä»
ja Peltomies, mutta Jakob, jolla oli Hellempi luonto. py-
syi esi-isäinsä elatuökeinossa, oli lampun ja asui majois-
sa. Ia Isak rakasti Esauta; sillä hän söi mielellänsä hä-
nen melsäsaalistansa. Mutta Rebekka piti Jakobia rak-
kaampana.

Tapahtui kerran, että Esau tuli »väsyksissä kotia met-
sästä, juuri kuin Jakob oli keittänyt herkullista herne-
ruokaa. Sanoi bän siis Jakobille: anna minulle syödä
tätä ruskiata herkkua, sillä minä olen »väsyksissä. Jakob
»vastasi: »nyö minulle tänäpäiwänä esikoisuutesi Niin sanoi
Esau taas: minä kuolen kuitenkin; mitä »uinun esikoisuu-
destani on? Ia hän möi Jakobille esikoisuutensa. Mut-
ta esikoisuudesta oli yhtähyivin »vanhassa testamentissa
suuret edut).

Ia tapahtui, kuin Isak oli tullut »vanhaksi, että ha>
nen silmänsä sokeniwat, ett'ei hän enää nähnyt. Niin
kutsui hän Esuun ja sanoi hänelle: Poikani, katso, minä
olen »vanhennut, enkä tiedä tuolin päiivääui. Ota siis
»viincs ja joutses, ja»nene kedolle v»)ytämään minulle »net-
sanotusta. Tee minulle siitä himoruoka senkaltainen, jota
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minä rakastan; että minun sieluni siunaisi sinun, ennen-
kuin minä kuolen- Tämän puheen kuuli Rebekka ja al-
toi heti ajatella miten hän seu siunauksen saattaisi nuo-
remmalle pojallensa. Niin sanoi hän Jakobille: mene
laumaan, poikani, ota sieltä minulle kaksi wohlaa, teh-
däkseni isälles niistä himoruokaa; ja wie se isälles hänen
snödaksensä, että hän siunaisi sinun, ennen kuolemiltansa.
Mutta Jakob mustasi äidillensä: katso, weljeni on ka»
mainen, minä sileä. Jos isäni siwelee minua, jä hawait»see petokseni,,, niin minä santa» päälleni kirouksen, ja en
siunausta. Äiti sanoi: tulkoon se kirous minun päälleni;
ole »vaan sinä minun äänelleni kuuliainen. Ia Jakob
teki kuin äiti käski, ja tämä »valmisti himo-ruoan, jota
Isak rakasti. Ia Rebekka otti Esaun parhaat waatteet
ja puetti lakobi» niihin; mutta mohlain nahat kääri
hän hänen käsillensä ja kaulaan Niin isänsä tykö tul»
lessansa, kysyi Isak: kukas olet, poikani? Jakob wastasi
minä olen Esan, sinun esikoises; minä olen tchnyt niin
tuin sinä minun käskit: nouse siis ja syö minun saalis-
tani, että sielus siunaisi minua. Isak sauoi: kuinkas olet,
poikani, niin nopiasti löytänyt? Jakob wastasi: Herra,
sinun lumalas, antoi minun sen kohdata. Isak sanoi
taas: tulestanne, poikani, siwelläkseni: jos sinä olet poi-
kani Esau taikka et. Ia kuin hän siweli häntä, sanoi
hän: ääni on Jakobin ääni, mutta kädet owat Esaun
kädet. Seutähden kysyi hän »vielä kerran: oletkos poikani
Esau? Jakob wastasi: olen. Sitte söi ja joi hän Ja-
kobin tuomaa ruokaa ja »viinaa, ja se» tehtyänsä sanoi
hän: tules nyt liki, poikani, ja anna minulle suuta. Niin
suuta antaissa, kuin tunsi hänen »vaatteensa haju»», luuli
isä hänen tosin olewan Esaun ja sentäyden hän siunasi
häntä ja sanoi: Jumala antakoon sinulle taiwaan kastetta
ja maan lihawuutta, ja yltäkyllä jywiä ja »viinaa. Kan-
sat palwelkoot sinua ja sukukunnat knmartakoot sinua. Ole
weljeis herra ja äitis lapset hulgetköot jalkais juureeu: ki-
rottu olkoon se, joka sinua kiroo, ja siunattu st, joka si°
liua siunaa.



Kuinikään Jakob oli lähtenyt isänsä tyköä, tuli E-sau kotia pyydyksiltansä, walmistimetsänotukscnsa ruoaksi,
wei sen isällensä, ja sanoi: nouskoon isäni ja syököön poi»
kansa saalista. Niin Isak wapisi hämmästyksestä ja i>
noi: meljcs on tullut kamaluudella, ja wienyt pois siu"
nauksen sinulta: hänen pitää myös siunatun oleman. E
sau itki katkerasti ja huusi haikealla äänellä: etkös yhtä'
kääu siunausta minun warakseni pitänyt? yksikos siunaus
sinulla onkin? Siunaa minuakin, minun isäni! Jakobin
siunausta ei hän woinut peräyttää, mutta Isak siunasi
Esautakiu sanoen: katso, lihawa asuinsia pitää sinullakin
oleman maan päällä ja kastetta taiwaasta ylhäältä. Mic'
tallas pitää sinun elättämän itses, mutta palveleman
weljeäs. Esau on Edomilaisten ja Arabilaisten Bedui-
nisukuin esi-isä.

Waltka Esau oli itse «lyönyt Jakobille esikoisuu»
tensa, wihastui hän kuitenkin weljehensä siunauksen täh-
den ja sanoi sydämmessänsä uhaten: minun isäni mur-
hepäiwät liihestywät, sillä minä tapan »veljeni Jakobin,
Nämät Esaun sanat kniu ilmoitettiin Rebekalle, kutsutti
hän nuoremman poikansa Jakobin ja sanoi hänelle: wal
mistä itses, poikani, ja pakene kohta minun wcljeni 3a-
banin tykö Haraniin, ja ole hänen tykönänsä siihenasti
kuin weljes wiha lakkaa ja hän unhottaa mitäs häntä
wastaan tehnyt olet.

Ei pidä sentähden, että Rebekan ja Jakobin petos
menestyi, kenenkään luuleman, että mikään petvs ja malhe
maailmassa on Jumalalle otollinen. Sen tuutenee jo<
täinen siitä sydämmensä rauhattomuudesta, jonka kaikki»
nainen wääryys tno myötänsä.

14. Jakobin waollus ja uni.
<

Isak kutsui poikansa Jakobin tykönsä ja janot ha»
nelle: »ralmistai meneiuään Mesopotamiaan, Bethuelin,

isäu huoneeseen. Siellä ota itselles emäntä La-
banin, enois, tyttäristä. Ia Jumala kaikkiwaltias siu^

15
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natkoon sinua ja antakoon sinulle Abrahamin siunauksen,
sinulle ja sinun siemenelles sinun tanssas: periäkses se
maa, joSsaS «inukalainen olet, jonka Jumala Abrahamia
le antanut ou. Niin läksi unt Jakob isänsä huoneesta
Bersabassa Nielä Kanaan maata matkustaissaan kuin
illan tullessa ei ollut ehtinyt majaan yöksi, otti hän ki-
lven päänalaiseksi ja. pani maata paljaan taiivaan ala.
Tässä näki hän unissa tikapnin seisoman maassa, joiden
tomeu pää ylettyi taiwaaseen: ja Jumalan enkelit käwi-
wät ylös ja alas niitä myöten. Mutta ylinnä tikarui»
den päässä seisoi Jumala ja sanoi: Minä olen Herra
Abrahamin ja Isakin, sinun isäs, Jumala: tämän maan
jonka päällä sinä makaat, annan Minä sinulle ja sinun
siemenelles; ja sinussa pitää kaikki snlutunnat maan
päällä siunatuksi tulema», ja sinun siemenessäs. Koska
Jakob heräsi unestansa, peljästyi hän ja sanoi tämä on
tosin pyhä paitka; sillä ri tässä muu ole kuin Ju-
malan huone ja tcnwaan owi. Ia hän otti kilven, jo»
ta oli ollut hauen päänsä alaisena, ja pani sen pys-
tyyn muistopatsaaksi, ja nimitti sen paikan Vetheliksi, se
on, Jumalan huoneeksi. Siihen päälliseksi teki hän lu-
pauksen rakentaa sen kiwen sialle huoneen Herralle ja
antaa siihen kymmenekset kaikesta omaisuudestansa, jos
Jumala hänen »varjelisi tällä matkalla ja saattaisi hänen
rauhassa takaisin isänsä tykö.

13. Jakobin naimiset.
< Mls. 29, 3U ia :15 ?>lk.

Jakob tuli kaiwolle, joka oli ulkopuolella Harani»
kaupunkia ja jossa paimenet juoitrliwat lanmojansa. Sinne
tuli kohM Labauinkin tytär Rachel isänsä lampaita juot-
lamaan. Ia Jakob me,n häntä nastaan ja wientti ti»
wen kaiwon suulta ja juotti lampaat. Sitte hän ter»
wehti Nachelia ja sanoi itkein, olewausa Isaakin ja Re>
betan poika. Niin juoksi Rachel ilemittaimian sen i!'äl<
lensä, ja Laban tuli, otti Jakobin svl insä, an oi hänelle
suuta ja wei hänen huoneeseensa. Siellä kuukauden pai»
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wät oltuansa, sanoi hänelle enonsa: waikkas olet weljeni,
palweletkos minua sentäoden ilman mitataan? Ilmoita
minulle mikä sinuu palkkas olin. Labauilla oli kaksi
tytärtä. Wanhempi, Lea niminen/oli ruman puolta,
mutta nuorempi Rachel oli kaunis warrelta sekä ihana
kasaoiltansa. Häneen Jakob mieltyi ja sanoi enollensa:
minä palwelen sinua seitsemän ajastaikaa Nachelista, nuo»
remmasta tyttärestäs, jos suot hänen minulle emännäksi.
Laban wnstasi: parempi on,että annan hänen sinulle, kuin
jollekulle muulle. Ia Jakob pcilweli, ja ne seitsemän
wuotta oliwat hänestä niinkuin muutamat päiwät: niin
hän häntä rakasti. Mntta hää-iltana wei Laban la°
tobille tyttärensä Lean. Aamulla kuin Jakob nuhteli euo-
nnsa petoksestaan, sanoi Laban syyksi siihen: ei niin ole
meidän maan tapa, että nuorempi annetaan ennen wan>
hempata; mutta jos palwelet minua wielä toiset seitse-
män ajastaikaa, saat nuoremmankin tyttäreni. Niin
tekikin ja sai sitte Rachelinkiu emännäksensä. Mutta
Jakob piti Racheliu rakkaampana, kuin Lean. Sen näh-
den teki Herra hedelmälliseksi; mntta Rachel oli kauan
hcdelmätöin, ja alkoikin seutähdeu kadehtia sisartansa.
Jakobin tähden siunasi Herra Labanin huoneen, niin
että hän tuli rikkaaksi. Siitä sai sitte lakobikin karjaa
palkaksensa »a ne eneniwät niin. että kohta hänelläkin oli pal-
jo lamvaita, ja kameleja ja aaseja, sekä piikoja japalwelioita.

Poikia oli Jakobilla kaksitoistaknmmentä. Leasta
syntyneitä kuusi poikaa nimittäin: Ruben, Simeon, Lewi,
luda, Isaskar ja Scbulon, ja yksi tytär Dina. Palt-
kawaimoista syntyneitä oli neljä poikaa: Dan, Naphtali,
Gad ja Asser. Mntta Jumala armahti Rachrliakin ja
luuli hänen rukouksensa ja hän synnytti Jakobille kaksi
poikaa, Josephinpa Benjamin.

16. Jakob n paluu syufymä-sioillensa.
i Mrs. 3< ?>>'.

Laban ja hänen poikansa alkoiwat kadehtia Jakobin
suurta rikkautta. Ia Jumala käöki Jakobin palajamaan
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isänsä maalle ja sukunsa tykö. Niin nousi Jakob ja nosti
lapsensa ja emäntänsä kamelein selkään, ja »vei pois kai»
ken karjansa ja kaiten tawaransa, jonka hän oli saanut
Mesopotamiassa, mennäksensä isänsä tykö, Kanaan maalle.
Wasta kolmantena päiwänä tuli Labanille sana, että Ja-
kob oli paennut. Niin hän otti »veljensä kanssansa ja
ajoi häntä takaa ja saawutti hänen seitsemän päiwän pe-
rästä. Mutta Jumala kielsi unessa Labania puhumasta
Jakobille muuta kuin hywää. Niin Lavan teki tässä
Mleadin »vuorella liiton Jakobin kanssa, aina keskinäis»
tä ystäwyyttä pttäätsensä, ja siunasi sitte lapsensa ja meni
kotiansa.

Ia Jakob lähetti sanan Esaulle, ilmoittaaksensa
hänelle tuloansa. Niin Esan lähti häntä wastaan, ja
neljä sataa miestä hänen kanssansa. Siitä peljästyi Ja-
kob kowin, ja jakoi kaiken karjansa kahteen osaan, sano-
en: jos Esau tulee yhden joukon päälle, ja lyö sen, niin
taitaa toinen päästä pakoon. Ia Jakob rukoili Herraasanoen: Herra, minun Isäiui Jumala, Minä olen mah>
dotoin kaikkeen siihen armoon, jonka Sinä olet teh-
nyt palwclialles. Sillä koska minä tämän Jordanin
ylitse menin, ei minulla muuta ollut kuin tämä sauwa,
mutta nyt minulla on kaksi joukkoa. Pelasta minua nyt
weljeui Esaun käsistä! Ia Jakob otti »valituita laumois'
tansa, ja lähetti »veljellensä Esaulle, ja kaski palweliansa
sanoa hänelle: palwelias Jakob lähettää uämät herrallen»sa Esaulle.

Mutta yöllä yksi mies paineli hänen kanssansa, aa-
mu ruskon nousuun asli. Sitte sanoi mies: päästä mi-
nua sillä aamurusko jo nousee. Mutta Jakob »vastasi:
en ininä päästä Sinua, jolles siunaa minua. Niin mies
sanoi hänelle: ei sinun enää pidä kutsuttaman Jakob,
»vaan Israel (se on Jumalan »voittaja); sillä sinä olet
taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa, ja olet »voittanut.
Ia Hän siunasi häntä.

Ia aluinko nousi, ja Jakob nosti silmänsä ja näki
weljensä tulewcm miehineusä, ja kumarsi seitsemän kertaa
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maahan hänen edessänsä. Mutta Esan juoksihäntä »vas-
taan, otti hänen syliinsä ja suuta antoi hänelle: jahe itki-
wät. Ia Jakobin »vaimot ja lapsetkin kumarteliwat E
sauta. Eikä Esau tahtonutkaan ottaa Jakobilta hänen
lahjojansa, mutta Jakobin waatimulsesta otti hän ne
yhtähywin wiimein. Niin erkaniwat weljekset taas, ku-
kin matkoillensa. Ia Jakob meni Kanaan maalle, Be-
theliin, ja rakensi alttarin Herralle siihen paikkaan, jossa
Jumala oli hänelle ilmestynyt, koska hän pakeni »velje-
änsä Esauta, Ia Jumala uudisti Jakobille stn lupaut»
sen, jonka Hän oli antannt Abrahamille ja Isakille.

I? Joseph myödaän weljiltansa.
l M°s. 37 «uk.

Jakob rakasti Josephia enemmän kuin kaikkia muita
lapsiansa, että hän oli syntynyt hänelle hänen wanhalla
iällänsä; seutähden teki hän hänelle myös kauuiimman
hameen. Siitä syttyi »veljissä wiha Josephiin, niin ett'
eiwät enää woineet puhutella häntä ystävällisesti Oli tä>
hän sekin syynä, että Joseph ilmoitteli isällensä minkä
tiesi »veljiensä pahoin tehneen. Joseph näki myös kah-
desti unta, josta he, hänen niitä heille jutellessa, koivin när-
kästyiwät. Gnsimäisen terran oli hän weljiuen sä sitominan-sa jalallisia (elo-lyhteitä), ja weljein lyhteet, kumarsiwat
hänen lyhteitänsä. Toisen kerran jutteli hän unessa »ah-neensa auringon, kuun ja yksitoistakymmeM tähteä w'
martmvan häntä. Silloin isälisäkin nuhteli häntä ja sa>
noi: pitääkö minun, äitis ja »veljes tuleman ja kumar-
taman sinun edessäs? Mutta Josephin unet oliwat kui-
tenkin isästä niin merkilliset, että hän kätki ne mieleensä.

Kerran knin weljekset oliwat kaitsemassa isänsä kar<
jaa Sichemissä, lähetti Jakob poikansa Josephin katso-
maan heitä. Kaukana jo kilin nätiwät hänen, sanoiwat
he keskenänsä: katso, toi unennäkiä tulee; tnlkaat, tappa<
taamnie hän, niin saadaan nähdä, mihinkä hänen unensa
jouniwat. Mutta Ruben, »vanhin »veljeksistä, sanoi.. ä'l>

käämme »vertaa »vuodattako, »vaan heittäkäämme häntä tui-
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waan kuoppaan, joka on kormuja: silla hän aikoi hänen
pelastaa wchmlsä täsiZiä ja salaa saalina hänen »älieen
isällensä, Josephin paikalle tultua, riisumat wchensä hä-
neltä hänen kauniit iraatteenja ja hettUlvät haiun kuop-
paan. Istuiwat sitte ruoalle ikäänkuin olisiirat hywänkln
lyön tehneet. Siinä näkijät kohta Ismarl-laisen taup-
pias->oukon, joka waelsi siitä ohitie Egyptiin. Niin sanoi
luda welsillensä. Tullaat, myotääm -ie Joseph. We.ia-ackin
hänen kuopasta ja möiwät hänen kahteenkymmeneen hopin-
peninklin, Rubenin pois ollessa Sitten otiiwat hänen ha-meensa, tahrasivat sen teurastetun kaurim wereen, lähetti-
wät sen isällensä ja sanoiwat: tämän me löysimme, katso,
eikös se ole poikas hame? Ia Jakob lunsi stn siksi, repi
murheen tuskissa »raattsensa ja sanoi: se on minun poi-
kani hame! Paha peto on hänen syönyt; raudellon on Jo-
seph rewclty! Niin kaikki hänen poikansa ja ly Kuensä tn-
liwat häntä lohduttamaan, mutta isä sanoi n aan suruis-sansa: minä murehtien menen poika..i tykö hauraan.

18. Josephin elämänwmheet Ggyptissa.
t Mof. 3!) M.

Ismaelilaisel möiwät Josephin orjaksi Potipharille,
Ogyptin kuninkaan, Pharaon, howinhaltlalle. Ia Juma-
la oli losephn kanssa. Viiin hänen isäntänsä tuin näkisen ja että Herra antoi kakki, milä Joseph teki, menes-
tyä, antoi hän kaikki Josephin halttuun »mä hänellä oli.
Mutta kuin Joseph oli kaunis näöltänsä, syttoi Potirha-
tin emännässä luwatoin rakkaus häneen ja alkoi hän »vie-
tellä Josephia syntiin; waan tämä nastasi hänelle: kuinka
minä niin paljo pahaa tltisin ja rcktolsin lumalnta
wastaall. Siitäpä muuttui Potivhnnn emännän paha
himo kostonhaluksi ja »väärillä kanteillansa sai hän mie-
hensä heittämään hurskaan ja syyttömän Josephin samaan
»vankihuoneeseen, jossa kuninkaan »vangit oliwat. Mutta
sielläkin oli Jumala hänen kanssansa ju tauvulti nanki-
wnrtian sudämmen, ectä hän uskoi kaikki muut wangit
Josephin katsottaviksi.
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Ia tapahtui, että kaksi kuninkaan ensimäissä miehiä,
toinen hänen ylimäinen juomalaskiansa ja toinen nlimäi-
nrn leipojansa, joutuiwatvankeuteen ja panliin hekin lo-
stphin katseen ala. Muntamana aamuna kuin näki hei»
däc saugm mulheellisina. kysäsi Joseph heiltä syytä siihen.
He nastasinat: me olemme nähneet rinta, ja ei ole zokasen selittää. Joseph sanoi: Jumalan on selitys, mutta ju-
telkaat kuitenkin unenne minulle.

Alkoi »limainen juomalaskia, sanoen: minä olin u-
nisftni näke.vinäni wiinapuun, jolla oli kolme haaraa eli
oksaa. Ensimaltä se maan »viheriöit!», mutta kohta al»
koi myös kukoistaa ja siitäpä sitte »viinamarjatkin tulecn<
tuiwal; ja minä. Pharaon juoma-astia kädessäni, pusersin
marjat ja annoin kuninkaalle. Joseph sanoi: kolme haaraa
merkitseirät kolmea päiwää: kolmen päiwän perästä Pharao
korotpa sinun pääs jaasettaa sinun jälleenwirkahas. Mutta
muista minua, koska sinulle oywin käy, ja ilmoita Pharaolle,
että hän ottaisi minun täältä ulos- Wmäinrn leipoja
kuin kuuli, että unen seluys oli niin hnwä', ihastui ja sa-
noi Josephille: minä olin kantaminani kolme palmikoitua
koria pääni päällä, ja ylimäisessä korissa cli kaikeltaisia
leipomia Pharaon tarpeeksi, mutta linnut söiwät siitä Jo»
seph nastasi: kolme koria merkitsemät kollm-a päimää: kol-
men päiwän perästä Pharao plentää sinun pääs ja ri-
pustaa sin'm hirsipuuhun, ja l-nuut syöwät sinun lihaas
Ia luin kolmen päiwän perästä Pharao pi isyniymäpäiwiän'
sä, muisti hän »rankeja, asetti juomalaskian Mirkaansa,
mutla hirtät!! leipojan, niinkuin Joseph oli sanonut. Waan
ylimäinen jliouialaskia ei»'ä muistanutkaan Josephia, joka
siis jäi enttsellem »rangiksi.

Kahden wuoden perästä näki itse kuningaskin unen.
Hän oli seison inansa Niili »virran rannalla, jota juoksee
Egyvtin halki, ja nakewiuämä stiisemän lihapata, kän-
nisiä lehmää nousewan nirrasta maalle ja kchm niiden
jälkeen toista seitsemän, sangen laihaa ja rumaa, lehmää,

kohomoan mniasta nedestä. Ia näinät jälkimäiset söiwät
ne seitsemän lihawata, kaunista lehuiää, eitä siitä sen
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enemmin lihoneet. Sitte heräsi kuningas, mutta nukkui
kohta jälleen ja näki nyt toisen unen. Oli hänestä nyt
seitsemän täysinäistä ja paksua tahkäpäätä kasmawinaan
yhdessä oljessa. Ei aikaakaan, niin näki seitsemän pientä
ja surkastunutta täbkäpäätä nouseman, jotka nirlimät ne
seitsemän täysinäistä tähkää, eikä siitä sen enemmin tciy'
tyneet. Aamun tultua kutsutti Pharao kokoon kaikki Cgyp'
tin tietäjät, maan ei heistä yksikään tainnut kuninkaan
unta selittää. Silloin johtui kuninkaan juomalaskialle Jo-
seph mieleen, ja hän jutteli kuniickaalle kaikki mitä hänelle
oli Josephin kautta tapahtunut. Niin lähetti Pharao kohta
tuomaan Josephin etccnsä, joka kuultuansa kuliinkaan o-
masta suusta hänen unensa, selitti ne, sanoen: molemmat
unet owat yhtä. Jumala aawistaa niissä Plmraolle mitä
Hän tekemä on. Ne seitsemän lihawata lehmää ja ne
seitsemän täysinäistä tahkäpäätä merkitsemät seitsemää wil>
jawaa wuotta. Mutta ne seitsemän laihaa lehmää ja ne
seitsemän surkastunutta tahkäpäätä merkitsemät seitsemää
kato-wuotta. Katso, seitsemän miljawaa wuotta tulee koko
Egyptin maalle, waan niiden jälteen tulee seitsemän näl-
kämuotta. Etsiköön nyt kuningas tuimellisen ja taitaman
miehen, joka niinä seitsemänä wiljawuonna ottaa joka mie»
heltä wiidennen osan jymistä ja kokoaa ne aittoihin, ctt'ei
maa häwitettäisi näljän kautta kallilna aikana.

Tähän Josephin puheesee» ja ncuwoon mieltyi Pha-
rao niin, että hän sanoi ole sinä minun hnoneni päällä,
ja sinun sanalles pitää kaiken minun kansani kuuliaisen
oleman: ainoastaan kuninkaallisessa istuimessa tahdon"
miuä olla korkeampi siuua. Ia Pharao otti sormuksen
sormestansa ja pani sen Josephin käteen, ja puetti hänen
kalliisiin liiua'waattrisiin ja ripusti kulta käädyn hänen
kaulaansa. Sitte antoi hän hänen ajaa kuninkaallisis»sa mannuissansa ja huudatti hänen edellänsä: tämä on
maan isä!
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19. Josephin weljet tulewat kotownosien
Ggyptiin.

i Nos. ja 4? Luk.
Josephin ennustuksen mutaan antoi Jumala Egyp-

tin maalle seitsemän runosta miijamuotta Ia Joseph
kokosi kaiken liikenemän elon, ja sai niin sangen suuret
warat aittoihiusa. Mutta tuliMat sitte nc seitsemän näl°
täwuotta, ja hätä uousi pian elatuksesta monelle Egyptiä
likimäiselle maakunnallekin: niin Kanaankin maalle. Mutta
tuin Jakob kuuli Egyptissä oleman jywiä liikenemään
asti, lähetti hän kymmenen poikaansa sinne ostamaan tar-
peensa, Benjamin maan yksinänsä totona pitäen. Siellä
käskettiin heitä, niinkuin kaikkia muitakin elatuksen Möitä,
menemään Josephin tykö, jota nyt hallitsi Egyptiä. Hänen
eteensä tultuansa, lankesimat he maahan kaswoillensa, niin-
kuin maan tapa waatci. Eiwätpä he häntä tunteneetkaan,
semminkin kuin hän puhutteli heitä tulkin kautta, eikä hän,
maikka heidät heti tunsi, ollut heitä tunteminansa, waan
sanoi kiiwaalla puheella: te olette wakojat, ja olette tulleet
katsomaan, mistä maa awoin olisi. He mastasimat: ei,
minun herrani! me olemme maat muhit, yhden miehen
poikia. Oli meitä katsiwistakymmentä mchestä, mutta
nuorin on nyt kotona isämme tykönä, ja ykst ei ole enää
eleillä. Joseph sanoi: lähettäkäät yksi teistä tuomaan nuo-
rin meljenne tänne; niin teidän puheenne koetellaan, onko
siinä totuutta: muutoin täytyy teidän kuolla. Niin mel-
jekset alkoimat sanella keskenänsä: syystä meitä tämä koh-
taa meljemme tähden, sillä me näimme hänen sielunsa ah-
distuksen, koska hän meiltä armoa rukoili, ja emme kuul-
leet häntä. Nyt hänen merensä meiltä maaditacm. Ia
eiwät he tienneet Josephin sitä ymmärtämän; mutta hänsen kuullen, käänsi itsensä heistä ja ilki. Koska hän jäl-
keen täänsiin heihin, sanoi hän, että Simeonin piti jäämän
Egyptiin takamaraksi, ja muiden menemän noutamaan
nuorinta mrljeä sinne. Ia hän täytätti heidän säkkinsä
jywitlä ja annatti heille ewäitä matkalle, ja panetti hei-
dän rahansa takaisin itsekuntin omaan sätkiin.
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Kuin, heidän kotia tuttuansa, heidän lvanba isänsä
kaiken tämän kuuli, tuli hän sangen murheelliseksi ja sa-
noi: te olette saattaneet minun-lapsettomaksi: Joseph ei
enää ole elossa, eikä Vimeon; ja Benjamin tahdotte wielä
wiedä minulta pois! Ci pidä minun poikani menemään
ales teidän kanssanne Egyptiin.

20. Josephin weliein toinen matkustus
Egyptiin.

l Mos. Lll'.
Koska ensi-matkalla tltvtu wilja oli loppunut, täytyi

Jakobin lähettää pockansa uudestansa elon ostoon Egyp-
tiin, ja antaa heille Benjamikin mukaan, sillä se mies
(Joseph) oli sanonut, ett'ei heidän olisi tulemista hänen
näkywiinsäkään, joll'ei heidän nuorin weljensä olisi heidän
kanssansa. Isää paremmin suostuttaakscnsa otti Juda
taataksensa Vmjamin edestä.

Ia koska Joseph taas näki heidät edessänsä, kysyi
hän heiltä leppeästi: onko »vanha isänne rauhassa? »vie-
läkö hän elää? Ia Venjamille sanoi hän: Jumala olkoon
finullc armollinen, poikani! Ia hänen sydämmeusä paloi
«veljeänsä kohtaan ja hän kiiruhti kamariinsa ja itki siellä.
Kuin hän oli peonyt kaswonsa, tuli hän jälleen he dän
tykönsä, pidätti itsensä ja pani heidät pöytään atrialle,
asettain heidät kuntin ikänsä jälkeen; jota he keskenänsä
kummeksuvat. Ia Joseph täytätti heidän säkkinsä jywillä,
ja panetti salaa rahat takaisin usekuukin sakin suuhun;
mutta Benjamin säkkiin niiden kanssa oman hopiamal-
jansa. Waan toistua aamuna, kuin oluvat tuskin lähte-
neet kaupungista, käski losery huoneensa haltian ajaa
heitä takaa ja sanoa heille: miksi te olette hywän pahalla
palkinneet? He tiesiwät itsensä wiattomiksi >a wlMasnrat:
miksi minun herrani senkaltaista puhuu? Se, jolta malja
löydetään, kuolkoon, ja me mnut tahdomme olla sinun
herras orjat. Ia hän etsi ja löysi hopiamaljan" Venja»
min säkistä. Niin he kauhistuksesta repiwät waatteeusa,
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ja palasiwat kaupunkiin. Siellä lankesiwat he maahan
Josephin eteen, joka nyt puhutteli heitä kiiwaasti, sanoen:
mikä työ se on, jonka te tehneet olette? Tähän wastafi
luda nöyrästi: millä taidamme me itsemme puhdistaa?
Katso, me sekä se, jonka säkistä malja löydettiin, olemme
sinun orjas! Mutta Joseph sanoi: pois se; sen jonka sä«
lista malja löydettiin, pitää oleman minun orjani, waän
te muut menkciät rauhassa kotia. Mutta nyt alkoi luda
rukoilla häntä haikiasti, sanoen: jos minä tulisin isäni
tykö, ja ei olisi nuorukainen kanssani, niin minä saattai»sm isäni harmaat kcmvat murheella hautaan. Minä olen
taannut Benjamin isälleni; ota siis minua orjakses nuo-
rukaisen siaan, ja laske häntä menemään kotia muiden
weljeinsä kanssa.

Nytpä ei Joseph enää woinut itkuansa hillitä, waan
käski kaikki läsnäolewat menemään ulos, paitsi weljiänsä;
ja äänissä itkein sanoi hän nyt heille: minä olen Jo-
seph teidän weljenne. Wieläkö isäni elää? Siitä weljek-
set hämmästyiwät niin, ett'eiwät »voineet saada sanaa
suustansa hänelle wastaukseksi. Mutta hän sanoi: tutkaat
likemmäksi; minä ol<m Joseph teidän weljenne. Altaat niin
kowin siitä hämmästykö, että minun möitte; sillä teidän
onneksenne on Jumala minun tänne lähettänyt edellänne.
Nältawuosia on wielä wiisi tulemata; menkäät, siis kotia
rientämiseen, ja tuokaat isäni tänne myötänne. Teidän
pitää asuman Gosenin maaosassa, ja minä otan pitääk-
seni huolta elatuksestanne. Ia hän halasi weljeänsä Ben-
jamia ja itki, ja Benjam myös itki hänen kaulassansa.
Sitte antoi hän jokaiselle weljellensä lahjoja; enimmät ja
paraat Venjamille. Mutta kaikkein runsaimmilta lahjoilla
sekä kaikkinaisilla »varustuksilla matkan waraksi muisti hän
wanhaa isäänsä; yksin waunutkin lähetti hän hänelle, Pha-
raon käskystä.
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21. Jakob muuttaa sukuinensa Egyptiin.
l Mos. ja 2 Mos. l Luk. .

Jakobin pojat, kotia tullessansa, eiwät olleet hitaat
ilmoittamaan isälle mitä tiesiwät, sanoen: wielä Joseph
elää, ja on, koko Egyptin maan herra. Mutta ei hän us-
konut heitä, ennenkuin'näki waunut, jotka Joseph oli
lähettänyt häntä noutamaan. Nyt roirkofi hän ikäänkuin
uuteen eloon ja sanoi: nyt minulla on kyllä, että minun
poikani Joseph wielä elää: minä menen häntä katsomaanennenkuin minä kuolen.

Ia Jakob muutti Egyptiin kaikin perheinensa, joita
oli kaksi kahdeksattakymmentä henkeä. Joseph meni isäänsä
wastaan Goseniin, ja tuin hän sai häntä nähdäksensä,
halasi hän häntä kaulasta ja itki hetken aikaa. Ia Jaa-
kob sanoi Josephille: nyt minä mielelläni kuolen, nähty?
ani sinun kaswos, ettäs wielä elät. Sitte kysyi Joseph
lupaa Phamolta, asettaaksensa sukunsa Goseniin asumaan,
johon Pharao wastasi: koko Egyptin maa on sinulle al-
tis, ja Gosen on kaikkein paras paikka siinä: asukoot
siellä. Sinne M asettikin heidät Joseph ja toimitti heille
asunnot sekä elatuksen. Eikä hän itänänsä kostanut wel-
jeinsä pahaa tekoa; hän sanoi' waan: te ajattelitte pahaa
minua wastaan, mutta Jumala käänsi sen hywäksi'!

Jakobin Egyptissä kuoltua weiwät ja hä-
nen muut poikansa hänen ruumiinsa Kanaan maalle ja
hautasiwat hänen siellä Abrahamin hautaan, 'Makpelan
luolaan, niinkuin hän wähää ennen kuolematansa itse käs-
kenyt oli. Koko hänen ikänsä oli sata ja seitsemän nel-
jänäkymmentä wuotta, josta hän oli elänyt Egyptissä seit-
semän toistakymmentä.

Ia Joseph, elettyänsä Egyptissä sata j>a kymmenen
wuotta, sanoi weljillensä: minä kuolen, mutta kuin Juma-
la on teitä etsiwä ja wiewä teidät takaisin siihen maahan,
jonka hän itse wannoi Abrahamille, Isakille ja -Jakobille,
niin wiekäät pois minun luuni täältä.

Ia huin Joseph oli kuollut ja kaikki hänen weljensä.
ja kaikki senaikaiset, alkoi Israelin lapsia enetä ja suu-

<
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resti lisääntyä. Niin tuli uusi kuningas Egyptiin, joka
ei Josephista mitään tiennyt. Hän, peläten heidän suur-
ta menemistänsä, alkoi kohta waiwata heitä kowalla or»
juudella. Mutta mitä enemmin hän rasitti Israelin kan-
saa, sen enemmin se lisääntyi ja kaswoi, niin että Egyp-
tiläiset alkoiwat wielä enemmän pelätä heitä. Silloin
käski toinen kuningas Pharao kaikkea kansaansa, sanoen:
kaikki pojat, jotka syntymät Israelin sukukunnassa, pitää
teidän heittämän wirtaan, mutta laitti tyttäret eläkööt.

22. Mvses.
2 Mos, 2—4 Luk.

Eli surkean Egyptin orjuuden aikana mies, nimeltä
Amram ja hunen emäntänsä lohebeth, molemmat Lewin
sukua, joilla oli poika, Aaron, ja tytär, Mirjam nimeltä.
Niin lohebeth synnytti, toisen, ihanan pojan, jonka hän
salasi kolme kuukautta. Mutta kuin ei häntä tainnut enää
salata, teki hän kaisilaisen arkun, siwust sen sawella l«pi'illä, pani lapsen siihen, ja laski sen kaisilistoon Niili-
wirran partaalle. Wähän mattaa siitä asetti hän lap-
sen sisären katsomaan.mitenkä piti »veljelle käydä. Tuli-
kin kohta Pharaon tytär peseimään »virrassa, ja hawait-
tuansa arkin kaisilistossa, käski piikansa ottamaansen medestä. Ia kuin hän siinä näki lapsen, joka itki,
armahti hän sitä ja sanoi: tämä on epailemäta Hebrea-
laisten lapsia. Niin tuli lapsen sisär ja kysyi: suotkos
minun mennä kutsumaan Hebrealaisen »vaimon, jota sen
sinulle imettäisi? Pharaon tytär sanoi: mene. Niin tyttö
toi äitinsä, joka ottikin ilolla lapsen imettääksensä. Mutta
kuin lapsi oli kaswanut, wei hän sen Pharaon tyttärelle
joka otä hänen pojaksensa ja pani hänelle nimeksi Moses,
sillä hän sanoi: medestä olen minä hänen ottanut.

Monta wuotta jälemmiten, koska Moses oli täysi'
itäiseksi tullut, meni hän katsomaan weljiänsä, joiden sur-
keus oli silminnätMvä. Sattuipa näkemäänkin Egypti-
läisen miehen lyömän Hebrealaista miestä hänen neljis-
tänsä. Siitä pikastui Moses niin, että löi Egyptiläisen
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kuoliaksi ja tatti hänen santaan. Kosta tämä tuli Pha-
raon kuulumiin, etsi hän Mosesta tappaaksensa. Niin
täytyi Mosetsen paeta, ja hän lähti Midianilaisten tykö,
jotta oliwat Abrahamin sukuperillisiä jaasuiwat erämaassa
Punaisen - meren tienoilla. Ciellä tuli hän tuntemaan
lethron-, heidän pappinsa ja ruhtinaansa, jota mielistyi
Moseksecn ja antoi hänelle emännäksi yhden tyttäriänsä,
Ziporan nimeltä. Moses oli nchänkymmenen wuoden i-
täineu Egyptistä paetessansa; neljäkymmentä wuotta hän
asui Midianissa. ja aina wielä rasitettiin Israelin lapsia
Egyptissä orjuudella tuin ennenkin. Kerran tuin Moses,
joka oli saanut appensa lampaat paimentaaksenja, tuli
laumoinensa Jumalan wuoren Sinain eli Horebin tie>
noille, näki hän pensaan palaman ilnwtulessa, joka yhtä-
hywin ei pensasta kuluttanut. Ia tulen liekistä pensaas-
sa huusi häntä ääni, sanoen: Moses, Moses, älä lähesty
tänne, riisu kcukäs jaloistas; sillä paikka, jossas sei-
sot, on pyhä! Minä olen sinun isäs Jumala, Abra
hamin Jumala, Isakin Jumala ja Jakobin Jumala.
Niin Moses peitti kaswonsa. kuin ei rohjennyt katsoa I«'
malaa silmästä silmään. Ia Herra sanoi taas: Minä
olen hywin kyllä nähnyt kansani ahdistuksen Egyptissä,
ja tahdon wapahtaa heidät Egyptiläisten käsistä. Ia nyt
mene; Minä tahdon lähettää sinun Pharaon tykö, ja si-
nun pitää johdattaman Minun kansani, Israelin lapset,
Egyptistä. Minä olen sinun kanssas, ja tämä olkoon
sinulle merkiksi, että Minä olen sinun lähettänyt: koskas
olet johdattanut Minun kansani Egyptistä, niin teidän
pitää palweleman Jumalala tällä wuorella. Moses was°
lasi: katso, jos eiwät he usko minua, koska minä tulen
Israelin lasten tykö ja sanon heille: teidän isäinne Ju-
mala on muum lähettänyt, waan sanomat: ei ole Herra
sinulle näkynyt! Niin antoi Herra Mosekselle woiman
tehdä kolme ihmetyötä; nimittäin ensimäiseksi muuttaa sau«wansa kärmeeksi, toiseksi: tehdä kätensä spitalisekst ja jäl-
leen'puhtaaksi, kolmanneksi ottaa wetta Niili-wirrasta ja
muuttaa sen wcreksi. Mutta Moses sanoi Herralle: ah
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Herra, minulla on hidas puhe ja tautia kieli! Siihen
wastasi Herra: kuka on luonut ihmisen suun? Enkö
Minä Herra ole sen tehnyt? Mene siis nyt: Minä
opetan silmä, mitä sinun puhuman pitää. Ia katso, Aa-
ronin, weljes, Minä tunnen puheliaaksi. Hän tulee sinua
wastaan; sinun pitää puhuman hänelle ja hänen pitää
puhuman sinun puolestas kansalle.

Ia käwikin niin. Moses ja Aaron kokosiwat Israe-
lin lasten wanhimmat. Ia Aaron puhui kaikki ne sanat,
jotka Herra Mosekselle puhunut oli, ja teki ihmeitä kan-
san edessä; ja kansa uskoi. Ia kuin he kuuliwat, että
Herra oli etsinyt Israelin lapsia, nähnyt myös heidän ah-
distuksensa, lankesivat he maahan ja rutoiliwat.

23. Moses ja Pharao. Lähtö
Ggyptistä.

-2 Mos. 5
Moses ja Aaron meniwät Pharaon eteen ja sanoi»

wat: näin sanoo Herra Israelin Jumala: päästä Minun
kanssani Egyptistä pitämään Minulle juhlaa korwessa.
Pharao wastasi: kuka on Herra, jonka ääntä minun pi>
täisi kuuleman ja päästämän Israeli? En minä siitä He»
rasta mitään tiedä, enkä päästä Israelia. Ia samana
päiwänä käski Pharao työuteetjäjiä kurittamaan Israelin
kansaa wielä kowemmalla työllä kuin ennen. Niin alkoi
kansa napista Mosesta ja Aaroma ivastaan, sanoen: te
olette miekan antaneet Pharaon käteen, surmata meitä.
Moses ja Aaron meniwät sentähden uudestaan Pharaon
eteen ja tekiwät hänen nähdensä ihmeet, niinkuin Herra
oli käskenyt; mutta tuin Egyptin tietäjät ja noidat taisi-
wat tehdä samoja ihmeitä, niin Pharaon sydän paatui,
eitä hän enää kuullut heitä. Sentähden lähetti HerraMoseksen kautta hirmuisia witsauksia ja maanwaiwoja, toi-sen toisensa perästä Egyptin maata ahdistamaan.

Gusimäinen oli: Moses ojensi sauwansa Niiliwirran
yli, ja wesi muuttui wereksi, ja kaikki kalat kuoliwat, sillä
seitsemän paiwää juoksi wirta werenä, eikä kukaan tain»



30

unt juoda sen wettä. Sitten alkoiwat wirrat kuohua sam-
makoista, ja ne nousiwat sieltä maalle, ja peittiwät koko
Egyptin maan, niin että tuliwat huoneisiin, lepokammi-
oihin, »vuoteisiin, leiwiukaukaloihin ja taikina-astioihin.
Sikisi sitte täitä maan tomusta, jotka waiwasiwat ihmisiä
ja eläimiä. Niiden perästä tuli turiloita, jotka turmeli-
wat maan; fitte rutto, joka tappoi kaikkinaisia eläimiä jou»
kottain. Niistä päästyä kohta ilmaantui märkäpäitä pu-
nottawaifia paisumia ihmisiin ja eläimiin. Nyt nousi hir-
muinen rajuilma tulen ja rakeitten kanssa, jonka kaltais-
ta ei ollut koskaan Egyptissä nähty. Kaikki mitä kedolla
oli, sekä ihmiset että karjan, loiwat rakeet kuoliaksi: niin
myös kaiken maan wihannon, ja puut kedolla särjettiin
rakeilta. Niin tuli kowa itätuuli, ja toi heinäsirkkoja,
jotka täyttiwät maan ja söiwät kaikki mitä rakeilta oli
jäänyt häwittämätä. Tuli sitte synkeä pimeys, joka kesti
kolme päiwää, niin ett'ei toinen toistansa nähnyt koko
Egyptissä. Mutta Gosenin maalla oli walkeus, eikä siellä
muistakaan waiwoista mitään tietty. Witsausten aikana
oli kyllä Pharao monin kerroin luwannut päästää pois
Israelin kansan; mutta rasituksen tauottua ei hän otta-
nutkaan enää, lupaustansa muistaakseen, waan paadutti
sydämmensä entistä kowemmaksi.

Wiimeiukin puhui Moses Pharaolle, sanoen: näinsanoo Herra: Puoliyön aikana Minä waellan Egyptin maan
läpitse. Ia jokaisen esikoisen koko maassa pitää kuole-
man, Pharaon esikoisesta ja istuimensa perillisestä palk-
kapiian esikoiseen; niin myös kaikkein eläinten esikoiset.
Mutta Herra oli käskenyt Mosesta ja Aaronia »valmis-
tamaan Israelin lapsia lähtöön iloatrialla, sanoen: nel»
jäntenä-toistakymmenteuä päiwänä tätä kuuta pitää joka
perhekunnan teurastaman jn syömän ajastaikaisen karitsan
paistettuna ja happaamattoman leiwän kanssa. Syödes-
sänsä pitää heidän oleman »vyötettynä, ja kengät jalassa
ja sauwat kädessänsä, ja syömän niinkuin matkaan kii-

ruhtawaiset. Se on Herran Pääsiäinen. Olkoon se päi«
wä heille ikuinen muistopäiwä, jonka heidän pitää pyhit-
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tämän ikuiseksi juhlaksi Herralle. Mutta karitsan werellä
pitää heidän siwuman molemmat pihtipielet ja huonettensa
owenpäälliset, että surmanenkeli woisi ne eroittaa Egyp-
tiläisten-asunnoista.

Ia kuin nyt se puoliyön aika tuli, löi Herra sanansa
mukaan kaikki esikoiset Egyptissä. Ia nousi parku koko
Egyptin maalla, jonka kaltaista ei ole ollut eikä tuleman
pidä. Sillä ei siellä ollut huonetta, jossa ei kuollutta
ollut. Silloin nousi Pharao ja kaikki hänen palweliansa
ja kaikki Egyptiläiset; ja hän kutsui Moseksen ja Aaronin
yöllä ja sanoi: menkäät pois minun kansastani, sekä te
että Israelin lapset, ja siunatkaat myös minua. Niin
lähti Israelin kansa samana yönä kaikin tawaroinensa
matkaan, oltuansa Egyptissä neljäsataa ja kolmekymmentä
wuotta. Ia heitä.oli, lapsia lukemata, kuusi sataa tu-
hatta miestä. Ia Moses otti myötänsä Josephin luut,
niinkuin hän oli ennen.kuolematansa käskenyt.

Mutta kohta katui Pharao päästäneensä Israelin lapset
palwelukfestansa. Ia hän otti sotawäkensä ja riensi heidän
perästänsä. Nähdessä Egyptiläisen sotajoukon peljästyiwät
Israelin lapset sangen suuresti, ja sanoiwat Mosekselle: eikö
ollut hautoja Egyptissä, ettäs rupesit meitä johdattamaan
korpeen kuolemaan? Mutta Moses rohkaisi heitä, sanoen:
älkäät peljätkö: Herra sotii teidän puolestanne! Tulikin
enkeli ja asettiikse pilwen patsaana Egyptiläisten ja Is-
raelin jouktoin wälille. Mutta Moses ojensi kätensä Pu-
naisen-meren ylitse, ja Herra juoksutti wedet pois wah-
walla itätuulella koko sen yön, ja teki meren kuiwille, kuin
wedet ertauiwat. Ia Israelin lapset käwiwät keskeltä merta
kuiwaa myöten, ja wedet oliwat heille niinkuin muuri hei-
dän oikealla ja wasemmalla puolellansa. Ia Egyptiläi-
set ajoiwat heitä takaa ja oliwat aamun tullessa, matkaa
tehden, keskellä merta, mutta Israelin lapset oliwat jo
ennättäneet toiselle rannalle. Ia Herra katsahti Egyp-
tiläisten joukkoon ja syöksi pyörät heidän'Vaunuistansa.
Niin huusiwat Egyptiläiset peljästyneinä: paetkamme Is-
raelia, sillä Herra sotii heidän puolestansa meitä was-
taan. Mutta Herra sanoi Mosekselle: ojenna kates meren
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ylitse. Ia kuin Moses ojensi kätensä, niin wedet pala-
siwat, ja käwiwät waunuin ja kaiten Pharaon sotajoukon
ylitse: niin ett'ei yksikään heistä pääsnyt rannalle hen'
gissä. Nähdessäusä Egyptiläiset kuolleina meren ranteilla
ja sen suuren woiman, jonka Herra oli heille osoittanut,
pelkäsi Israelin kansa Herraa ja uskoi Herraan ja hänen
palweliaansa Mosekseen.

24. Israelin kansa korwessa. Lain
julistus.

2 Mos. 46, 17, 19, 2N, ,2t, 32 jo 33 Lul. 4 Mos. j«, 2i.
Israelin lasten kulku Egyptistä Kanaan maahan

käwi, Jumalan tahdosta suuren, synkän Arabian erämaan
halki, jossa ei ole »viljamaita, eikä wirtoja niinkuin Egyp-
tissä. Siellä kuljet monet häiwäkaudet muuta nätemätä,
tuin hieta alla, taiwas päällä; waan ei yhtään lähdettä,
ei ruohonkortta, ei elämän polkua, wielä wähemmin ih-
misasuntoa. Neljäkymmentä wuotta kesti Israelin kan-san waellus siinä. Ia Herra itse käwi heidän edellänsä
päiwällä pilwen patsaana, johdattaaksensa heitä, ja yöllä
walon patsaana, antaaksensa heille waloa. Ei heillä koko
matkalla ollut hätää ruoasta, sillä joka aamu löysiwät he
maasta hienoja, hunajanmakmsia jywiä, niinkuin härmän
hiukkoja joita nimittiwät Mannaksi. Eikä ollut heillä
medestäkään huolenpitämistä, sillä kuin Moses waan löisaumansa kalliohon, juoksi sieltä wettä kaikille tylliksi. Waat»
teensä ja jalkineensa taas eiwät kuluneet koko matkalla.

Kolmannen kuukauden ensimäisenä päiwänä lähdön
tänsä Egyptin maalta tuliwat Israelin lapset korpeen Si-
nain wuoren juurille. Ia Jumala käski Moseksen il-
moittaa kansalle tahtomansa tehdä liiton heidän kanssansa
että he olisiwat Hänelle papillinen waltakunta japy-
hä kansa. Ia wielä sanoi Herra Mostkselle-. pyhitä kan-
sa, sillä kolmantena päiwänä Minä, Herra, olen astmva
alas Sinain »vuorelle. Ia pitää pauemas raja kansan
ympärille sanoen: karttakaat itsiänne, ett'ette wuorelle astu
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taikka tartu sen rajaan: sillä joka wuoreeu sattuu, sen pi-
tää totisesti kuoleman.

Sitte kuin tuli kolmas päiwä, nousi aamulla warhain
»vuorella paksu pilwi, ja sieltä pitkäiscn jylinä, tulcnleimauk-
set ja wäkewä basunan ääni, niin että kaikki kansa pel>
wosta wapisi. Koko Sinain wuori suitsi ja »vapisi, sillä
Herra oli astunut siihen alas tulessa. Ia Moses joh-
datti kansan puhtaaksi pestyissä waatteissa leiristä Imna-
lata wastaan, ja he seisahtuiwat »vuoren juurelle, muis<
taen Herran »varoituksen. Nyt puhui Jumala ja julisti
heille ne kymmenet käskysanat. Ia kuin kansa kaikki nä-
mat näki ja kuuli, pakeni ja seisahtui se taemmaksi; mutta
Moses meni sen pimeyden ääreen, jossa Jumala oli. Täällä
ilmoitti Jumala Mosekselle monta muutakin sääntöä, jot-
ka Moses kaikki kirjoitti kirjaan. (Kaikkea minkä Moses
kirjoitti, sanottein yhteisellä niinellä Liittokirjaksi). Ia Mo-ses julisti kaikki kansalle, ja kansa »vastasi: kaikki, mitä
Herra puhunut on, tahdomme me tehdä ja olla hänelle
kuuliaiset- Nyt astui Moses ja Aaron ylös ja seitsemän»
kymmentä Israelin »vanhinta, ja näkiwät Israelin Juma-
lan: mutta Moses yksinänsä astui »vuorelle Herran tykö
keskelle pilweä, ja oli siellä neljäkymmentä päiwää ja nel-
jäkymmentä yötä. Sitte käski Jumala Mofeksen teettä-
mään Liittoarkin ftli arkun), jossa Liittokirja piti säily-
tettämän, puhtaalla kullalla silatun, niin myös Tavernaa-
kelin eli pyhän majan, jossa arkku oli pidettäwä, sekäwielä
muita jumalanpalwelumi kuulumia kappaleita. Aaron ia
hänen sukunsa määrättiin ikuiseksi ajaksi papillista wirkaa
pitämään.

Sitte kuin Herra oli lopettanut puheensa Mosekse»
kanssa Sinain »vuorella, antoi Hän hänelle kaksi todis-
tukscu taulua, jotka oliwat kiwestä, Jumalan sormella kir-
joitetut. Mutta Mofeksen »vuorella »viipyessä, meni kansa
Aaronin tykö ja sanoi: nouse, tee meille jumalia, jotta
meidän edellämme käwisiwät. Ia Aaron kuuli heitä, ja
teki kullasta »vasikamiäköisen kmvan, jolle he ilomielin,
hyppien ja leikkien uhrasiwat. Jumala näki sen ja ul>
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kasi heitä raugaistaksensa: mutta kuin Moses rukoili Her-
ma, miu antoi Hän sen heille anteeksi tällä kertaa. Ia
Moses astui alas wuorelta ja kuin hän näki kansan ilo-
hypyt ja leikit, julmistui hänen wihansa niin, että hän
kiivaudessansa löi Jumalalta saadut taulut rikki wnoreen
ja kuritti Jumalasta luopuneen kansan kowalla rangais-
tuksella. Sitte teki hän, Jumalan käskystä, kaksi kiivistä
taulua, entisten kaltaista: ja Jumala kirjoitti niihin uu-
delleen liittonsa, ne kymmenen käskysanaa. Siitä että Ju-
mala oli niin kauan puhutellut Mosesta, toistuvat hänen
taswonsa, että Israelin lapset pelkäsiwät häntä lähestyin
sänsä. Kuin hänellä fiis oli heille puhelemisia, pani hän
peitteen kaswoillensa, mutta Jumalan eteen astuessa otti
hän sen jälleen pois.

Mutta Israelin lapset yhtähymin napisiwat Mosesta
ja Herran käskyjä wastaan. Kerran kuin' eiwät enää
tahtoneet syödä mannaa, sanoen: meidän sielumme suut-
tun tähän- huonoon ruokaan, niin Herra lähetti kansan
sekaan tuliset kärmeet, jotka puriwat, niin että paljo kan-
saa kuoli. Waan tuin he katuiwat syntinsä, niin Mo-
ses, Herran käskystä, teki waskitarmeen, ja nosti sen mer-
kiksi ylös: ja jos joku kärmeeltä purtiin, ja katsahti was-
kikärmeeseen, hän jäi eloon.

Toisen kerran nostiwat Korah, Datham ja Abiram
yksin nenwoin napinan Mosesta ja Aaronin wastaau.
Mutta maa halkesi heidän allansa ja nieli heidät. Wielä
kerran nousi kapina kansassa, kuin wakojat, jotka Moses
oli lähettänyt Kanaan maata salaa katselemaan, sieltä
tullessa määrin ilmoittiwat maassa asuman suuren wä-
kewän kansan ja olewan siinä suuret wahwat kaupungit.
Israelin lasten epäuskaliaisuuden ja tottelemattomuuden
tähden puhui siis Herra Minneinkin heille: teidän lapsen-
ne, joiden te sanoitte tuleman saaliiksi,. Minä sinne joh-
datan, että he saamat nähdä sen maan, jonka te hylkäät'
te; mNtta teidän ja teidän ruumiinne pitää lankeaman täs-
sä korwessa. Ia oli lvanhoja kuusi sataa tuhatta, ja kor-wessa syntyneitä yhden werran.,
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23. Moses kuolee. Hänen siansa-pe-
rillinen losua.
5 Mos. ja Josuan tirj.

Herra sanoi Mosekselle: luolema-hetkes on nyt tul<
lut; ota siis losua, Nunin poika, ja pane kätes hänen
päällensä' ja aseta häntä sinun siahas kansaa johdatta-
maan. Ia Moses teki sen, ja siunasi Israelin lapsia su>
loisella siunauksella. Sitten astui hän Nebo-nimiselle wuo»
relle, josta Herra näytti hänelle Kanaan maan aina me»
reen asti, ja sen aukion kedon lerichon tykönä, ja siellä
hän kuolikin, ja Herra hautasi hänen laaksoon, Moabin
maalle, eikä kukaan ole koskaan löytänyt hänen hautaansa.
Moses oli kuollessansa sadan ja kahdenkymmenen ajast-
aikainen. Giwät hänen silmänsä olleet pimenneet, eikä
hänen elämänsä neste ollut lakastunut. Mutta ei Isra-
elissa enää syntynyt sellaista Prophetaa kuin Moses oli,
ei Jumalan tuntemisessa eikä ihmetöissä häneen werrat-
tawaa.

Ia Herra sanoi Iosualle: ole rohkea ja wahwista it»
feäs, sillä sinun pitää Israelin kansalle jakaman sen maan,
jonka Minä mannoin heidän isillensä, sen heille antaak-
seni. Mutta losua, Nunin poika, oli täytetty taidon ja
wiisauden hengellä, sillä Moses oli pannut kätensä hänen
päällensä, ja Israelin lapset oliwat hänelle kuuliaiset. Ia
losua lähetti salaa wakojia katselemaan Kanaan maata
jaerittäin lerichon kaupunkia, ja heidän palattuansa päätti

hän lähteä yli lordani-wirran Kanaan maahan, ja wal-
loittaa sen miekan woimalla. Papit kantoiwat liiton»ark-
kia kansan edellä. Ia kuin he tuliwat Jordanin rannalle
ja kantajain jalat kastuiwat wedessä, niin seisahtui se wesi,
joka yläpuolelta juoksi, niinkuin muuri, mutta se wesi, joka
juoksi alas mereen päin, wäheni. Niin meni kansa ylitse,
lerichota kohden. Seitsemän päiwää käwiwät Israelin
lapset lerichon ymMri, jota oli wahwa kaupunki, papit
esinnä, soittain basunilla, ja kansa heidän jälestä. Wi«
mein nosti kansa suuren sotahuudon, ja muurit jakaan-
tumat ja he woittiwat kaupungin. Sitte woitti losua monta
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muuta kansaa ja kuningasta, yhden toisensa perästä. Ker<
ran kuin ei päiwässä ennättänyt woittaa »vihollisiansa A-
jcilonin laaksossa, pani hän auringon ja kuun seisomaan

paikallansa taiwaalla wuorokauden, siihen asti kuin hän
oli täyden woiton saanut. Niin auttoi Jumala losuaa,
siihen asti kuin hän moitti yksineljattäkymmentä ruhtinas-
ta, jotka hallitsiwat Kanaan maassa. Ia losua jakoi ko-
ko maan kahdelletoistakymmenelle Israelin sukukunnalle.
Ia kaikki kansa kokoontui Siloon, ja rakensi sinne Pyhän
majan eli Todistuksen tabernakelin. Ia losua, Nunin
poika, kuoli sadan ja kymmenen wuoden ikäisenä.

26. Israelin Tuo»«arit. Simson.
Tuomarein-Kirja.

Josuan kuoltua eiwät Israelin lapset muistaneetkaan
liittoansa Jumalan kanssa, waan alkoiwat palwella epä-
jumalia. Silloin antoi Herra heidät »vihollistensa kasiin.
Mutta kuin taas hädissänsä huusiwat Häntä, ainoata aut-
tajata, armahti Hän heitä ja herätti kansasta urhoollisia
miehiä, joita sitte Tuomareiksi sanottiin, »vihollisista »va-
pahtamaan ja hallitsemaan heitä. Mainittawimpia owat
niistä: Athniel, Gideou, lephtha, Simson, sekä Eli ja
Samuel.

Kerran kuin Herra oli antanut Israelin lapset hei<
dän synteinsä tähden Philistealaisten käsiin neljäksikym-
meneksi »vuodeksi, ilmestyi Herran enkeli Manoah-nimiselle
miehelle ja hänen mainiollensa ja sanoi: sen lapsen, jon-
ka olet synnyttämä, pitää oleman Jumalalle pyhitetyn ha»
masta äitinsä kohdusta. Tälle pojalle paniwat »vanhem-
mat'nimeksi Simson. Täysi-ikaiseksi päästyä pyysi hän,
wasten »vanhempaiusa tahtoa, yhtä Philistealaisten tyttä-
ristä awioksensa. Se tapahtui Herran sallinuasta, että
Simson saisi tilaa ruwetaksensa »vapahtamaan Israelia
Philistealaisten »vallasta. Mennessänsä Timnathiin, Phi-
listealaisten kaupunkiin, sattui tiljuwa jalopeura häntä
»vastaan. Mutta mailta Simsonilla ei ollut mitään a-
setta, repi hän sen kappaleiksi. Muutaman päiwän pe-
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rästä kuin meni ottamaan morsiantansa, poikkesi hän kat>
somaan jalopeuran raatoa ja löysi siinä nyt kimalaispesän
ja hunajata. Ottipa tuota käydessään syödäksensä, Ntä
kuitenkaan kelienkään ilmoittamata. Hääpaikassa käski Sim>
son Philistealaisten arwata, mikä se on: ruokaa läksi syö»
marista, makeutta wäkewästä, sanoen wielä: jos seitsemän-
tenä hääpäiwänä sen minulle oikein selitätte, niin annan
minä teille kolmekymmentä paitaa ja kolmekymmentä juh-
la-waatetta: mutta joll'ette taida sitä, niin teidän pitää
antaman minulle saman werran. Mutta Philistealaiset
pakottiwat Simsonin waimon houkutteleinaan mieheltä»sä
arwoituksen selitystä. Sen saatua sanoiwat he seitsemän-
nen päiwän ehtoona Simsonille: mikä on makeampi huna-
jata ja mikä wäkewämpi jalopeuraa? Hän sanoi heille:
zoll'ette olisi kyntäneet minun »vasikallani, ette olisi saa-
neet tietää minun tapaustani (arwoitustani). Ia hän
meni ja löi kolmekymmentä Philistealaista, ja antoi hei-
dän juhlawaatteensa arwoitukseu selittäjille. Mutta kuin
wähän ajan perästä Simson meni emäntäänsä katsomaan,
oli se jo annettu toiselle awioksi. Siitä »vihastuneena pyysi
Simson kolme sataa kettua, sitoi ne kaksittain yhteen hän-nistä, pani tulisen kekäleen häntien lväliin, ja laski hei-
dät niin Philistealaisten eloon. Ne polttiwat heidän ky-
länsä ja kuhilaansa, niin myös wiinapuut ja öljypuut.
Siitä syttyiwät Philistealaiset koston intoon, niin että
Israelin kansan täytyi tuoda Simson sidottuna heille. Mut-
ta kuin nyt Philistealaiset karkasiwat hänen päällensä,
mursi hän köydet niinkuin palaneen langan, sai tuoreen
aasin-leukaluun käteensä, ja löi sillä tuhannen »vihollisi-ansa kuoliaksi. Kerran taas kuin sattui yöksi Gaza-nimi-seen kaupunkiin, niin kaupunkilaiset sulkiwat porttinsa,
aamun tullessa tappaaksensa hänen. Mutta Simson nousi
puoliyöstä, nosti portit pihtipielilleen ja telkineeu olal-
lensa ja kantoi ne korkealle mäen kukkulalle.

Alkoi sitte Simson rakastaa Delila nimistä waimoa,
ja hänen houkutteliwat Philistealaisten päämiehet kysele-
mään Simsonilta hänen suuren wäkewyytensä perää. Kol-
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me kertaa petti heidät Simson, turhia heille ilmoittele-
nmlla. Mutta »viimein tunnusti hän kuitenkin wiekkaalle
»vaimolle totuuden, sanoen: minun päähäni ei ole itänäni
partaweitsi tullut, sillä minä olen Jumalan Naziri. Jos
hiukset* ajetaan päästäni, niin wäkewyyteni katoaa, ja minä
tulen heikoksi kuin muutkin ihmiset. Tästä lähetti Delila
tiedon Philistealaisille., ja kuin sitte hänen maatessansa
oli ajanut Simsonilta hiukset päästä, tarkastivat he hä-
nen päällensä, ottiwat hänen kiinni, puhkasiwat hänen fil-
mänsä. weiwät hänen Gazaan, sitouvat hänen kaksilla was-
kikahleilla ja paniwat hänen niin jauhamaan »vankihuo-neessa.

Muutaman ajan perästä Philistealaisten päämiehet
kokoontuivat suurta uhria tekemään jumalallensa Dago-
nille, siitä että hän oli heidän »vihollisensa Simsonin hei-
dän käsiinsä antanut. Tuotiin sinne Simsonkin pilkat»
latvaksi. Huone, jossa oli kolmeen tuhanteen hente.en toos»
sa, oli rakennettu patsaille, ja niiden leskelle asetettiin
Simson. Jopa oliwat hänen hiuksensa alkaneet kaswaa
uudelleen, ja sitä myöten hänelle »voimaakin lisääntynyt.
Philistealaisten Pamillaan iloitessa huokasi Simson: Hei>
ra »vahwista minua ainoastaan tällä haawaa, ta tarttui
niin kahteen keskimäiseen patsaaseen, jotka koko huoneen
t«nnatti»vat. Sanoen lopuksi: minun sieluni kuolkoon Phi-
listealaisten kanssa, painoi hän patsaita niin »voimakkaasti,
että huone kaatui kumoon ja tappoi kaikki, jotka siinä oli-
wat niin Simsoninkin. Mutta hänen omaisensa hauta-
silvat hänen ruumiinsa, Manoan, hänen isänsä hautaan,
hänen kaksikymmentä wuotta Israelin tuomarina oltuansa.

2?. Nllth.
Ruthin Kirja.

Tuomarein hallituksen aikana täytyi ajan kalleuden
tähden Elimelek-uimisen miehen ludan Bethlehemistä
»vaimonsa Naemin ja kahden poikansa kanssa muuttaa
Moabilaisten maahan. Siellä kuoli Elimelek ja pojat nai-
wat kumpikin Moabilaisen »vaimon, jotta oliwat Arppa ja

,^
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Nuth nimeltä, mutta kuoliwat kohta hekin. Niin läksi Nae-
min waeltamaan takaisin kotimaillensa, kuin oli kuullut
siellä jo oleman paremmat ajat: ja hänen miniänsä läksi-
wät hänen kanssansa. Mutta ludan maan rajoille pääs-
tyänsä, alkoi Naemi kehoittaa heitä palajamaan äiteinsä
huoneisiin, waan eiwät he tahtoneet hänestä luopua. Vii-
meinkin taipui yhtähywin Arppa heittämään jäähywäisiä
anopillensa, palataksensa syntymä-sioilleen; mutta Ruth,
joka jo oli kääntynyt Israelin uskoon, wastasi: kuhunka
sinä menet, sinne minäkin menen! Sinun kansas on mi-
nun kansani, ja sinun lumalas minun Jumalani, Kussa
sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla; ainoastaan kuole-
ma meidät eroiltakoon. Nyt herkesi Naemi häntä eroon
kehoittamasta, ja niin tuliwat molemmat yhdessä Beth-
lehemiin. Ia Naemi sanoi: rikkaana minä täältä läksin,
waan tyhjänä antoi minun Herra palata. Ia se oli elon-
ajan alussa. Niin sanoi Ruth Naemille: salli minun
mennä tähkäpäitä noukkimaan sen pellolle, joka sen suo mi-
nulle. Naemi wastasi: mene, tyttäreni! Jumalan sallimas-
ta joutuikin Ruth Boaksen pellolle, joka oli rikas mies ja
hänen mies-waiuajallensa sukua. Illansuussa tuli itse
Boaskin pellolle ja kysyi elonleikkaajilta, kuka se uuori waimo
oli? Kuultuansa että se oli Moabilainen waimo Ruth,
meni hän ja sanoi hänelle: minä tiedän kaikki mitäs teh-
nyt olet anopilles, sittekuin miehes kuoli.' Herra, Israe-
lin Jumala, jonka turmiin, sinä tullut olet, palkitkoon sen
sinulle! Ala menekään muitten pelloille tähkiä noukkimaan.
Sitte häu syötti ja juotti hänen, ja Ruth kiitti häntä sy-
dämmellisesti hänen hywyydestänsä. Mutta Naemi, kuul-
tuansa nämät kaikki, sanoi: hän on meidän sukulaisemme;
olkoon hän siunattu Herralta!

Mutta, Boas, katseltuansa köyhän Ruthin siiwoa ja
uuhteetointa käytöstä, mieltyi häneen. Waan Israelissa
oli se laki: kuin waimo oli jäänyt lapsettomaksi miehes-
tänsä, niin tämän knoltua hänen lähin sukulaisensa oli
welwollinen ottamaan leskeä Maunoksensa, ja lesken täy»
tyi mennä itse häneltä sitä pyytämään. Sentähden meni
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Ruth, anoppinsa neuwosta ja kehoituksesta Voaksen tykö
ja sanoi: minä olen palwelias (se on perintö oikeuden mu-
kaan siuun omas). Boas ihastui siitä, mutta hän kuin
tiesi olewan toisen wielä likeisemmän sukulaisen Ruthille
elossa, meni siltä lupaa kysymään. Sen saatuansa, otti
Boas Ruthin emännäksensä. Ia Ruth synnytti hänelle
pojan, jonka hän nimitti Obediksi. Mutta Obed siitti Z<
sain ja Isai Dawidin.

28. Gli ja Samuel.
l Sam. <—4 Luk.

Simsonin aikana eli Israelissa mies, Ellana nimel-
tä. Hänellä oli kaksi waimoa, Hanna ja Peninna. Pe-
ninnalla oli lapsia; mutta Hannalla, jota hän enin ra-
kasti, ei ollut ainoatakaan lasta. Kuin Israelin kansassa
hedelmättömyys saatti waimot pilkan alaisiksi, sentähden
että se luettiin Jumalan wihan merkiksi, niin Hannakinkarsi Peninnalta pilkkaa ja häwäistystä. Hänen tätä
kowaa osaa itkiessä ja murhehtiessa koki hänen miehensä
lohdutella häntä sanoen: enkö minä ole sinulle parempi
kuin kymmenen poikaa? Mutta ei siitä ollut Hannan mur-
heelle liewitystä. Niin hän nousi ja meni' Todistuksen-
majaan, jossa ylimäinen-pappi Gli istui istuimellansa.
Ia Hanna itkien rukoili Herraa jalupasi Hänelle, sano-
en: jos Sinä, Herra, armossa katsoisit piikaas, ja antai-
sit minulle pojan, niin minä annan hänen Herralle kai
kitsi hänen ikäpäiwiksensä. Ia kuin hän kauan rukoili,
niin luuli Gli hänen olewan juowuksissa ja sanoi sen hä-
nelle. Mutta Hanna wastasi: wiinaa ja wäkewätä juo-
maa en ole minä juonut: minä olen murheellinen wäi-
mo, ja olen wuodattanut sydämmeui Herran edessä. Sa-
noi Eli: mene rauhaan; Israelin Jumala antakoon si-
nulle mitäs Häneltä rukoillut olet. Ia Jumala kuuli
Hannan rukouksen, ja hän synnytti pojan, jolle pani ni-
meksi Samuel, se on, Jumalalta rukoiltu. Niin pian
tuin poika oli joutunut siihen ikään, ett'ei enää tarwin-
nut äitinsä hoitoa, wei Hanna hänen Silohon, jossa To-
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distuksen«maja oli, ja antoi hänen ylimäisen-papin Elin
halttuuu. Kauniilla kiitosweisulla ylisti hän sitte Herraa,
joka oli suuresta armostansa kuullut hänen rukouksensa,

Samuel kaswoi siis Elin huoneessa ja taipui kas-
wattajansa silmäin alla Herraa palwelemcmn. Mutta E»
lin omat pojat eliwät jumalattomasti, niin että he ilkeäl'
lä jakewytmielisellä käytöksellänsä saattiwat itse uhri-pal-
weluksen ylenkatseeseen kansassa. Tästä nousi nyt »vali-
tus, joka wiimein tuli Elinkin kuulumin. Mutta kuin
Eli rakasti poikiansa ylen hellästi, ei raskinut rangaista
heitä asian ja ansion mukaan; ja hänen nuhteistansa ja
waroituksistansa eiwät he olleet milläänkään. Mutta ei'
pä tämä Elin pehmeys kelwannut Herralle. Sentähden
tuin näki Elin pitämän poikiansn suuremmassa kunniassa
kuin Häntä. Jumalaa, päätti Herra, että koko Elin suku
piti hukkuman ja papinwirka joutuman Samuelille, joka
palweli Herraa uskollisesti. Kerran siis kuin Samuel
makasi temppelissä, niin Herra kutsui häntä nimeltä. Luul-
len Elin häntä kutsuneen, nousi nuorukainen ja juoksi y-
limäisen-papin tykö; mutta Eli sanoi ci kutsuneensa-hän-
tä. Niin tapahtui wielä toisen ja kolmannen kerran.
Silloin ymmärsi Eli, että Herra itse kutsui nuorukaista,
ja hän ftlnoi siis Samuelille,~joka ei silloin wielä tunte-
nut Herraa: mene, ja pane maata, ja jos sinua wielä
kutsutaan, niin sano: puhu Herra, sillä Sinun palwelias
kuulee. Ia Herra kutsui taas: Samuel, Samuel! ja
nuorukainen wastasi, niinkuin Eli oli häntä neuwonut.
Niin Herra julisti Samuelille, tahtomansa rangaista E-
lin ja hänen sukunsa iankaikkisesti, sen pahan työn täh-
den, että hän tiesi poikansa häpiällisesti itsensä käyttäneen,
eikä estänyt heitä siitä.

Toisena aamuna Samuel ei tohtinut ilmoittaa E-
lille näkemiänsä. Mutta Eli sanoi: mitä sinulle sanot
tiin? Älä salaa sitä minulta. Niin Samuel ilmoitti hä-
nelle kaikki. Eli sanoi: Hän on Herra. Hän tehköön niin»
kuin Hänelle on kelwollinen! Kohta sen jälkeen syttyi jäl-
leen sota Philistean ja Israelin wälillä. Kansaa rol^
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waistaksensa tuottuvat Israelin päämiehet liitouarkin Si-
lvosta sotapaikkaan, ja arkin wartioiksi meniwät Elin mo-
lemmat pojat mukaan. Eli itse, joka oli yhdeksänkymme-
nen ja kahdeksan ajastaikainen, istui istuimella huoneensa
owella, odottaen sanomia sodasta, sillä hänellä oli huoli
Jumalan arkista. Niin tuli sanansaattaja ja ilmoitti:
Israel on paennut Philistralaisteu' edellä, sinun molem-
mat poikas owat kuolleet ja Jumalan arkki on otettu pois.
Kuin Eli sen kuuli, lankesi hän maahan taaksipäin istui-
meltansa, ja mursi niskansa jakuoli, neljäkymmentä wuotta
Israelia hallittuansa. .

29. Samuel ja Saul.
< Sam. 7—16.

Samuel pässi nyt Elin jälkeiseksi Israelin tuoma-
riksi japiti sitä wirtaa kuolemaansa asti. Hänen aikanansaoliwat Israelin lapset, Jumalan kädeltä suojeltuina, aina
woitolla wihollisiansa Philistealaisia wastaan. Täytyipä
näiden lähettää Monarkkikin takaisin Israeliin, sillä kowat
rasitukset oliwat kohdanneet kaikkia paikkakuntia, joihinsitä
muutettiin. Mutta ei Jumalan palwelusta enää sioitettu
Silohon, waan Samuel rakensi Herralle alttarin Rama-
thiin, jossa hän itsekin asui.

Sitte kuin alkoi itse wanheta, asetti Samuel poikansa
tuomareiksi kaukaisiin maanosiin. Mutta nämät eiwätpä
waeltaneet iiansä jälkiä, waan poikkesiwat ahneuteen, ot-
tiwat lahjoja ja sortiwat, oikeuden. Niin kaikki Israelin
kansan wanhimmat kokoontmwat Ramathiin anomaan Sa»
muelilta kuningasta hallitsiaksensa. Samuel otti sen pa-
haksi, mutta Jumala sanoi: kuule kansan ääntä: sillä ei
he ole sinua hyljänneet, waan minun, /tt'en minä heitä
hallitsisi.

Samaan aikaan oli Kis-niminen mies Benjamin
sukukunnasta kadottanut aasinsa. Niin hän lähetti poi-
kansa, Saulin, joka oli erinomaisesti kaunis ja iso mies,
etsimään niitä. Monta päiwää turhaan etsittyänsä meni
Saul Ramathiin kysymään Samuelilta, millä retkellä hän
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woisi löytää aasinsa. Koska Samuel näki Saulin, ilmes-
tyi hänelle Herra ja sanoi: katso, tämä on se mies josta
Minä sinulle sanonnt olen, että hän on hallitsema Minun
kansaani Israelia, Samuel sanoi Saulille: älä murhehdi
aaseja, sillä ne owat löydetyt. Ia hän wei hänen myö-
tänsä saliin, jossa uhri-atria oli walmistettu, ja istutti
hänen ylimäiseksi kaikista kutsutuista. Saul ei niistä ym-
märtänyt mitään; mutta seuraamana aamuna saattoi häntä
propheta kaupungin portille, wei hänen muista erilleen,
otti öljyastian, kaasi sen Saulin päähän, antoi hänelle
suuta ja sanoi: näetkös nyt, että Herra on siuuu woidellut
päämieheksi perimisensä päälle?

Kumikaan Saul oli käännäinyt Samuelista, kotia
mennäksensä, antoi Jumala hänelle toisen sydämmen. Mutta
ei hän kelienkään ilmoittanut, mitä hänelle oli tapahtunut.
Kohta kutsuikin Samuel kansan kokoon Mizpaan, ja ye
heittiwät arpaa, ja arpa lankesi Sauliin, ja he ottiwat
hänen knninkaaksensa ilolla.

Mutta Ammonilaiset alkoiwat sodan Israelia was-
taa.n. Ia Saul kokosi ison sotajoukou, löi wihollisensa ja
mitä heistä henkiin jäi, hajoitettiin. Siitä ihastunut Is-
raelin kansa kokoontui taas Gilgaliin ja wahwisti Saulin
waltaansa, ja uhrasi kiitosuhria Herralle. Mutta Saul
Mä ajasta ei ai.ua pitänyt Herran käskyjä mielessänsä,
waan rikkoi useammin kerroin niitä wastaan. Niinpä oli
Herra häntä käskenyt sukuperin häwittämään sen syn-
tisen Amalekin kansan, mutta Saul säästi heidän kunin-
kaansa ja paraat lampaista ja karjasta. Niin Samuel
meni Herran käskystä nuhtelemaan Saulia hänen tottele-
mattomuudestansa. Saul sanoi kyllä säästäneensä paraat
eläimistä uhrataksensa niitä Herralle, mutta Samuel was-
tasi: kelpaako Herralle paremmin poltto-uhri ja uhri, kuin
että sinä kuulisit Herran äänen. Katso, kuuliaisuus on
parempi kuin uhri ja totella parempi kuin oinas-
ten lihawuus. Tottelemattomuus on synti mokomin kuin
epäjumalan palwelus/ noituus ja taikuuskin. Ia koskas
olet hyljännyt Herran sanan', on Hän myös sinun hyljän-
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nyt, ett'ei sinun enää pidä kuninkaana oleman. Ia siitä
päiwästä alkain luopui Saulista Herran henki, ja paha
henki alkoi häntä waiwata.

3N Dalvid paimenena.
< Sam 16—1°.

Sanoi Herra Samuelille: kuinka kauan sinä murheh-
dit Saulia, jonka minä hyljännyt olen. Täytä sarwes
yljyllä ja meye Bethlehemiläisen Isäin tykö, sillä hänen
pojistansa olen minä katsonut itselleni kuninkaan. Asta-
lansa salataksensa teki Samuel Vethlehemiin tultuaan uhrin
jakutsui uhrille Isäin poikinensa. Ia Isai, sen köyhän Ru-
thin pojanpoika, tuli, seitsemän poikaa muassansa. Samuel,
tuin näki wanhimman niistä, joka oli jalowartinen mies,
ajatteli itsekseen: tämä on Herran woideltawa. Mutta Herra
sanoi Samuelille: älä katso hänen muotoansa, eikä suurta

kokoansa: ihminen näkee sen mikä silmäin edessä on,
mutta Herra katsoo sydämmcen. Niin tuliwat kaikki
seitsemän hyljätyiksi, toinen toisensa perästä. Wiimein ky-
säsi Samuel Isailta: joko nyt tässä kaikki poikasi owctt?
Isai wastasn wielä on nuorin, joka on lampaita kaitse-massa. Häntä ei ollut kenkään muistanut, mutta nyt hän
piti noudettaman kotia. Hän tuli, werewä nuorukainen,
kaunis kaswoilta ja ihananmuotoinen. Ia Herra sanoi
Samuelille: nouse ja woitele tämä; sillä tämä se on! Niin
otti Samuel öljyfarwensa ja woitell Dawioin weljeinsä
keskellä. Ia siitä päiwästä tuli Herran henki Dawidiin,
ja pysyi hänessä.

Mutta kuin Herran henki läksi Saulista, waiwasi
paha henki häntä. Niin neuwoiwat hänen palweliansa
häntä tuottamaan taitaman harpunsoittajan ja weisaajan,
joka hänen levottomuuttansa wirwoittaisi. Niin lähetti
kuningas noutamaan Dawioin, ja uskoi hänelle tärkeän
wiran, tehden hänen aseensa kantajaksi. Joka kerran kuin
nyt paha henki tuli Saulin päälle, alkoi Dawio soitella
kantelettansa, josta kohta tulisin kuninkalle liewitys. Tus-
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lastansa päästyä, laski Saul Dawidin menemään toti-
ansa takaisin.

Alkoiwat Philistealaiset taas sodan Israelia wastaan.
Niin isä lähetti Dawidin katsomaan »veljiänsä, jotka oli-
wat menneet sotaan kuninkaan kanssa. Paikalle päästes-
sänsä näki hän sotawäen tappelujonassa seisomassa ja
Philistealaisten puolesta hirmuisen Goliath-nimisen jätti-
läisen astuwan esiin, pyytäen urhoollisinta Israelilaisista
kanssansa ottelukseen, sanoen: walitkaat yksi teistänne, jo-
ka tulee tänne alas minun tyköni. Jos hän woi sotia
minua wastaan ja lyö minun, niin me olemme teidän
palwelianne, mutta jos minä hänen woitan ja lyön hä-
nen, niin teidän pitää oleman meidän palweliamme, ja
teidän pitää meitä palweleman. Sitä tekoa oli hän teh-
nyt jo neljäkymmentä päiwää perätysten, eikä ollut
elin sotajoukossa sitä miestä, joka olisi uskaltanut käydä
hänen kanssansa ottelemaan, waikka kuningas oli luwan-
nut, että joka Goliathin löisi, piti saaman kuninkaan ouwn
tyttären emännäksensä ja hänen isänsä huone piti wapau-
tettaman kaikesta weronmaksosta. Niin Dawid, ei palkan
himosta waan kansansa häwäistystä paheksien, meni ku-
ninkaan tykö ja sanoi tahtowansa käydä Philistealaista
wastaan sotimaan. Kuningas kielsi sanoen: sinä olet nuo-
rukainen, jaPhilistealainen on sotamies hamasta nuoruu-
destansa; mutta Dawid wstaasi: minä kaitsin, isäni lam-
paita. Niin tuli jalopeura ja karhu ja wei lampaan lau-
masta; mutta minä juoksin ja. tapoin heidät. Herra, jo-
ka minun pelasti jalopeuran ja karhun käsistä, Hän pe-
lastaa minun tämän Philistealaisenkin käsistä. Niin
Saul puetti oman sotaputunsa Dawidille, mutta Dawid
pani ne pois päällänsä, sillä ei hän ollut tottunut sellai-
sissa käymään. Otti waan sauwan ja lingon käteensä ja
pisti wiisi sileätä kiweä säkkiinsä, ja meni niin omissa pai-
menwantteissansa Philistealaista wastaan.

NähdeSsänsä paimenpojan zedessänsä, katsoi Goliath
hänen ylön ja sanoi: olenko minä koira, ettäs tulet sau-
noilla minun tyköni? Tule tänne, minä annan lihas tai-
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waan linnuille jakedon pedoille. Dawid wastasi: sinä tulet
minun tyköni miekalla, keihäällä ja kilwellä; mutta minä tu-
len sinun tykös Herran Zebaothin, Israelin Jumalan, nimeen,
jonka sinä pilkannut olet, ja Hän antaa sinun minun käsii-
ui. Ia hän otti kiwen kukkarostansa, ja linkosi Goliathia
otsaan, niin että hän lankesi maahan kaswoillensa. Ia
Dawid Moksi, otti hänen oman miekkansa ja hakkasi sil-
lä hänen päänsä poikki. Siitä peljästyneinä pakeniwat
Philistealaiset. Mutta Israelin sotajoukko ajoi heitä takaa
ja löi heidät. Niin waimot lauloiwat: Saul löi tuhannen,
mutta Dawid kymmenen tuhatta. Siitä närkästyi Saul
sangen suuresti- eikä sitä wihaansa koskaan unhottanut,
eikä sallinut Dawidin enää palata isäänsä huoneeseen,
waan asetti hänen sotawakensä sekaan.

8!. Dawid wKmottmm.
< Sam, <8 3i.

Dawid soitteli niinkuin ennenkin harppua 'Saulin
edessä, mutta ei kuningas.siitä leppynyt: pyysi häntä waan
tappaaksensa. Kerran, kuin -Dawid taas soitti harppua.ku-
nintaan edessä, otti tämä keihään ja syöksi sen Dawidin
jälkeen; mutta ei se kuitenkaan sattunut häneen. Toisen ler-
ran aikoi hän lähettää Dawidin Philistealaisten surmat-
tawaksi. Siinä aikomuksessa lupasi hau tyttärensä Micha-
lm, jonka hän tiesi Dawidia rakastaman, hänelle emän-
näksi wanhimman tyttärensä Merobin siaan, joka oli toi-
selle annettu: mutta ensin piti Dawidin muun huomen-
lahjan «asemesta tappaa sata Philistealaista. Ia Dawid
löi miehinensä kaksi sataa Philistealalsta, ja saikin fitte
Michalin emännäksensä. Kerran taas lähetti Saul mie-
hensä surmaamaan Dawidin hänen omassa huoneessansa;
mutta Michal, hänen emäntänsä, laski hänen ulos akku-
nasta, että hän pääsi pakoon. Nyt pakeni Dawid Rama-
thiin, Samuelin tykö, mutta ei hänen käynyt sielläkään ole«
minen, sillä Saul tuli itse sinne ottamaan häntä kiinni.
Pakomatkoillansa tuli hän sitte Nobiin, Ahimelech papin
W, joka tietämätä hänen olewan Saulia paossa, antoi
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hänelle leipää ja Goliathin miekan, matkan waraksi. Sieltä
wiimeinkin meni Dawid Philistealaisten kuninkaan Achik-sen tykö; mutta sielläkin oli waara tarjona, kuin Achiksen
palweliat alkoiwat häntä tunnustella. Peloissansa täytyi
siis Dawidin mutkistella itseänsä nlielipnolen tawalla, ja
pääsi sillä keinoin sieltäkin taas hengissä pois. Sieltä läh-
tein pakeni Dawid Adullan.luolaan. Ia kuin hänen »vel-
jensä ja kaikki isänsä huone sen ,kuu!iwat, tuliwat he sinne
hänen tykönsä. Sinne kokoontui muitakin murheellisia ja
wainottuja, yhteensä liki neljä sataa miestä.

Se kuin tuli Saulin,kuulumiin, alkoi hän waroa Pal-
mellansa salaa Dawioia suojeleman, ja nuhteli heitä siitä
katkerasti. Silloin julisti Doeg, Jumalala pelkäämätön:
mies, nähneensä Dawidin Ahimelech papin tykönä, häneltä
ewästettynä ja Goliathin miekalla warustettuna. Siitä jul-
mistui Saul niin, että tapatti Ahimelechiu ja neljä yhdekM-
täkymmentä muuta pappia, jotka oliwat warsin wiattomat,
häwitti Nobin, pappein kaupungin, ja surmasi miehet, wai«
mot ja lapset. Uksi ainoa, Ahimelechin poika Abiathar,
pääsi pakoon ja tuli Dawidin tykö.

Ia Dawid itse pakeni paikasta paikkaan, oleskellen
metsissä, luolissa ja wuorten rotkoissa, Saulilta yhä wai-
nottuua ja takaa ajettuna. Eikä olisikaan tainnut Dawid
näitä Saulin alinomaisia wainoomisia wälttäa, joll'ei hä-
nellä olisi ollut Jonathan, Saulin poika, uskollisena ys°
tawänä hamasta siitä ajasta, kuin Dawid woitti Goliathin.
Tämä urhoollinen ja waka nuorukainen oli kyllä kokenut
lepytellä isäänsä, mutta kuin ei Saul ottanut sitä kuullak-
sensa, eikä kuitenkaan woinnt salata aikeitansa Jonatha-
nilta, waroitteli tämä aina ystciwätänsä Dawidia waaran
hetkinä. Tulr wiimein itsekin lohduttelemaan wainottua,
ja sanoi hänelle: älä pelkää, sillä ei minun isäni Saulin
käsi'löydä sinua. Sinä tulet kuitenkin Israelin kuninkaaksi,
ja minä olen likin sinua. Ia he uudistiwat liittonsa kes-
kenänsä Herran edessä.

Kerran kuin Dawid piilotteliikse. Engedin korwessa,
tuli Saul kolmen tuhannen miehen kmissa häntä sieltä
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etsimään. Niin tapahtui, että Saul meni »vuoren luolaan
lepäämään, tietämätä että Dawid ja hänen miehensä oli-
wat luolan sisässä. Ia miehet kehoittiwat Dawidia tap-
pamaan »vihamiestänsä, mutta Dawid »vastasi: olkoon
se kaulana minusta, että minä satuttaisin kättäni minun
herraani, Herran woideltuun. Ia hän nousi ja leikkasi sa-
laa kappaleen Saulin waatteen liepeestä, meni sitte Sau-
lin perästä luolasta, huusi hänen jälkeensä ja sanoi: mi»
uun herrani kuningas! Katso, Herra on tänä päiwänä an-
tanut sinun minun käsiini. Katso, tilkaa sinun hameestas
minun kädessäni! Herra tuomitkoon minun ja sinun wä-
lis! Silloin Saul itkein wastasi: sinä olet hurskaampi
minna, sillä sinä olet tehnyt minulle hywää, waikka minä
olen tehnyt sinulle pahaa! Herra palkitkoon sen sinulle.

Melkein samaan aikaan kuoli Samuel. Koko Israel
kokoontui murhehtimaan häntä, ja he hautasiwat hänen Ra-
mathiin,. jossa hänen asuntonsa oli. Mutta Dawid läksi
jälleenpakoretkillensa, sillä ei ollut hänen Mullaksensa Sau-
lin katumukseen luottamista. Ia olikin hänelle siihen syy-
tä, sillä Saul läksi taas häntä etsimään ja sioitti itsensä
Hakila-»vuoren juurelle. Niin Dawid, siitä sanan saa-
tuansa, meni salaa yöllä kaikkien maatessa, yksi. ainoa
mies muassansa, kuninkaan leiriin, otti keihään ja »vesi-
maljan hänen päänsä pohjista ja meni matkaansa. Kau-
as wuoren kukkulalle tultuansa huusi hän kansalle ja näyt-
ti heille ja Saulille keihään ja »vesimaljan. Niin sanoi
Saul: minä olen syntiä tehnyt, tule jälleen minun poi-
kani Dawid; en minä sinulle enää mitään pahaa tee!
Siunattu ole sinä minun poikani Dawid! Mutta eipä sit-
tenkään tohtinut uskoa häntä, »vaan pakeni uudelleen
Achiksen Philistealaisten kuninkaan, tykö. Tällä kertaa
kohtasi Achis 'ystäwällisesti Dawidia, tätä omalta knnin-
kaaltaausa wainottua pakolaista. Ia Herra satutti niin,
että waikka Dawid asui Philistealaisten maassa, ei häntä
kuitenkaan pakoitettu sotimaan Philistealaisten puolesta
omaa kansaansa wastaan. Mutta Pyilistealaiset sotiwat ja
woittiwat Israelin sotajoukon Gilboan »vuorella, ja tap-
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poilvat Jonathanin ja kaksi hänen »veljiänsä, ja ajoiwat
Saulia takaa, joka oli pahoin haawoitettu. Niin käski
Saul aseensa kantajata tappamaan häntä, ett'ei hän jou»
tuisi Philistealaisten käsiin. Mutta aseenkantaja ei tah-
tonut satuttaa kättänsä Herran »voideltuun. Niin otti
Saul miekkansa ja syöksi itsensä sitä wastaan ja kuoli,
kaksikymmentä wuotta Israelia hallittuansa. Ia kuin
Philistealaiset löysiwät hänen, hattasiwat he hänen päänsä
poikki, ja lähettiwät sen ympäri maakuntansa; mutta hä-
nen ruumiinsa ripustiwat he Bethsan muurille. Kosta
Israelin miehet kuuliwat, mitä Saulille tehty oli, nousi-
wat he yöllä, ottiwat Saulin ja hänen poikainsa ruumiit
Bethsan muurllta ja hautasiwat heidät labeksem.

32. Dawid kuninkaana.
2 Sam. I—B. 1 Makiij. 1!-l9.

Kolmantena päiwänä Saulin kuolemasta tuli sana
siitä Dawidille, jota oleskeli silloin Ziglagin kaupungissa,
Philistean maassa. Niin Dawid ja jokainen niitä, jotka
hänen tykönänsä oliwat, repiwät »vaatteensa, ja itkiwät
ja walittiwat Saulin ja Jonathanin kuolemaa, ja Her>
ran kansan onnettouiuutta. Sitte Dawid ja hänen »vä-
kensä palasiwat takaisin isämaahansa ja tuliwat Hebro-
niin. Siellä woiteliwat hänen ludan »niehet kuninkaat'
sensa. Mutta oli »vielä yksi Saulin poikia, Isboseth m°

elossa ja hänen teki Abner, Saulin sotapäämies,
Israelin Waan kuin Isboseth kuuden »vuo
den perästä murhattiin omalta »valittiin Da-
wid kuninkaaksi koko Israelille, puoli seitsemättä wuotta
Hebronissa ludaa hallittuansa; mutta Isbosethin mur-
haajat, Ma luuliwatDawidille mieluisan työn tehneensä,
saiwat häneltä ansaitun palkan, nimittäin kuolema-ran-
gaistuksen.

Gnsimäiseksi työksensä otti nyt Dawid Jerusalemin
takaisin-woittamisen lebusealaisilta, jotka oliwat sen »vai
loittaneet wähää jälkeen Josuan aikoja. Dawid otti wä-
kirynnäköllä sekä kaupungin että Zionin linnan, jonka hän

3
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nimitti Dawidin kaupungiksi. Ia hän warusteli sitä joka
kulmalta ja asetti siihen asuntonsa. Hänen lähimäinen
huolensa oli Jumalan-palweluksen uudistaminen. Sen-
tähden tuotti hän suurella ilolla jariemusoitolla Jerusalemiin
Herran liitonarkin, joka wiimeisinä aikoina oli melkein unho-
uksiin joutunut, jaasetti sen siellä majaan, ja määräsi sille
Lewitaita palwelioiksi ylistämään, kiittämään ja kunnioit-
tamaan Herraa, Israelin Jumalaa. Olisi Dawid tah-
tonut rakentaa temppelinkin Herralle, sillä hän sanoi: mi-
nä asun cedripuisessa huoneessa, mutta Jumalan Monarkki
on waatetten alla; waan propheta Nathan kielsi hänen,
Herran nimeen, pois siitä yrityksestä, luwaten että Da-
widin kuoltua hänen poikansa piti Herralle huoneen ra-
kentaman.

Ia monta suurta sotaa nostettiin Dawidia wastaan
ympäristöillä asumilta kansoilta, mutta Jumala olihänen
kanssansa ja hän moitti heidät kaikki ja lewitti waltakun-
tansa rajat Keskimerestä Euphratin wirtaan, ja Damas-
kosta Egyptiin asti. Oli nyt tämä Israelille onnellinen
aika, kaikkia entisiä aikoja etuisampi. Sillä Dawid piti woi-
massa lakia ja oikeutta kaikessa kansassa; ja nekin kan-
sat, jotka Hawid walloittanut oli, Syrialaiset, Edomea-
laiset, Moabilaiset ja Philistealaiset, oliwat onnelliset hä-
nen allansa. Ia hänen nimensä tuli kuuluisaksi wierais-
sakiu maissa, ja heidän kuninkaansa kunnioittiwat häntä
kaikellaisten lahjain lähettämällä. Eikä Dawid näinä on-
nen aikoina unhottanut Herraa. Waan niinkuin hän en-
nen ahdistutsissansa oli wuodattanut sydämmensä mur-
heen Herralle ja julistanut Hänelle uskalluksensa hänenapuunsa, niin hän nyt kiitos-lauluilla ylisteli Herran
kunniata ja armoa. Rämät Dawidin wirret, ynnä monta
muiden tekemää laulua, on Jumala.säilyttänyt tähän päi-
wään asti Pyhässä Raamatussa, jossa heitä kaikkia yh-
teiseen nimitetään Psalttariksi.



51

33. Dawid rikkoo ja rangaistaan.
2 Sam. t 0 —l2.

Nousi kerran sota Ammonialaisia wastacm, jotka oli-
wat häwäisstet Dawidin lähettiläiset. Niin lähetti Dawid
sotapäämiehensä' loabin piirittämään Rabba-nimistä kau-
punkia; waan itse jäi hän Jerusalemiin. Täällä kuin ker-
ran Dawid ehtopuolella käweli linnansa katolla, sattui
hän sieltä näkemään sangen ihanan Bathseba-nimisen wai°
mon, jonka Mies Uria oli Dawidin kelwollisimpia sota-
miehiä ja nyt Ammonialaisia wastaan sotimassa. Sa-
massa syttyi Dawidiin syntinen himo saadaksensa Bath-
seban emännäksensä, ja hän tuotti hänen pian luoksensa.
Sitte kutsutti hän Ariau sodasta ja Hyysi häntä lahjoilla
suositelluksi. Mutta kuin ei se auttanut, lähetti hän U°
rian wiemaän Jonoille kirjan, jossa kuningas salaa oli
käskenyt: pankaat Uria kowimman sodan eteen, ja kaan-
tätäät itsenne hänen tyköänsä takaperin, että hän lyötät»
siin ja kuolisi. Niin Uria kuolikin ja Dawid otti Bathse-
van emännäksensä. Ia paha himo, jota oli hänen sie-
lunsa pimittänyt, piti hänen lähes koko wuoden hengelli-
sen suruttomuuden tilassa.

Mutta se työ oli paha Herran edessä. Niin Her-
ra lähetti prophetan Nathanin Dawidin tykö. Nathan
sanoi: Oli yhdessä kaupungissa kaksi miestä, toinen rikas
ju toinen köyhä. Rikkaalla oli ain-an paljo lampaita ja
karjaa, mutta köyhällä ei ollut mitään muuta kuin yksi
wHä karitsa, jonka hän oli elättänyt lastensa kanssa.
Se söi hänen leipänsä palasta, ja joi hänen juoma-as-
tiastansa, ja makasi hänen sylissänsä. Mutta koska rik-
kaalle tuli wieras, ei hän raskinut ottaa omista lampais-
tansa, waan otti köyhän miehen ainoan lampaan ja wal-
misti sen »vieraallensa ruoaksi. Niin sanoi Dawid wi-
hasta julmistuneena: niin totta kuin Herra elää, se mies
on kuoleman lapsi, jokn sen teki. Nathan sanoi: Sinä
olet se mies. Ia propheta nuhteli Dawidia ankarasti.
Niin Dawid tunnusti pahan tekonsa ja sanoi: minä olen
syntiä tehnyt Herraa wastaan. Nathan julisti hänelle
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lostn Jumalan anteeksi antaman hänen syntinsä, niin ett'ei
hänen pitänyt kuoleman synnissä; mutta että hänen kui-
tenkin piti syntinsä seuraukset kärsimän Katso, janoi
propheta Herran nimeen, minä herätän pahuuden sinua
wastaan sinun omasta huoneestas. Ia koskas tämän
työn kautta saatit Herran wiholliset pilkkaamaan, pitää
sen pojan, joka sinulle Bathsebasta syntynyt on, totisesti
kuoleman. Sritsemän päiwää Dawid makasi yöt päiwät
Herran edessä kyyneleillä, rukouksilla ja awunhuudoilla
lapsensa tähden. Sillä ajalla weisasi hän tatumus-psal'
meja, josta wielä nytkin on murheelliselle sydämmelle loh-
dutus ja wirwoitus. Niistä alkaa ensimäinen psalmi wii»
dettä kymmentä näillä sanoilla: Jumala, ole minulle ar-
mollinen Sinun yywyytes tähden; pyhi pois minun sy«'
tini Sinun suuren lauveutes tähden! Mutta kuin lapsi
seitsemäntenä päiwänä kuoli, nousi Dawid ylös, pesi ja
woiteli itsensä. Kuin hänen palweliansa sitä mielenmuu-
tosta paniwat ihmeeksi, sanoi hän: taidanko minä hänen
euää jälleen tuoda? Minä meucn hänen tykönsä, mutta
ei hän palaja minun tyköni. Ia hän kiitti ja ylisti Her-
raa siitä, mitä Herra hänelle tehnyt oli, ja sanoi: kiitä
Herraa, minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, Hä-
nen pyhää nimeänsä! Kiitä Herraa, minun sieluni, ja älä
unhota mitä hywää Hän minulle tehnyt on! Joka sinulle
kaikki syntis antaa anteeksi, ja parantaa kaikki sinun ri-
tokses.

34. Dawid ja Absalonn
2 Cam. <4—24. t Kuning. l, 2. t Ailat. 21, 23, 29.

Kaikista Dawidin pojista oli Absalom kauniin, sillä /

hän oli ihanin mies koko Israelissa. Mutta hänen sy-
dämmensä oli kawala ja kelwotoin. Määrillä ja wiette-
lewillä sanoilla ja mutkilla saatti hän salaa puolellensa
monta miestä, joista kuuluisin oli Dawidin neuwonan-
taja Achitophel. jonka neuwoja luultiin itse Jumalalta
lähteneiksi. Äkkiä tuli Dawidille sanoma Jerusalemiin,
että Absalom oli Hebronissa huudattanut itsensä kunin-

X
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taaksi. Niin Dawid pakeni Jerusalemista paljain jaloin,
Kidronin ojan ylitse, ylös öljymäen pallasta myöten ja
itki. Ia kuin hänelle ilmoitettiin Achitophelin oleman lii-
tossa Absalomin kanssa, sanoi hän: Herra tee Achitophe»
lin neuwo tyhmyydeksi. Tällä pakoretkellä kohtasi Dawi-
dia Sunei-niminen Saulin sukulainen, kiroillen, kiwillä
mistelien ja werikoiratsi soimaten häntä. Niin yksi Da-
widin miehistä tahtoi lyödä Sunein hengiltä; mutta Da-
wid ei sitä sallinut, waan sanoi: anna hänen kirota, sillä
Herra on käskenyt hänen niin tehdä.

Absalom, Jerusalemin »valloitettua, piti nenwoa mie-
hineusä mitä nyt tehdä. Achitophel neuwoi heti ajamaan
Dawidia takaa, ennenkuin kerkeäisi »vastarintaan warus-
taida; mutta wanha Husai-niminen neuwonantaja käski
ensin saattaa kaiten sotawäen totoon, ennenkuin lähdet-
täisi sodantaitawata Dawidia wastaan likkeelle. Ia Ab-
salom katsoi Husain neuwon pareinmaksi; mutta Husai
ilmoitti kaikki salaa Dawidille. Ia Dawid nousi »väki»
nensä ja »neni ennen paiwän koittoa yli Jordanin »vir-
ran, ja pääsi niin pakoon. Mutta Achitophel, tuin nät»
neuwonsa Absalomilta hyljätvksi, hirtti itsensä. Pian us.
kolliset maassa tokoontuiivat Dawidin ympärille, ja Joao
läksi suurella sotajoukolla sotimaan Absalomia wastaan.
Kuin kansa ei laskenut »vanhaa kuningastansa sotaan,
täskt Dawid kaikkia päämiehiänsä siwiästi kohtelemaan
Absalomia. Ia Dawidin miehet.woittiwat Absalomin so-
tajoukon. Ia Absalom itse tarttui paetessansa pitkistä,
kauniista hiuksistansa tammen otsaan, ja muuli juoksi mat-
taansa hänen altansa, ja hän jäi rippumaan taiwaan ja
maan wälille. Msi sotamies ilmoitti sen loabille. Niin
loab otti kolme keihästä ja pisti ne Absalonun sydäm-
meen, kosta hän »vielä tammessa eli, heitti sitte hänen ruu'
miinsa suureen kuoppaan ja pani suuren kiwirouktion hä-
nen päällensä. Dawid ei suinkaan ilahtunut poikansa
kuolemasta, waan sanoi monasti: Absalom, minun poikani!
minun poikani! o josta minä olisin kuollut sinun edestäs!
Ia Dawid saatettiin suurella ilolla takaisin Jerusalemiin.
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Mutta ylpeyden henki sai mallan Dawidista, niin
että hän wasten loabin waroitusta luetutts kaiken kan<sansa. Waan kuin se luwunlasku oli päätetty, alkoi Da-
wid katua tekoansa, ja sanoi: minä olen sangen suuresti
syntiä tehnyt, että minä sen tein. Niin tuli, Jumalan
käskystä, Gad propheta Dawidin tykö, ja sanoi hänelle:
näin sanoo Herra: kolme Minä panen sinun etees; wa-
litse niistä.yksi, jonka Minä sinulle teen. Tahdotkos että
nälkä tulee seitsemäksi ajastajaksi sinun maakunnalles, taik-
ka ettäs kolme kuukautta pakenet wihamiestes edellä, eli
että rutto on kolme päiwää sinun maallas? Dawid was°
tasi: minulla on sangen suuri ahdistus; mutta salli mei-
dän langeta Herran käsiin, sillä Herran armo on
suuri; en minä tahdo langeta ihmisten käsiin. Herralähetti siis ruttotaudin, niin että kansaa kuoli seitsemän-
kymmentä tuhatta miestä kolmena päiwänä. Enkeli ojensi
kätensä lerus leMinkin ylitse, kadottaaksensa sitä; mutta
Herra sanoi: jo on kyllä, pidä nyt kätcs alallansa.

Koska Dawid oli wanha ja elämästä kyllänsä saa»
nut, asetti hän poikansa Salomon Israelin ja ludan
kuninkaaksi, hallitsemaan isänsä siaan. Sitte kuiu tunsi
kuolema-hetkensä lähestymän, kutsui hän Salomon ja sa-
noi hänelle: minä menen kaiken maailman tietä. Mut-
ta pidä sinä mitä Herra sinun lumalas on käskenyt, niin
ettäs waellat Hänen teitänsä, ja pidät Hänen säätynsä
ja käskynsä. Niin nukkui Dawid ja haudattiin Dawidin
kaupunkiin. Hänen ikänsä oli seitsemänkymmentä ja hä-
nen hallituksensa aika neljäkymmentä wuotta.

33. Salomo.
l Kun. 3—K.

Isänsä Dawidin kuoltua pääsi Salomo yksinänsä
hallitsemaan. Ia Jumala ilmaantui hänelle unessa ja
sanoi: auos, mitä Minä annan sinulle. Salomo sanoi:
minä olen nuorukainen ja taitamatoin hallitsemaan suurta
kansaa: anna fentähden palwelialles ymmartäwäinen
sydän tuomitakseni kansaa ja eroittaakseni pahaa ja
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hywää. Tämä Salomon anomus kelpasi Herralle niin,
että Hän antoi hänelle niin suuren taidon ja wiisauden,
ett'ei hänen wertaistansa ole ollut hänen edellänsä, eikä
pidä tuleman hänen jälkeensä. Ia myös sitä mitä ei hän
ollut anonut antoi hänelle Jumala, nimittäin rikkautta ja
kunniata.

Jo hänen hallituksensa alussa tuli Salomon suuri
wiisans ilmiin. Kaksi näistä, jotka asuiwat yhdessä huo-neessa, oliwat melkein yhden ajan synnyttäneet lapsia.
Wähän ajan perästä toinen heistä makasi lapsensa kuo-
liaksi, mutta sen yöllä huomaitessansa, otti hän toiselta
hänen maatessansa elämän lapsen japani kuolleen sen siaan
Aamulla kuin nousi riita waimoin keskeen elämästä lap-
sesta, mentiiu kuninkaan eteen sitä ratkaisuttamaan. Ku-
ningas sanoi: tuokaat minulle miekka, ja jakakaat eläwä
lapsi kahtia, ja antakaat puoli kummallekin. Niin sanoise waimo, jonka lapsi oli: ah, Herrani, antakaat hänelle
lapsi elämänä, ja älkäät suinkaan tappako hämä! Mutta
toinen sanoi: jaettakoon waan kahdeksi. Niin näki kunin-
gas äidillisestä sydämmen helleydestä kenen lapsi oli, ja
antoi sen hänelle. Ia kuin tämä tuomio tuli kansan kuu-
lumiin; alkoiwat kaikki suuresti kunnioittaa nuorta kunin-
gastansa, sillä he näkiwät, että Jumalan tieto oli hänessä,
toimittaa tuomiota.

Neljäntenä hallituksensa wuotena alkoi Salomo ra-
teilta Jerusalemiin sitä mainiota Herran temppeliä. Da«
wid oli elinaikanansa sitä warten jo walmistanut esikuwat
ja riitingit, sekä hankkinut paljo rakennusaineita, niin
myös määrännyt temppelille sian. Salomo pani niin
paljon työwäkeä temppeliä rakentamaan, että niille tarwit-
tiin päällysmiehitsi kolme tuhatta ja kolme sataa miestä.
Niin saatiin temppeli seitsemänä wuotena walmiiksi. Si-
sältä jaettiin temppeli kahteen osaan. Sisimmäiseen, jota
sanottiin kaikkein pyhimmäksi, sioitettiin Herran liitonarkki,
ja sen päällä rippuwaiset kultaiset Cherubimi-tumat le-
wittiwat siipensä arkin yli. Salomon tätä jaloa temppe-
liä wihkiessä osoittiikse Herran kunnia kirkkaassa pilwes-
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sä, ja täytti huoneen. Ia Salomo astui Herran altta-
rin eteen, ylensi kätensä taiwasta kohti ja sanoi, paitsi
muuta: minä olen rakentanut Herran Israelin Jumalalle
huoneen; mutta luuletkos Jumalan maan päällä asuman.
Katso, taiwas ja taiwastcn taiwaat eiwät woi Si-
nua käsittää: kuinkas siis tämä huone sen tekisi? Mutta
siellä missäs asut, taiwaassa, kuule kansas Israelin har-
taat rukoukset, jotka he tässä paikassa rukoilemat. Sitte
uhrasi Salomo Herralle kiitosuhriksi kaksikolmattakymmen-
ta tuhatta lammasta. Päätteeksi pidettiin juhlaa Herralle
kokonaista neljätoistakymmentä päiwää.

Salomon hallituksen aika oli rauhallinen, menesty-
wä ja siunattu Israelille. Viisautensa, rikkautensa jakai-
ken kunniansa kautta tuli hän kuuluisaksi, ett'ei missään
ollut hänen wertaistansa ja että kuninkaita tuli kaukai-
sista maista katsomaan ja tuulemaan hänen »viisauttansa.
Kuitenkaan ei tainnut niinkään suuri »viisaus «arjella
Salomota synnistä. Itämaisten ruhtinasten tapaan oli
hänellä rikkautensa ja maltansa osoitukseksi monta sataa
waimoa, niiden seassa muukalaisiakin epäjumalia palwe-
lewista kansoista, joiden kanssa Jumala oli kieltänyt Is-
raelia itsensä sekoittamasta. Nämät waimot wietteliwät
Salomon »vanhoilla päiwillänsä epäjumalten palwelukseen,
niin että hän rakensi heille alttareja. Niin »vihastui
Herra Salomoon ja sanoi: että se on tapahtunut sinul-
ta, ja et sinä pitänyt Minun liittoani ja Minun käsky-
jäni, niin Minä totisesti rewäisen »valtakunnan sinulta ja
annen sen palwelialles. Kuitenkaan en Minä sitä tee si-
nun ajallas, isäs Dawidin tähden; mutta sinun poikas
kädestä Minä sen rewäisen. Ia Herra nosti Salomolle
»vihollisia, jotka tekimät hänelle »vahinkoa Wiimein nos-
ti yksi hänen omia alamaisiansa, lerobeam nimeltä, kä-
tensä kuningasta mustaan; sillä hänelle oli Ahia prophe-
ta ilmoittanut, että kymmenen Israelin sukukuntaa piti
pantaman hänen allensa. Mutta lerobeamin täytyi pa-
eta Salomota, ja hän meni Egyptiin ja oli siellä Sa-
lomon kuolemaan asti. Ia Salomo kuin oli hallinnut
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Israelia neljäkymmentä ajastaikaa ja elänyt kuudentym»
menen wuoden ikäiseksi, nukkui hän ja haudattiin isänsä
Dawidin kaupunkiin. Hänen »viisautensa ja Jumalisuu-
tensa meidän aikoihin asti säilyneitä todistusmerttejä o»
»vat hänen tekemät kirjansa, joita P. Raamatussa on kol»
me tallella, nimittäin: Imen: Sananlaskut, 2men: Saa»>
naaja ja 3:mas: Korkea Weisu. Jokaisessa niistä on
wielä nyt, tuhansien »vuosien perästä seka yksinkertaisille
että »viisaille paljo oppimista.

36. Israelin waltakunnan jako.
i Kun. l?, — 2 Nttak. it, 12.

Salomon kuoltua kokoontui koko Israel Sichemiin,
»valitsemaan uutta kuningasta. Ia he lähettiwät miehiä
sanomaan Rehabeamille, Salomon pojalle, kaiken kansan
puolesta: sinun isäs on meidän ikecmme raskauttanut,
niin huojenna nyt sinä se kowa palwclus, ja me tahdon»»
me olla sinulle alamaiset. Mutta Neyabeam »vastasi:
minun isäni cn teidän ikeenne raskauttanut, mutta minä
lisään nyt wielä teidän ikeeseenne. Sen tuultua luovu»
kymmenen sukukuntaa pois ludasta ja otti kuninkaaksen-sa lerobeamia, Nebathin pojan, joka oli äsken palannut
Egyptistä, jossa hän oli ollut Salomon »vainoa paossa.
Ainoasti ludan ja Benjamin sukukunnat jäiwät Reha-
beamille »valtakunnaksi, joka kutsuttiin luoa.ja lolla Je-
rusalem oli pääkaupunkina. Ne siitä pois eronneet kym-
menen sukukuntaa pysyiwät aina loppuun asti Israel-ni»
misena eri waltakuutana, jonka kuninkaat pitiwät asun-
toa eufiu Sechemissä, sittelninin Samariassa.

Nehabeam alkoi hallituksensa tiitettäwällä tawalla.
Sentähden tuliwat, lerobeamilta pakoitettuina, Papit ja
Levität ja monta kaikista Israelin sukukunnista, jotka fy-
oämmestänsä etsiwät Herraa, Rehabeamin, turwiin. Waan
hänkin kohta luopui Herran laista, ja lankesi epäjumali»
suuteen. Niin myös hänen poikansa Abia. Mutta oli
jälemmitenkin »vielä ludan »valtakunnalla usia ylistyksen
ansaitsema kuningas. Sellaisia oli Abian poika Asa, ha»
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nen poikansa losaphat ja monta muuta. Mutta et kan-
sa tahtonut noudattaa kuninkaiusa esimerkkiä, waan enin
osa poikkesi Herran palweluksesta epäjumalisuuteen ja
syntiin.

Mutta lerobeam pelkäsi kansan wielä mieltymän jäl-
leen Dawidin sukuun, jos entiselleen, Moseksen lain mu-
kaan, käwisi Jerusalemiin juhlille. Sentähden luopui hän
Israelin Jumalasta, ja asetti kultaisia wasikankuwia pal-
weltawiksi toisen Daniin, toisen Betheliin. Teki hän
myös pappeja, jotka eiwcit olleet Levin sumusta, ja allt-
tariu, uhratakseusa epäjumalille. Niin wietteli lerobeam
kansan syntiin, eikä luopunut pahoilta teiltänsä, maikka
Jumala waroitteli ihmetöiden kautta. Sentähden oli san-
gen wähä siunausta Israelissa siitä ajasta alkain. Koh-
ta lerobeamin kuoltua häwitti Jumala hänen sukunsa,
Israelin istuimelta. lerobeamista aina maltakunnan lop-
puun asti oli Israelilla kaikkiaan yhdeksän-toistakymmen-
tä kuningasta. Mutta kuin kaikki pysyiwät lerobeamin
synneissä, oli heillä kaikilla onneloin loppu. Kapina nou-
si kapinan perään. Tuskin oli uusi kuningas päässyt
hallitsemaan, niin alkoi toinen metelin häntä wastaan,
moitti hänen, tappoi hänen m hänen sukunsa, hallitsi itse
wähän aikaa ja sai sitte samallaisen lopun kuin entinen-
kin. Eipä liene yhcähywin ollut yhtään Ahabiu wer-
taista pahuudessa ja jumalattomuudessa.

37. Israelin waltakunnan kukistus.
2 Kun. i?.

Hosea, Glan poika, oli kaksikymmenes Israelin ku-
ningas, ja teki pahaa Herran edessä. Ia kansa teki
myös syntiä Herraa heidän Jumalalansa wastaan. ja
pelkäsi wieraita jumalia, ja waelsi pnkanoitten tapain jäl-
keen, jotka Herra oli ajanut heidän edestänsä ulos. Nim
tetiwät Israelin kuninkaatkin. He rakensimat epäjuma-
lille korkeuksia kaikkiin kaupunkeihin, seka linnoihin; ja
nostiwat heille patsaita kaikille korkeille muorille ja kaik-
kein wiheriäisten puitten alle, ja pitiwät noituuksia ja
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»velhouksia, niinkuin pakanat. Herra lähetti kyllä pro-
phetaita ja näkiöitä heitä waroittamaan ja sanoi: palait-
taat teidän wääriltä teiltänne, ja pitätM Minun käsky<
ni ja säätyni, kaiken sen Lain jälkeen, jonka Minä teidän
isillenne käskenyt olen ja palweliaini prophetain kautta
myös teille lähettänyt olen; mutta eiwät he totelleet. He
»vaan katsoiwat ylön Hänen käskynsä ja liittonsa, jonka
Hän heidän isäinsä kanssa tehnyt oli, ja »vaelsiwat tur-
hissa menoissa kuin pakanatkin heidän ympärillänsä. Sii-
tä »vihastui sitte wiimeinkin Jumala ja heitti heidät pois
kaswoinsa edestä.

Salmanassar, Assyrian kuningas, nosti sodan Ho-
seata, Israelin kuningasta »vastaan ja moitti hänen.
Niin Hosea tuli hänelle alamaiseksi, että hän maksoi »ve-
roa hänelle. Mutta koska Assyrian kuningas sai tietää
Hosean tehneen liiton Soon, Egyptin kuninkaan kanssa,
päästäksensä »vuotuista weroa maksamasta Assyrian ku»
mnkaatle, niin Salmanassar tuli niinkuin ankara rajuil-
ma sotajoikkoinensa Israeliin ja piiritti Samarian kolme
ajaistaikaa, Ia yhdeksännellä Hosean ajastajalla, 722
»vuotta ennen Chrisiuksen syntymistä, woitti hän Sama-
rian, teki Hosea kuninkaan »vangiksi ja wei ne kymmenen
sukukuntaa pois Armeniaan ja muihin kaukaisiin awaran
»valtakuntansa maakuntiin. Sitä sanotaan Assyrian »van-
keudeksi. Poiswietyjen siaan lähetti Salmanassar Syrj-
äläisiä, Mesopotamialaisia ja muita pakanoita häwitettyä
maata ja kaupunkeja asumaan. Niiden sekaannuksesta
»vähien jälelle jääneiden Israelin lasten kanssa tuli Sa-
marialainen kansa. Nämät palweliwat ensimältä omia
jumaliansa; mutta kuin jalopeurat ja muut pedot alkoiwat
raadella heitä, niin lähettiwät he pyytämään Assyrian
kuninkaalta opettajata, joka heille nemvoisi sen maakun-
nan säätyjä. Ia kuningas lähetti yhden papeista, joka
»viety oli Samariasta pois, ja hän opeiti heidät kuinka
heidän piti pelkäämän Herraa. Ia näin tämä kansa pel-
käsi Herraa, ja palveli myös epäjumaliansa pakanain
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laman mukaan. Niin tekiwät heidän lapsensa ja lasten<
sa lapsetkin.

38. ludan waltakunnan wiimeiset kmnnkaat.
2 K„n. < 8—20.-2 Aikaf. 29—15.

Salomon jälkeen istui Dmvidin istuimella Jeru-
salemissa lähemmäksi neljän sadan wuodcn kuluessa kaksi-
kymmentä kuningasta, ja ludan waltakunta pysyi moi-massa yli sata wnotta Israelin »valtakunnan kukistumi-
sen jälkeen. Mstettäwimpiä ludan kuninkaita oliwat
losaphat, Hiskia ja' losia, mutta useimmat senkin malla»
kunnan hallitsioita olnvat kelwottomia ja jumalattomia.

Ahas rakensi Vaalille alttareita Jerusalemin kaduille
ja sulki Jumalan huoneen owen. Hiskia, tämän juma-
lattoman Ahaksen Jumalala pelkääwäinen poika, awasi

> jälleen temppelin owet, puhdisti Jerusalemin epäjumalista
ja teki sitä mikä otollinen oli Herralle, niin ett'ei hänen
»vertaistansa ollut ludan kuningasten seassa. Kuudentena
Hiskian hallituksen wuolena wietiin ne kymmenen suku-
kuntaa pois Assyrian wanteuteen, ja monta tuhatta Is-
raelilaista pakein silloin ludan maahan. Mutta hänen
neljäntenä-toistakymmentä »vuotenansa tuli Assyrian ku-
ningas Sanherib suurin miesmain ludan maahan ja
moitti kaikki wahwat kaupungit siinä. Ia lähetti sotapää-
mieheusä Rabsaken suuren sotajoukon kanssa Jerusalemia
wastaan. Ia Rabsake piti kaiken kansan tuullen ja sen
omalla kielellä pitkän ja pilkkaawaisen puheen kuningas
Hiskiata ja Israelin Jumalala wastaan, uhaten ett'ei
Jumala möisi pelastaa heitä sen suuren kuninkaan kä-
sistä, kuin ei ollut yksikään muitten maakuntain jumalista
rooiuut suojella omiansa häntä wastaan. Mutta Hiskia
reivaisi »vaatteensa murheissansa, puki säkin yllensä ja meni
Herran huoneeseen rukoilemaan, ja lähetti palwelioitansa
propheta Esaian, Amozin pojan, tykö ja käski häntäkin
rukoilemaan Herraa kansan edestä. Niin lähetti Esaia
hänen palwelioillansa Herran nimeen tämän sanoman:
Assyrian kuninkaan ei pidä tuleman tähän kaupunkiin,
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eikä yhtään nuolta sinne ampuman. Hänen pitää sitä
tietä palajaman. jota hän tullut on; sillä Minä warjeleu
tämän kaupankin ja pelastan sen, Minun tähteni ja Mi-
nun palweliani Dawidin tähden, sanoo Herra. Niin ta-
pabtui sinä yönä, että Herran enkeli meni ja tappoi As-
syrian leirissä sata kahdeksankymmentä ja wiisi tuhatta
miestä. Ia koska he silloin warhain huomeneltani nou°
siwat, katso, ne kaikki oliwat kuolleiden ruumiit. Niin
Sanherib, Assyrian kuningas, meni matkaansa ja palasi
takaisin kotiansa Niniweeseen. Siellä tappoiwat hänet omat
poikansa, kosta hän rukoili jumalansa huoneessa.

Siihen aikaan sairasti Histia kuolemallansa. Ia
Esaia, Amozin poika, tuli ja sanoi hänelle: Näin sanoo
Herra: toimita talos, sillä sinun pitää nyt kuoleman!
Niin Hiskia käänsi kaswonsa seinän puoleen, rukoili Her-
raa ja sanoi: ah, Herra, muista että minä olen uskolli-
sesti ja wa'alla sydämmellä waeltanut Sinun edessäs ja
tehnyt mikä Sinulle on otollinen ollut! Ia Hiskia itti
hartaasti. Niin Herra sanoi Esaialle, joka ei ollut wielä
puoli kaupunkiin joutunut kotia mennäksensä: Palaja ja
sano Hiskialle: näin sanoo Herra, Sinun isäs Dawidin
Jumala: Minä olen kuullut sinun rukoukses ja nähnyt
sinun kyynelees: Minä lisään sinun ikääs wiisitoistakym-
mentä ajastaikaa. Kolmen päiwän perästä oli kuningas
terweenä temppelissä kiittämässä Jumalala Hänen armos-
tansa.

Hiskian kuoltua tuli hänen jumalaloin poikansa Ma>nasse kuninkaaksi ja häwitti wiidenkuudettakymmenen
tisen hallituksensa ajalla kaikki isänsä tekemät laitokset,
wietteli kansan jälleen epäjumalisuuteen, saatti sen syntiä
tekemään, ja wuodatti myös paljo wiatointa werta. Mut-
ta kuin hän elämänsä loppupuolella otettiin kiinni Assy-
rian kuninkaan sodanpäämiehiltä ja wietiin wankina Ba-
byloniaan, niin Manasse ymmärsi että Herra on Jumala.
Ia koska hän oli siellä ahdistuksessa, rukoili hän Herraa,
ja nöyryytti itsensä isäinsä Jumalan edessä. Ia kuin
Herra kuuli hänen hartaan rukouksensa ja johdatti hänen
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jälleen Jerusalemiin, häwitti Manasse epäjumalan palwe-
luksen »valtakunnastansa ja käski kansan palwella Herraa.

Manassen poika Ammon oli taas kelwottomimpia
ludan kuninkaita, mutta hänen poikansa losia puhdisti
Jerusalemin ja koko ludan epäjumalista ja toimitti Her-
ran huoneen entiselleen, Lain säännön mukaan. Mutta
kohta losian kuoltua, alkoi ludan »valtakunnan loppu sil-
min nähden lähestyä.

39. ludan lvaZtKkmlnan tukistus.
2 Ku». 24, 25. Icr. 2».

lojakim, joka oli neljäs ludan kuningas, Manas-
sesta lukein, teki pahaa Herran edessä. Niin alkoi jo
Jumalalta uhattu rangaistus toteen käydä. Kaldealaiset,
wieras, raiwo sotakansa ja heidän kuninkaansa Nebukad-
nezar nouu ludalaifia ivastaan, teki maan weronalaiseksi,
sitoi lojakimin kaksilla waskikahleilla, otti hänen ja monta
ylhäistä sukua »vangitsi, niin myös paljon Herran temp-
pelin astioita ja wei kaikki Babeliin, 60ti wuoden pai-
koilla ennen Christuksen syntymistä. Kolme wuytta jä-
lemmiten, kuin lojakiu oli äsken kuninkaaksi päässyt, isän-
sä lojakimin kuoltua, tuli Nebukadnezar uudelleen japii-
ritti Jerusalemin. Ia hän otti kaiken wielä jälellä ole-
han tawaran Herran huoneesta ja kuninkaan huoneesta
ja kaikki Salomonin teettämät kulta-astiat; ja wei klckin-
gas lojakiniu ja kymmenen tuhatta sotamiestä ja kaikki
ylimäiset niin myös kaikki rautasepät ja puusepät myö-
tänsä Babeliin (Se tapahtui wuonna 599 ennen Chr.
synt). Ryöstetylle maalle kuninkaaksi pani Nebukadnezar
Zedekian, lojakinin sedän. Ia tämäkin teki pahaa Her-
ran edessä, niinkuin lojakiu myös tehnyt oli. Mutta
kuin Zedekia etsi Egyptiläisiltä apua Nebukadnezaria was-
taan, tuli Kaldealaisten sotajoukko niinkuin tulwa yli koko
maan, ja,piiritti taas Jerusalemin kaksi wuotta. Janal-
ta nousi siinä niin hirweäksi, että äidit sen pakoissa tap-
poiwat omat lapsensa. Zedekia lähetti miehiänsä propheta
Jeremian tykö pyytämään häntä kysymään Herralta: wie-
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lako Herra armahtaisi kansaansa ja kaupunkiansa Jeru-
salemia Jeremia »vastasi heille: Näin sanoo Herra: kat-
so, ne sota aseet, joilla te soditte Babelin kuningasta
taan, tahdon Minä kääntää takaperin. Minä tahdon ta»
pella teitä wastaan ojetulla kädellä, wäkewällä tasiwarrella,
julmuudella, närkästyksellä ja suurella »vihalla. Minä
tahdon lyödä tämän kaupungin asuwaiset ja antaa Zede-
tian palivelioineusa ja kansoinensa heidän »vihollistensa
käsiin. Minä tahdon etsiskellä teitä, sanoo Herra, teidän
töittenne hedelmän jälkeen.

Wiimein moittimat »viholliset.kaupungin. Zedekia,
joia pyrki yöllä pakoon kaupungista, otettiin kiinni Kal-
dealaisilta ja »vietiin Nebnkadnezurin eteen, joka ensin ta-
patti hänen poikansa isän nähden, ja puhkaisi sitte onnet-
tomalta hänen molemmat silmänsä ja »vei »viimein soke-
ana Vabeliin. Jerusalemin kaupunki ja temppeli ryös-
lettiin ja poltettiin, kaikki kalliit astiat, suuret, pienet, Her-
ran temppelistä »vietiin Velin temppeliin Babelissa: mi'
hin liitonartki joutui, sitä ei kukaan tiedä. Tarkoin kau-
pungin muuritkui kukistettiin ja kaikki asujamet, jotka oli-
wat »niekalta, näljältä ja rutolta säilyneet, »vietiin Vabe-
liin ja hajaantuiwat siellä niinkuin akanat tuulessa (588
e. Chr> synt). Tätä ludan kansan onnetointa aikaa,, jota
kesti seitsemänkymmentä »vuotta, lukein »vihollisten ensi-
maisesta päällekarkauksesta lojakimin aikana, sanotaan
Babylonian waukeudeksi. Koko sen ajan oli Jerusalemin
mainio kaupunki autioua.

sw. Prophetat.
Prcphet. liri.

Koska epäjumalain palwelus, ja siitä sikiäwä juma-
lattomuus ja synti Israelin lasten seassa useasti sai al-
kunsa itse tuningaista ja- kansan hallitsioista ja papitkin
enemmän katsouvat lain noudatusta ulkonaisessa menossa
ja uhri-palwelutsessa, kuin mielenlaadussa ja hengessä,
niin Jumala herätti erinomaisella nerolla ja kiiwaudella
»varustettuja miehiä kansaa neuwomaan, opettamaan ja
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waroittamaan. Jumalan hengeltä »valaistuina julistuvat
ja stlittiwät he niitä merkkejä, tunnustähtejä ja luonnon
ihmeitä, joilla Herra oli aika ajasta pyytänyt »varoittaa
kansaa »väärille teille poikkeamasta. Heidän »virkansa oli
siis säilyttää ja leivittää sen ainoan Jumalan ja Hänen
pyhän lakinsa tuntoa kansassa, ja' saarnata pakanallisia
menoja ja tapain turmellusta »vastaan. Kuinka tarpeel-
linen heidän »yönsä za toimensa oli, on nähtäwä, esimer»
tiksi sanoaksemme, siitä että losian, ludan kuninkaan ai-
kana, löydettiin temppelistä kirja, jota tuskin enää tun-
nettiin, sillä se oli Manassen pitkällisen ja jumalattoman
hallituksen aikana joutunut peräti unohduksiin: ja se
kirja oli Moseksen laki. Jumalan henki herätti prophe-
taita sekä kymmenen sukukuntain »valtakunnassa, että lu-
dassa ja Jerusalemissa Hän kutsui heitä niin haliviin-
mistä kansan seassa, tuin korkeimmistakin säädyistä. Gsai>
as ja Daniel oluvat kuninkaallista sukua, Jeremias ja
Hesekiel pappeja. Elias, Elisa, Jona ja Micha oliwat
alhaisempaa säätyä; Amos köyhä karjanpaimen. Juma-
lan erinomaisesta sallimuksesta taisiwat he tulewaisiakiu
ennustaa. Propheta Esaias ennusti Babylonian walta-
kuunan pikaista taswamista ja siitä ludan kansalle non°
sewaa »vaaraa. Jeremias julisti Jerusalemin häwitysta
Kaldealaisten kautta ja Jerusalemin autioksi joutuimsta.
Propheta Hesekiel »varoitteli »vankeja Babelissa.

Jumalan hengen moimasta ja »vaikutuksesta puhui-
»vat prophetat kauneilla tuwaus- ja ennustus-puheilla
Messiaksestakin, Herran »voidellusta, maailman Wapahta»
jasta ja hänen tulostanst» maan päälle. He owat sils se
side eli liite, jokakiinnittää Wanhan Testamentin Uuteen.

Mainittawia miehiä ja naisia Israelin kansassa
Babylonian wankeuden aikana ja sitä ennen.

41. Propheta Mia.
< Kun. <7, tß.—2 Kun. 2.

Jo aikaisin alkoi propheta Elia tulewaisia ennustel-
la. Hän nuhteli kiiwaasti jmnalan unhottanutta Israe-
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lin kuningasta Achabia wastaau, jolla oli häntä itseä
wielä jumalattomampi puoliso Isebel, Sidonin kuninkaan
tytär. Heidän synteinsä tähden julisti heille Elia tä-
män kosto-tuomion Herralta: niin totta kuin Herra, Is-
raelin Jumala, elää, ei pitä näinä wuostna kastetta ei<
kä sadetta tuleman, muutoin tuin minun sanani jälteen.
Mutta sitte Elia ei uskaltauutkaan jäädä Achabiu tykö,
waan meni Herran käskystä ja lymysi itsensä Chrityin
ojan »varrelle, johonkaarneet kantoiwat hänelle ruokaa syö»
däksensä ja jossa hän sai ojasta wettä juodaksensa. Mutta
kuin wuodeu perästä oja kuiwi sateen puutteesta, kästl lu-
mala Elian mennä Zarpathiin, Zidonin maahan, jossa les-
kiwaimo olisi hänen elättäwä.Koska hän siis tuli Zarpathiin,
näki hän leskiwaimon, joka oli puita hakemassa, jahän anoi
häneltä puolen leipää ja wähän wettä. Mutta leski was-
tasi »vannoen: ei ole minulla leipää, mutta piwo jauhoja
waktaisessa ja wähä öljyä astiassa; sen minä menen wal
mistamaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitte
kuollaksemme. Tähän Elia wastasi: älä pelkää, sillä näinsanoo Herra, Israelin Jumala: ei jauhot wakkaisesta pi-
dä loppuman, eikä öljyä astiasta puuttuma» siihen M-
»vään asti kuin Herra antaa sataa maan päälle. Niin
räwikin; niistä wähistä tawaroista eli sekä waimo poiki-
nensa, että prophetakin monet ajat. Sitte tuin taiwas
oli ollut suljettuna pnolineljättä wuotta, sanoi Herra E
lialle: mene ja osoita itses Achabille, jaMinä annan sa-
taa maan päälle. Ia Achab meni Gliata wastaan, ja
sanoi hänelle: etkös sinä ole se, joka Israelin willitset?
Elia wastasi: en minä Israelia willitse, mutta sinä ja
sinun isäs huone, sillä että te olette hyljänneet Herran
kästvt ja »vaellatte Vaalin jälkeen.

Sitte pyysi propheta kuningasta kutsumaan koko Is-
raelin kansan kokoon Karmelin wuorelle, niin myös nel-
jä sataa ja »viisikymmentä Vaalin prophetata. Ia kuin
kaikki oliwat kokoontuneet, astui Elia kaiken kansan eteen
ja sanoi: kuinka kauan te onnutte molemmille puolille.
Jos Herra on lunwla, niin waeltakaat hänen jälkeensä,
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mutta jos Baal on Jumala, niin waeltakaat hänen jäl»
teensä. Ia wielä sanoi Elia: antakaat meille kaksi kal-
pea (mullia). Toisen niistä walitkoot Vaalin papit uh-
rataksensa, toisen panen minä alttarilleni; mutta ei kum»
pikacm saa panna tulta ala. Huutakoot he heidän lu-
malansa nimeä: minä huudan Herran nimeä. Knmpt
Jumala wastaa tulella, hän olkoon Jumala. Kaikki kan-
sa »vastasi ja sanoi: se on oikein! Ia Vaalin prophetat
walmistiwat kalpeen, hyppeliwät alttarin ympärillä ja huu-
simat Vaalin nimeä huomenesta puolipäiwään asti, sano-
en: Baal, kuule meitä! Mutta ei kuulunut ääntä, eikä
wastausta. Koska jo puolipäiwä oli, pilkkasi heitä Elia
ja sanoi: huutakaat wahwasti. Hän ajattelee jotakin, eli
on hänellä jotakin toimittamista, eli on matkalla, eli jos
hän makaa; että hän heräisi. Niin he huusiwat suurella
äänellä ja wiileskeliwat itsiänsa weitsillä ja naskaleilla,
niinkuin heidän tapansa oli: niin että he werta tiukkui-
wat. Ei sittenkään kuulunut äänen hiiskausta wastaukseksi.

Sitte kuin ehtoo-uhrin aika joutui, rakensi Elias alt-
tarin, pani uhrinsa sille, kaiwoi ympärille kuopan ja kaasi
uhrin ja alttarin päälle niin paljo mettä, että kuoppa täy-
tyi medestä. Alkoi sitte rukoilla, sanoen: Herra, Abra-
hamin, Isakin ja Jakobin Jumala, ilmoita tänä päiwä-
nä, että Sinä olet Israelin Jumala ja minä Sinun pal-
welias! Kuule minua Herra, että tämä kansa tietäisi Si-
nun oleman Jumalan! Niin lankesi Herran tuli ja poltti
polttouhrin, puut, kiwet ja mullan, ja nuoli meden kuo-
pasta. Sen nähdessänsä lankesi kaikki kansa kaswoillensa
ja sanoi: Herra on Jumala! Herra on Jumala! Mutta
Elia sanoi heille: ottakaat Vaalin prophetat kiinni! Ia
hän wei heidät Kisonin ojan rannalle, "ja tappoi heidät
siellä. Jo samana iltana tulikin sangen suuri sade.

Elia eli korkeaan ikään ja waelsi Herran teitä. Ia
Elia sanoi Elisalle, jonka hän Herran käskystä oli moi-
dellnt prophetalsi siaansa: ano mitä minun pitää sinulle
tekemän, ennenkuin minua otetaan pois sinulta. Elisa
wastasi: että sinun henkes kahoenwertaisesti olisi minun
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kanssani. Ia koska he puhuiwat keskenänsä, katso, tuli-
wctt tuliset waunut tulisten hewoisteu perässä ja eroitti-
wat heidät toisistansa. Ia Elta>wietiin ylös tuulispääs-
sä taiwaaseen; mutta Elisa otti hänen hameensa, joka ha»
neltä pudonnut oli, ja piti sett sitteupäin omanansa. Tä°
mä tapahtui lommin, Achabin pojan, Israelia hallitessa.

T2. Propheta Glisa.
2 Kun. 2, 4 ja 5.

Elian henki ja woima tuliwat Elisan päälle, niin-
kuin hän oli anonut, ja hän teki monta- ihmettä. Eli-
asta erottuansa tuli hän Jordanin wirran rannalle; ja
kuin hän löi wettä Elian hameella, niin wesi hajosi mo-
lemmille puolille ja hän käwi ylitse. lerichoon tultuan-
sa walittiwat hänelle kaupunkilaiset kaiwoinsa wettä pa-
haksi. Niin Elisa heitti suolaa wesihuokoihin, ja wesi
parani. Sieltä hän käwi Betheliin. Tiellä mennessän-
sä tuli poikia kaupungista, ja piltmsiwat häntä. Elisa
kirosi heitä Jumalan nimeen: niin tuli kaksi karhua met-
sästä, ja repeliwät heistä kaksi Viidettäkymmentä kuo-
kaksi.

Kerran tuli leskiwaimo, jonka mies oli ollut pro-
phetain opetuslapsia, »valitti ja sanoi: minun mieheni kuo-
li; niin nyt tulee welkamies ja tahtoo ottaa kaksi minun
poikaani orjaksensa. Elisa kysyi: mitä sinnn huoneessas
on? Hän wastasi: ei mitään muuta kuin yksi öljyastia.
Elisa sanoi: mene ja ano koko kyläknnnaltas tyhjiä as-
tioita niin monta kuin saat. Mene sitte sisälle, sulje o>
wi sinun ja poikais perästä ja kaada jokaisten niihin asti-
oihin siksi että täytywät. Hän teki niin: jakuin astiat oliwat
täytetyt käski hän poikansa hakea wiela astioita. Mutta
niitä kuin ei enää ollut, niin öljy seisahtui. Ia hän möi
öljyn ja maksoi welkansa; ja jäi hänelle wiela sen wer-
ran tähteeksi, että eli siitä itse poikinensa.

Naemcm, Syrian kuninkaan kuuluisa ja kunnioitettu
sodanpäämies, oli spitalinen. Oli hänen emännällänsä
palweluksessa Mainen, jonka Syrian sotajoukko oli ryös-
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tänyt Israelin maalta. Se sanoi kerran emännällensä:
o jos minun herrani olisi prophetan tykönä, joka on Sa-
mariassa, niin hän parantaisi hänen. Naeman meni; ja
kuin hän tuli Elisan huoneen eteen, lähetti propheta sa-
nomaan hänelle: mene ja vese itses seitsemän kertaa Jor-
danissa. Niin Naeman «vihastui siitä, ett'ei propheta
tullut ulos hänen tykönsä Jumalan nimen woimalla pa-
rantamaan hänen pahaa, tarttuwaista tautiansa. Mutta
hänen palweliansa puhuttellwat ja kehoittiwat häntä te-,
teinään prophetan sanan mukaan. Ia kuin Naemcm as-
tui alas »vaunuistansa ja pesi itsensä seitsemän kertaa
Jordanissa, niin hän tuli puhtaaksi Malistansa. Nyt
palasi hän Jumalan miehen tytö ja sanoi: katso, nyt mi'
nä tiedän, ett'ei yhtäkään Jumalala ole kaikessa maassa,
waan Israelissa. Ia hän tarjosi Elisalle kalliita lah-
joja: mutta ei Elisa ottanut niitä. Sanoi Naeman:
tästä alkain en minä enää tahdo muukalaisille jumalille
uhrata, mutta Herralle. Mutta Gehasi, Elisan palwelia,
alkoi himoita Naemcmin kalliita tawaroita, joita hän oli
tarjonnut hänen herrallensa. Sentähden juoksi hän Nae-
manin jälkeen ja sanoi herransa nimessä: katso, juurinyt
tuli minun tyköni kaksi wierasta; anna heille kahdet juh-
lawaatteet ja leiwiskä hopiata. Ia Naeman antoi »vaat-
teet ja kaksi leiwiskää hopiata, ja Gehasi kätki ne. Mut-
ta kuin hän tuli herransa eteen, tysäsi Elisa:Kustas tu-
let Gehasi? Niin hän sanoi ei missään käyneensä. Mut-
ta Elisa sanoi hengessä nähneensä kaikki hänen tekonsa,
ja rangaistukseksi siitä julisti hän, että Naemanin spi-
tali piti tarttumaan kamalaan palweliaan hänen ikapäi-
witsensä. Ia Gehasi meni pois hänen tyköänsä Mali-sena niinkuin lumi.

43. Propheta Jona.
Junan kirja.

Alkaa jälkeen Elisan kuolemaa eli propheta Jona,
jota syntyisiään oli Sebulonin sukukuntaa. Niniwe, As-
syrian kuninkaan pääkaupunki, oli rikas ja ihana knu-
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punki ja niin suuri, että kolme päiwää meni sitä ympäri
malkustaissa. Ia Herra sanoi Ionalle: nouse ja mene
siihen suureen Niniween kaupunkiin ja saarnaa siinä; sillä
heidän pahuutensa on tullut minun taswoini eteen. Mut-
ta Jona ei totellut Herran sanaa, waan läksi merelle toise-
päin mennäksensä. Niin Herra nosti suuren ilman me-
rellä, että haaksen luultiin rikkaantuwau. Ia haaksimie-
htt heittiwät mereen kaikki kalut haahdesta, sitä kewen<
taaksensa; ja kukin huusi Jumalalansa. Mutta loua
makasi alhaalla haahdessa. Niin haahdenhaltia meni ja
sanoi hänelle: miksis makaat? Nouse ja rukoile Jumala-
tas: ehkä Jumala muistaisi meitä, ett'emme hukkuisi. Ia
he sanoiwat toisillensa: tutkaat, heittäkäämme arpaa, tie»
taaksemme kenenkä tähden tämä onnettomuus meillä on.
Ia arpa lankesi lonan päälle. Ia Jona tunnusti pa-
enneensa Herran edestä, ja käski myös heitä heittämään
häntä mereen, niin meri tywenisi He kyllä koettiwat
päästä soutamalla maalle, mutta meri käwi heidän ylit-
sensä. Niin he huusiwat Herran tykö, sanoen: Herra,
älä anna meidän hukkua tämän miehen tähden ja älä
lue meille tätä wiatointa werta. Ia he heittiwät lonan
mereen ja meri asettui lainehtimasta. Mutta Herra toi-
mitti suuren kalan nielemään lonan: ja Jona oli kalan
watsassa kolme päiwää ja kolme yötä. Ia Jona rukoili
Herraa Jumalalansa kalan watsassa, ja kala,oksensi hä-
nen Herran käskystä maalle. Niin Herra sanoi toisen
kerran Ionalle: nouse ju mene Niniweeseen, ja saarnaa
mitä Minä sinulle sanon. Ia Jona meni ja rupesi huu-
tamaan kaupungissa: wielä on neljäkymmentä päiwää,
niin Niniween pitää hukkuman. Niin kaupungin kanssa
uskoi prophetan sanaa ja peljästyi. Itfe kuningaskin rii-
sui kalliit waatteensa, kääri itsensä sakkiin ja istui tuh-
kaan; ja käski kaikkein paastota ja Jumalan tykö huutaa.
Koska Jumala näki, että he palasiwat pahasta tiestänsä,
säästi hän kaupungin hukkumasta. Mutta Jona pani sen
kowiu pahaksensa ja sanoi: minä kuolisin ennen tuin e-
läisin. Hän läksi kaupungista, teki itsellensä majan ja
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odotti nähdäksensä mitä kaupungille tapahtuisi. Ia Her-
ra kaswatti pensaan warjoamaan ja wirwoittamaan hän»
tä, josta hän suuresti iloitsi. Mutta jo toisena päiwänä
toimitti Herra madon, joka söi pensasta, niin että se kui-
wettui. Aurinko kuin sitte jälkeen paisti lonan päähän,
toiwotti hän taas itsellensä kuolemata. Niin Herra sa-
noi Ionalle: luulettos oikein wihastunees? Sinä armah-
dat pensasta, jostas et mitään waiwaa nähnyt etkä sitä
kaswattanut; eikös siis Minun pitäisi armahtaman sitä
suurta Niuiween kaupunkia, jossa on enempi kuin sata ja
kaksikymmentä tuhatta ihmistä?

HH. Tobia.
T°b. kirj, i-i2 ja <4.

Oli yksi mies nimeltä Tobia, Naphthalin sumusta.
Hän oli muiden mukaan wiety waugiksi Salmanasserin,
Assyrian kuninkaan aikana, Niniween Kaupunkiin. Mut-
ta maikka hän niin muukalaisten seassa wankina oli, ei
hän kuitenkaan Jumalan sanasta luopunut, maan pal-
weli Herraa kaikesta sydämmestäusä. Hänellä oli yksi
poika, jonka hän myös Tobiaksi nimitti ja opetti jo nuo-
ruudesta' Jumalala pelkäämään ja syntiä wälttämään.
Salmanasserin kuoltua pääsi hänen poikansa Sennaherib
kuninkaaksi ja hän oli Israelin lapsia kohtaan wielätui-
mempi kuin isänsä. Käwi Tobia joka päiwä lohdutte-
lemassa onnettomia kansalaisiansa; isomaista hän ruokki,
alastomia hän waatetti, tapetutta ja kuolleita hän hän-
täsi. Mutta koska se kuninkaan kuulumiin, käski hän
tappaa Tobian; mutta Tobia pakeni waimonsa ja poi-
kansa kanssa. Ia kuin kuningas itse sitte tapettiin o-
milta pojiltansa tuli Tobia kotiansa ja sai tawaransa ta-
kaisin. Wanhoilla puolin ikäänsä tuli Tobia sokeaksi.
Niin hänen ystäwänsä nauroiwctt häntä ja sanoiwat:
missä nyt on sinun uskallukses? Mutta Tobia nuhteli
heitä, sanoen: älkäcit sanoko niin; sillä me olemme py-
häin lapset ja odotamme elämätä, jonka Jumala antaa
uskowaisillensa, Wiimein alkoi Tobia toiwotella itsellen-
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sä kuolemaa ja hartailla rukouksilla ja kyyneleillä rukoili
hän Jumalalta autuaallista elämänsä loppua. Ia koska
hän luuli rukouksensa kuulluksi, kutsui hän poikansa ty-
könsä ja sanoi hänelle monen suloisen neuwon ja terweel-
lisen opetuksen päätteeksi: pidä kaikkena elinaikanas Ju-
mala silmäis edessä ja sydämmessäs, ja karta ett'es mi-
hmkään syntiin mielisty ja Jumalan käykyä wastaan tee.
Ala murhehdi, poikani, me olemme tosin köyhät, mut»
ta me saamme paljo hywää, jos me lumalata pel-
käämme maltamme syntiä ja teemme hywäa.

Tobias oli sen ohessa ilmoittanut pojallensa, että
hänellä oli kymmenen leiwiskaä hopiata melaksi annettu-
na Gabelille, Ragelsen kaupungissa Medenissä ja että
hänellä oli welkakirja Gabelilta. Hän käski siis poikansa
mennä sinne pyytämään sitä welkaa takaisin. Nuori To»
bia lupasi tehdä siinä kuin muissakin asioissa isänsä tah-
don mukaan, maan kuin ei itse tiennyt tietä Ragekseen,
meni hän pian etsimään uskollista matkakumppania, joka
sen tietäisi. Hän löysikin kohta nuorukaisen, joka näytti
olewan matkaan lähdöllä. Se oli Herran enkeli, jonka
hywä Jumala oli lähettänyt Tobian turmiksi; mutta ei
hän häntä siksi tietänyt. Ia Tobia terwehti häntä jaky-
syi: tiedätkös tien Ragekseen? Tiedän kyllä, wastasi enkeli,
sillä minä olen nsein sitä waeltanut, ja olen majaa ollut
Gabelin tykönä Ragcksessa. Niin nuori Tobia wei hä-
nen ilomielin isänsä tykö ja nuorukainen terwehti häntä
ja sanoi: Jumala antakoon sinulle iloa! Tobia wastasi:
mikä ilo taitaa minulla olla, jonka pimeydessä istuman
pitää ja taiwaan »valkeutta en nähdä taida? Enkeli sanoi
hänelle: ole kärsiwällinen, Jumala sinua pian auttaa. Nuo»
rukaisten matkaan lähteissä siunasiwat isä ja poika toinen
toistansa, turwaten Jumalaan: mutta äiti itki katkerasti
eikä olisi suonut sitä rahaa olewankaan, jonka tähden poi-
kansa nyt täytyi lähteä niin pitkille matkoille.

Nuori Tobia läksi siis kumppanillensa matkaan. En-
simaisen päiwän matkalla tuliwat he Tigris «wirran ran-
nalla ja Tobia meni pesemän jalkojansa, ja katso, suuri
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kala hyppäsi sieltä ja tahtoi niellä hauen. Tobia häm-
mästyksissä huutamaan: Herra, hän tahtoo minun syödä.
Sanoo enkeli hänelle: tartu hänen kiduksimiinsa ja wedä
häntä ylös. Ia Tobias teki niin, ja kala pyrisi kohta
hänen jaloissansa. Silloin sanoi enkeli: halkaise kala ja
fidä sydän, maksa ja sappi itselles, sillä ne owat sangen
hywät »voiteeksi. Mentiin sitten edelleen. Niin yhtenä
iltana matkan loppupuolille päästessänsä kysäsi Tobia:
kuhunka nyt yöksi poikkeemme? Enkeli »vastasi: tässä on
mies, Raguel nimeltä, sinun suwustas: hänellä on yksi
ainoa tytär, Saara nimeltä. Kaikki hänen tawaransa
owat sinulle ailvotut, jos Mä otat hänen tyttärensä emän»
nätses. Sanoi Tobia: minä olen kuullut, että hän jo en-
nen seitsemälle miehelle annettu o»»: ne kaikki owat kuol»
leet; päälliseksi sanotaan, että paha henki on heidät tap-
panut. Ehkä täwisi minullekin niin. Enkeli sanoi: pa>

hengellä on walm ainoastaan niitten päälle, jotka
haureudesta »vaimoja ottawat, niinkuin järjettömät eläi-
met. Ia he meniwät Raguelin tyto, ja hän otti heitä
»vastaan ilolla. Katsahtain Tobiaan, sanoi hän emän-
nällensä: kuinka täinä nuorukainen on lankomme muotoa
nen! Sitte kysyi hän, inistäkö »vieraat oliwat? johon he
»vastasiivat olewansa wankeja Niniweestä. Raguel kysyi
uudelleen: tunnetteko minun weljeni Tobian?' Enkeli »vas-
tasi: Tobia, jonka perään kysyt, on tämän nuoren miehen
isä. "Niin Raguel rupesi hänen kaulaansa, suuta antoi
hänelle, itki ja sanoi: yywästi siunattu ole sinä, minun
rakas poikani; sillä sinä olet juuri hurskaan miehen poika.
Ia hänen emäntänsä ja tyttärensä Saara rupesiwat myös
itkemään. Sitte alettiin »valmistaa ruokaa »vieraille; mut-
ta Tobia sanoi: en ininä syö enkä juo, ell'et sinä anna
minulle myöten rukoustani ja lupaa minulle tytärtäs Saa-
raa emännäksi. Siitä peljästyi Naguel, muistain »uita
hänen tyttärensä entisille miehille tapahtunut oli. Mutta
enkeli sanoi:' älä pelkää hänelle antaissas piikaa; tyttäres
on hänelle aiwottu »vaimoksi, sillä hän pelkää lumalata.
Silloin otti Naguel tyttärensä käden, pani sen Tokian
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kateen ja siunasi heitä. Ia Tobia otti Saaran emmi'
nätsensä. Ia hän sanoi hauella nouse, rukoilkaamme In»
malata, ei meidän sowi sitä säätyä niin alkaa kuin pa»
kanat. Ia he rukoiliwat lumalata, ja Jumala oli heille
armollinen. Raguel, sen nähdessä, kiitti Jumalala ja an»
toi kaikesta kamarastansa puolen Tobialle ja teki kirjoi<
tuksen, että hänen kuolemansa jälkeen toinenkin puoli To-
dian olisi. Ia enkeli meni Tobian pyytämästä Nagel<
seen ja sai Gabelilta wclan maksetuksi, ja Gabel tuli itse
enkelinkanssa Tobian hääpitoihin ilolla siunaamaan häntä.

Koska nuori Tobia häidensä tähden wiipyi, rupesi-
wat hänen wanhempansa murhehtimaan häntä. Ia äiti
istui jota päuvä tien wieressä mäellä, josta hänellä oli
laaja silmäala. Ia kuin hän siinä katsellessansa wii-
meinkin näki poikansa laukaa, juoksi hän ilmoittamaan
sitä miehellensä. Ia wanha sotia mies nousi ja kutsui
kohta palwelian taluttamaan häntä tulijoita kohtaamaan.
Ia »vanhemmat antoiwat suuta pojallensa ja ukettiintin
molemmin puolin ilosta. Ia koska he oliwnt rukoilleet
ja kiittäneet lumalata, otti nuori Tobia kalan sappea ja
woiteli isänsä silmät; ja kaihi läksi hänen silmistänsä,
niinkuin munan kalwo, ja hän sai näkönsä jälleen. Ia
he kiittiwät lumalata hän ja hänen omaisensa ja kaikki
jotka sen tietää sauvat. Ia Tobia jutteli »vanhemmillensa
kuinka paljo hywää Jumala hänelle tehnyt oli hänen kump-
paninsa kautta. Ia he taritsiwat hänelle puolen kaikesta
myötätuodusta tawarasta. Mutta ei hän sitä ottanut;
sanoi waan: kiittäkäät ja ylistäkäät lumalata, että Hänteille senkaltaisen armon tehnyt on. Sinä wanha mies
olet kärsinyt kiusausta, koetelluksi tullakses. Mutta Ju-
mala on minun lähettänyt parantamaan sinua, ja teke-
mään poikaas onnelliseksi. Minä olen Raphael, Herran
enkeli. Ia kuin hän sen sanonut oli, katosi hän heidänsilmistänsä. Niin he lankesiwat maahan, ja kunnioittiwat
lumalata ja ilmoittiwat hänen suuria ihmeitänsä. Tä-
män jälkeen eli wanha Tobia onnellisena wielä neljäkym-
mentä ja kaksi wuotta ja näki lastensa lapset. Ennen
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kuolematausa kutsui hau poikansa ja poikansa lapset eteensä
ja kaski heidän muuttaa pois Niniweestä, sillä hän näki,
että se kaupunki piti synteinsä tähden häwitettämäu. Hänkehoitti heitä myös aina painelemaan Herraa totuudessa
ja turwaamaan häneen täydellisesti. Ia hänen poikansa
muuttikin ominensa Niniweestä. Ia hän ja kaikki hänensukuusa eliwät jumalisesti ja kunniallisesti, niin että he
sekä Jumalalle että ihmisille otolliset oliwat.

H3. Job.
Jobin lilja.

Usin maalla (pohjanpuolimaisessa Arabiassa eli mies,
nimeltä Job, joka oli waka, hurskas ja Jumalalapelkää
wäinen, ja wältti pahaa. Hänellä oli seitsemän poikaa
ja kolme tytärtä ja sangen paljo karjaa. Mutta tapahtui
kerran, että kuin Jumalan lapset, pyhät enkelit, astuiwat
Herran eteen, tuli saatanakin heidän kanssansa. Herra
sanoi saatanalle: etkös ole ottanut waaria Minun palme»
liastani Jobista, jonka wertaista ei ole maassa hurskau-
den ja jumalisuuden suhteen? Saatana »vastasi, että
Jobilla ei ollut pakkoa hurskaana ollessansa, niin kauan
kuin Jumala yltäkyllälta siunasi hänen kaikkinaisella hy°
wällä, mutta että häneltä taitaisi mielikin muuttua, jos
asiansa alkaisiwat toisin käydä. Sanoi Herra saatanalle:
katso, kaikki hänen tawaransa olkoon sinun käsisjas, aino-
asti älä häneen itseensä kättäs satuta. Tulikin kohta sa-
nansaattaja Jobille ja sanoi, että hänen härkänsä jn aa-
sinsa oliwat häneltä ryöstetyt. Hänen sitä puhuissansa
tuli toinen ja sanoi: Jumalan tuli lankesi taiwaasta ja
poltti lampnas kaitsioinensa. Koska hän wielä puhui, tuli
kolmas ja sanoi, että Kaldealaiset oliwat ottaneet kaikki
hänen kamelinsa. Ennenkuin se oli puheensa päättänyt
tuli neljäs ja sanoi; että tuulispää oli tullut korwesta
jn sysännyt kumoon huoneen, jossa hänen poikansa ja tyt-
tärensä oliwat, niin että he kaikki kuoliwat. Silloin Job
lwusi ja repäisi waatteenfa, lankesi maahan ja rukoili, sa-
noen: Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi!
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Tapahtui taas, koska Jumalan lapset astuiwat Her<
ran eteen, että saatanakin tuli heidän kanssansa. Herra
kysyi saatanalta: etkös ole ottanut waaria Minun palwe»
liastani Jobista? Saatana wastasi, että jos Herra antaisi
hänen satuttaa kätensä Jobin ruumiiseen, niin Job kohta
luopuisi Herrasta. Herra sanoi: katso, hän olkoon sinun
kädessäs: kuitenkin säästä hänen henkeänsä. Silloin löi
saatana Jobin pahoilla paisumilla kantapäistä päälakeen
asti. Ia onneloin otti sawiastian ja kaapi itseänsä silla
ja istui tuhassa. Niin hänen emäntänsä sanoi hänelle:
wieläkös pysyt wakuudessas? Siunaa Jumalala (se on, älä
toiwo enää apua Jumalalta) ja kuole. Mutta Job wastasi
hänelle: sinä puhut niinkuin tyhmät puhuwat. Jos me
olemme hywää saaneet Jumalalta; eikö meidän myös
pidä ottaman pahaa wastaan? Sitte tuli kolme hänen
ystäwätänsä lohduttamaan häntä. Ia Jobin nato oli
hänen tuskistansa niin muuttunut, että he waiwoin häntä
enää tunsiwatkaan. Ia Job, joka tähänasti oli kantanut
ristinsä kärsiwällisyydellä, teki nyt suuren synnin, kirotes-sansa syntymäpäiwäusä. Siitä nyt ne kolme hänen ys-
täwänsä nuhteliwat häntä, arwellen hänen wain ansain-
neen tämän witsauksen, koska Jumala on »vanhurskas
Jumala. Eiwät he muistaneet sitä, että Jumala koette-
lee hurskaitakin. Job taas erehtyi siinä, että hän luki
itsensä warsin syyttömäksi ja puhtaaksi Jumalan edessä.

Wihdoin puhui Jumala itse Jobille ja sanoi: kuka
on se, joka puhuu niin taitamattomasti? Kussas silloin olit,
koska Minä maan perustin? Kuka on sinne tie, kussa wal°
keus asuu: ja missä on pimeyden sia? Tiedätkös kuinka
taiwas hallitaan: eli taidatkos hänen hallituksensa toimit-
taa maan päällä? Ilmoita se, jos sinulla se ymmärrys
on. Näillä ja mokomilla sanoilla osoitti Jumala Jobille
hänen taitamattomuutensa ja mitättömyytensä Jumalan
oman wiisauden ja woiman rinnalla. Niin Job nöyryytti
itsensä Herran edessä, tunnusti syntiä tehneensä ja rU'
koili hartaasti Jumalalta niitä anteeksi. Ia Jumala kuuli
hänen rukouksensa ja sanoi myös, ett'ei hänen ystäwän-
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säkään olleet oikein puhuneet hänestä. Ia Jumala antoi
Jobille kaikkia kaksi sen »vertaa kuin hänellä oli ennen ol>
lut. Ia Job eli sitte onnellisena sata ja neljäkymmentä
wuotta, niin että hän sai nähdä lapsensa ja lastensa lap-
set hamaan neljänteen polween.

HO. luditl).
liidithin lirj.

Nebukadnezar, Assyrian kuningas, talvi monta sotaa
ludan Valtakuntaa wastaan, ennenkuin häu sai sen tay-
dellisesti woitetuksi. Kerran lähetli häu sotapaämiehensä
Holopherneksen sellaiselle sotaretkelle, ja tämä meni läikin
sotajoukkoina» sa Vethulian kaupungin eteen. Holophernes,
joka oli sitä ennen woittanut monta kansaa, »vihastui, kuin
näki Juvalaisten wawstaiwan »vastarinnan tekoon. Hän
kutsui siis kokoon kaikki päämiehensä ja kysyi heiltä, mi-
hinkä tämä kansa mahtoi luottaa, kuin ei jo rientämiseen
antainut Holopherneksen ala, niinkuin kaikki muut kansat
tehneet oliwat. Niin jutteli hänelle yksi hänen päänne-
hiänsä, nimeltä Achior, kaikki tämän kansan menot ja »vai-
heet ja neulvoi päätteeksi Holophernesta tiedustelemaan
oliwatko he syntiä tehneet Jumalalansa wastcian. Sillä
»vakuutti Achior jos Jumala heitä »varjelee, tulemme
me häpiään kaikessa maassa. Siitä »vihastui Holopher-
nes Achioriin niin, että hän käski hänen lvietää Bethuli-
aan, siellä ynnä kaupungin kanssa hukutettawaksi. Sitte
panetti hän »vartiat kaikille kaimoille ja wedenjuoksuille
kaupungin ympäristöillä, pakottaaksensa kaupunkilaisia ja-
non tuskalla. Ia siitä kuin oliwat janoon nääntymäisil-
lään, kokoontuilvat hekaikki kaupungin päämiehen, Ozian,
ympärille, ja pyysiwät häntä antamaan kaupunkia Holo-
pherneksen käsiin. Mutta. Ozias sai heidät wielä »viisi
pätlvää odottamaan apua Jumalalta.

Tämä tuli ludithin kuulumin, joka oli Jumalala
pelkäämä leski Bethuliassa. Aikeitausa kellelckään julkai
semata, päätti hän Jumalan awulla pelastaa kaupungin.
Sentäbben pala»valla rukouksella matkaansa malmistaittu-
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ansa, meni hän piikoinensa ulos kaupungista suorastansa
Assyrialaisten leiriin, johon hän pääsikin sisälle ja wie»
tiin Holopherneksen eteen. Ensin kuin oli miellyttäwillä
puheilla saattanut hänen lempeäksi kohtaansa, sanoi lu-
dith tulleensa julkaisemaan Holophernekselle mitenkä hän
wähimmässä ajassa saisi Vechulicm kaupungin ja koko In»
dan maan »valtaansa. Hän sanoi Achioriu totta puhu»
neen: za kuin' ludan kansa taitaisi woitettaa ainoasti sil»
loin, koska he oliirat syntiä tehneet, niin tahtoisi hän ru»
koilla Jumalala ilmoittamaan sitä hänelle, että hän sitte
saisi sen Holophernekselle ilmi antaa. Tämä puhe kel»
pasi Holophernekselle hywin, ja hän antoi luoithille lu-
wan käydä illoin aamuin ulos ja sisälle leiristä Juma-
lala rukoilemassa. Niin kului kolme päiwää: mutta nel-
jäntenä teti Holophernes suuret pidot, joihin kutsutti
dithiniin. Ia Holophernes oli iloinen iloissansa
enemmän wiinaa, kuin hän itänänsä juonut oli. Ghtoona
myöhään meuiivät wieraat kotia ja palweliat, pitkällisistä
pidoista uupuneina, mennvät myös pois. Ia Holopher»
nes itse oli nukkunut »vuoteellansa koivin juowuksissa ja
ludith yksinänsä jäi hänen tykönsä majaan. Ia hän as-
tui »vuoteen eteen ja rukoili salaisesti kyyneleillä, sanoen:
Herra, Israelin Jumala, wahwista minua tällä het-
kellä. Sitte tarttui hän Holopherneksen miekkaan, joka
rippui wuoteen pääpuolissa, hakkasi häneltä sillä pään
poikki, wieritti ruumiin »vuoteesta, antoi pään piiallensa
ja hän pani sen e»rässäkkiinsä. Menllvät sitten ynnä uloö,
niinkuin heidän tapansa oli rukoilemaan mennessä. Mutta
Assyrialaisten näkymistä päästyänsä, meniivät he salaisia
polkuja kaupungin portille. Koska wartiat tuuliwat hä-
neu äänensä, tutsuiwat he kokoon kaiken kansan. Niin
weti ludith ulos säkistä Holopherneksen pään ja osoittisen heille ja sanoi: kiittäkaät Herraa kaikki, sillä Hän
on yywä jn auttaa aina. Ia he kiittiwät Jumalala
ilolla. Ia niin pian kuin päiwä »valkeni, ottiwat he !>

täiseensä ja karkasiwat »vihollistensa päälle. Ia koska
päämiehet tuliwat Holopherneksen majaan, heractääkstnsa
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häntä sotimaan, ja näkiwät hänen ruumiinsa mataawan
päätöinnä werisfänsa, niin he peljästyiwät ja heidän ja
koko sotajoukon rohkeus katosi ja he pakeniwcit kaikki. Mut-
ta Israelin lapset kiiruhtiwat heidän peräänsä ja löiwät
kaikki, jotka he lasittuvat, ja saiwat paljon kalua ja muuta
saalista. Koska Achior näki sen woiman, jonka Israelin
Jumala tehnyt oli, hylkäsi hän pakanallisen menon ja
uskoi Herran Jumalan päälle. Ia kaikki kansa ylisti lu-
dithia sanoen: sinä olet Jerusalemin kruunu, Israelin, ilo
ja meidän kansamme kunnia; mutta ludith kiitti Jumalala
suloisella kiitoswirrellä ja kaikki kansa sanoi siihen: Amen!

H?. Propheta Daniel.
Danielin kirja 1, 5, 6.

Daniel oli myös niitä, jotka kuningas Nebukadne-
zar wei Jerusalemista wankina Babeliin. Häntä ja mm»
ta nuorukaisia käski kuningas kaswattaa ja opettaa, että
he tulistivat soweliaiksi palwelemaan kuninkaan huoneessa.
Ia Jumala lahjoitti Danielille suuren »viisauden ja tai-
don, ennomattain sen, että hän taisi selittää unia. Ia
tapahtui, että kuningas Nebukaonezar näki unta, ja kuin
hän oli kutsuttanut eteensä kaikki tähtein tutkiat, »viisaat
ja noidat, käski hän heidät sanoa, mitä hän oli unis.sansa nähnyt. He hämmästyen wastasiwat. ett'ei ole maan
päällä sitä ihmistä, joka sen sanoa taitaisi. Sen kuultua
alkoi Daniel rukoilla Jumalala ilmoittamaan hänelle sitä
salaisuutta: ja Herra kuuli hänen rnkouksensa. Astui siis
Daniel kuninkaan eteen ja jutteli hänelle unen sekä se-
littikin sen. Niin lankesi kuningas kaswoillensa ja sanoi:
totisesti on teidän Jumalanne kaikkein jumalain Jumala,
joka salaiset asiat ilmoittaa. Ia hän korotti Danielinsuureen kunniaan, ja antoi hänelle paljon kalliita lahjoja
ja asetti hänen kaikkein »viisasten päämieheksi Babelissa.
Ia Jumala salli Danielin löytää armon niidenkin tu>
ningasten edessä, jotka Nebukadnezarin jälkeen wallan
periwät. Ia sitte kuin Babylonian »valtakunta kukistui
ja tuli Dariuksen, Median kuninkaan omaksi, pääsi Da»
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niel wielä suurempaan arwoou ja kunniaan. Ia kunin-
gas Darius aikoi panna Danielin koko waltakunnan pääl<
liköksi. Tästä wihastuen, alkoiwat muut päämiehet pyy-
tää Danielia wahinkoon. Sentähden yllyttiwät he ku-
ninkaan antamaan koko waltakunnalle tämän käskyn: jos
joku kolmenakymmenenä päiwänä joltakulta jumalalta eli
ihmiseltä, paitsi kuninkaalta ainoasti, jotakin anoo, pitää
hän jalopeurain luolaan heitettämän. Tätä käskyä ei woi-
nut Daniel ottaa kuullaksensa. Hän lankesi niinkuin en»
nenkin huoneessansa kolme kertaa päiwässä polwillensa
ja rukoili, kiitti ja ylisti Jumalala. Silloin tuliwat hä-
nen kadehteliansa ja kuin tapasiwat hänen Jumalala ru>
toilemassa, meniwät he sen kohdastansa kuninkaalle il»
moittamaan. Koska kuningas sen tuuli, tuli hän sangen
murheelliseksi Danielin tähden; mutta eipä enää käynyt
omaa käskyänsä peroittaminen. Niin Daniel heitettiinkin
jalopeurain luolaan; mutta kuningas sanoi hänelle: sinun
lumalas. jotas lakkaamata palwelet, auttakoon sinua! Ia
he paniwat kiwen luolan owelle; sen painoi kuningas o»
malla sinetillänsä. Ia kuningas wietti yön murheissa,
unta saamata. Mutta aamulla päiwän koittaissa meni
hän kiirnsti jalopeurain luolalle ja huusi surkealla äänellä:
Daniel, sinä eläwän Jumalan palwelia, onko sinun lu-
malas woinut sinun jalopeuroilta pelastaa? Daniel was»
tasi: minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä, joka jalo-
peurain kidat sn pitänyt kiinni, ett'ei he minulle mitään
pahaa tehneet ole; sillä minä olen Hänen edessänsä wi-
attomaksi löydetty. Niin kuningas ihastui siitä suuresti
ja käski Danielin luolasta ylös ottaa. Mutta ne mie-

het, jotka oliwat kantaneet Danielin päälle, heitätti hän
jalopeurain luolaan waimoinensa, lapsinensa; ja ennen-
kuin he pohjaankaan tuliwat, tarttuiwat heihin jalopeurat
ja musersiwat heidän luunsakin. Sitten antoi kuningas
Darius käskyn, että hänen »valtakunnassansa kaikkein piti
Danielin Jumalala peltaämän.

Cyruksen sitte waltaan päästyä, pidettiin Daniel hä»
neliäkin samanlaisessa arwossa. Siihen aikaan oli Ba-
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belissa kansalla epäjumala, nimeltä Vel; sille piti joka päi<
wä uhrattaman kaksttoistakyminentä mittaa nisuja, neljä-
kymmentä lammasta ja kolme amnia wiinaa. Mutta Da-
niel sanoi kuninkaalle, joka itse palweli sitä epajumalata:
ei Vel ole sisältä muu tuin sawi ja ulkoa wasti, eikä ole
loskaan syönyt. Niin kuningas wihastui ja sanoi, että
Danielin piti kuoleman, joll'ei hän woisi näyttää sitä to»
deksi. Ia kuningas panetti itse ruoan ja juoman Velin
eteen, ja sulki owen ja lukitsi sen omalla sormuksellansa.
Tulemana aamuna warhain meni kuningas Danielin
kanssa temppeliin, ja katso, maikka sinetti oli ritkomata,
oli alttari kuitenkin tyhjänä. Mutta Daniel, joka jo illalla
oli kuninkaan nähden leivittänyt tuhkaa permannolle, näytti
kuninkaalle, että se oli täynnä miesten, waimoin ja las-
ten jälkiä. Niin kuningas wihastui. tuotti papit eteensä,
ja heidän täytyi osoittaa hänelle sen salatien, josta he
oliwat käyneet ulos ja sisälle syömässä mitä pöydällä oli.
Ia he tapettiin kaikki ja kuuingas antoi Velin Danielin
halttunn, joka sen temppelillensä häwitti.

Oli myös suuri lolMrme, jotakansa Babelissa pal-
weli. Mutta Daniel otti terwaa, raswaa ja tarmoja ja
keitti ne sekaisin, teki sitte siitä kakkaroita ja heitti lohi-
tärmeen suuhun: ja lolMrme pakahtui kahtia. Ia Da»
niel sanoi: katso, senkaltaiset owat teidän jumalanne! Kos-
ka Babylonialaiset sen kuuluvat, pauiwat he sen sangen
pahaksi, nostnvat kapinan kuningasta wastaan ja maali-
mat, että Daniel piti heille annettaman. Ia he heitti-
wät hänen jalopeurain luolaan, jossa hän oli kuusi pai-
wää. Mutta Jumala lähetti prophetan Habakutin wie-
mään Danielille ruokaa. Seitsemäntenä päiwanä tuli
kuningas haudalle, ja kuin hän näki Danielin elossa, huusi
hän ja sanoi: o Herra, Danielin Jumala, Sinä olet suuri
Jumala, ja ei ole yhtään muuta lumalata paitsi Sinua.
Ia hän otatti Danielin luolasta. Mutta hänen mainoo-
fansa heitätti kuningas luolaan, ja jalopeurat raateli»
wat heidät kohdastansa hänen silmäinfä edessä.
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«8. Kolme miestä tulisessa pätsissä.
Dan. <, 3.

Ynnä Danielin kanssa kaswatti kuningas Nebukad»
uezar monta »luntakin Indau maasta pois wietya nuo»
lukaista huoneensa palvelusta marten. Niiden seassa oli
kolme Danielin ystäwätä, Hanania, Misaelja Asaria, joiden
niinet hän muutti Sadrachitsi, Msachikst ja Abednegotsi.
Jumala antoi heille taidon ja ymmärryksen kaikkinaisessa
wiisaudessa ja kuin ne heille määrätyt kolme opetusvuotta
olnrat kuluneet, mieliin heitä kuninkaan eteen tutkittawiksi.
Ia kuningas kuin näki heidät kaikkia oppineita taitawim-
miksi, mieltyi hau heihin ja teki heidät Babelin maatun»
tain päämiehiksi. Mutta kohta sen jälkeen teetti kunin-
gas kultaisen kmvan, kuuttakymmentä kyynärää korkean
ja kuutta kyynärää leweän, ja panetti sen Dnran kedolle,
Babelin maalla. Sitä wihkimaan kutsutti hän sitte to<
koon kaikki waltakuutansa ylhäisimmät ja woimaNisimmat
miehet. Ia kuuluttaja huusi: kaikki kausat, sukukunnat
ja kielet, koska te kuulette basunaiu, huiluin, harppllin ja
kaikkinaisten helinän, niin teidän pitää lan-
keanian maahan ja tuliaista kuwaa kumartainan: mutta
tuta ei silloin lankea maahan, se pitää kohta tuliseen pät-
siin heitettämän. Ia kaikki joukko laukesi määrätyllä het-
kellä maahan; mutta Sadrach, Mesach ja Abednego yksi-
nänsä eiwät ottaneetkaan palwellaksensa epäjumalata. Niin
kuningas suuresti julmistui, tuotti heidät eteensä ja käski
heitä kunnioittamaan sitä kuwaa, sen eleen maahan lan-
teamalla. Sanoikin siihen wielä: annas nähdä kuka sr
Jumala on, zoka teitä minun käsistäni pelastaa taitaa!
Miehet wastasiwat: katso, meidän Jumalamme, jota me
kunnioitamme, taitaa meitä kyllä auttaa tulisesta pätsis-
tä, niin myös sinun tädestäs pelastaa. Waan jos ei
Hän sitä tekisikään, niin tiedä kuitenkin se, sinä kuningas,
ett'emme sittenkään sinun jumalias tnnnioita. Niin tn
uingas »vihastui niin, että hänen hahmonsa muuttui; ja
hän käski että pätsi piti seitsemän kertaa kuumemmaksi
waristettaman tuin muulloin, Ia Eadrach, Mesach ja
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Abednego sidottiin wäkewimmiltä koko sotaioukossa ja hei-
tettiin keskelle tulista pätsiä. Ia pätsi oli niin kuuma,
että miehet, jotka heidät sisälle heitluvät, kuoliwat tulen
liekistä. Mutta kuin kuningas katsahti pätsiin, hämmäs-
tyi hän sangen suuresti ja huusi: katso, minä näen neljä
miestä »vallallansa käwelewän tulen keskellä, ja owat ku«
lumata; ja se neljäs on niinkuin Jumalan poika. Ia hän
meni pätsin suulle ja huusi: Sadrach, Mesach ja Abed-
nego, te kaikkein korkeimman Jumalan palweliat, tulkaat
ulos! Ia kuin tuliwat ulos tulesta, ci se ollut heiltä hius»
karwaakaan polttanut, eikä »vaatteita muuttanut; ei yksin
tulen kartunkaan heissä tuntunut: sillä se Jumalan enkeli
oli heistä liekin poistanut. Ia kuningas kasti ett'ei ke»
neniään pitänyt siitä aikain pilkkaaman Sadrachin, Me-
sachin ja Abednegon Jumalala, sillä ei yhtään muuta Iu«
malata ole, sanoi hän, joka niin auttaa taitaa kuin tämä.

A9. Esther ja Hmnan.
Eslhcrin kirja.

Ahaswerus llerres), Persian kuningas, teki kerran
Susa nimisessä linnassansa suuret pidot kaikille walta-
kuntansa ylimäisille ja päämiehille, näyttääksensä heille
suuret wattinsa ja rikkautensa. Iloisena miinasta, käski
kuningas tuomaan drotnintiWasthia, kuninkaallisella kruu°
nulla koristettuna, hänen eteensä, näyttääksensä wieraille
hänen kauneuttansa: sillä hän oli kaunis. Mutta Was-
thi oli ylpeä, eikä tullutkaan kuninkaan käskyn mukaan.
Niin kuningas »vihastui ja julisti puolisollensa, ett'ei hä°
neu enää pitänyt tuleman kuninkaan silmiin. Ia kunin-
gas antoi käskyn, että kaikki nuoret kauniit neitsyet kai-
kista »valtakunnan maakunnista piti tuotaman Susan lin>
naan; niistä tahtoi kuningas »valita itsellensä puolison.
Oli linnassa Mardokai niminen ludalainen, Benjamin
sukukunnasta, joka oli »viety »vankina Babrliin, mutta
sieltä oli joutunut Persian kuninkaan linnaan, koska Per-
sialaiset kutistuvat Vabelin »vallan. Hän oli ottanut Es»
thenn, setänsä tyttären, jolla ei ollut isää eikä äitiä, tyt-
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täreksensä; ia Esther oli sangen kaunis. Ia kuin ku-
ninkaan käskystä monta neitsyttä koottiin Susan linnaan,
joutui Estherikin sinne. Ia kuningas mieltyi häneen
otti hänen puolisoksensa Wasthin siaan. Waan ei Es-
ther ilmoittanut hänelle mitä kansaa ja sukua hän oli,
sillä Mardokai oli kieltänyt hänen sitä sanomasta. Ia
Mardokai käyskenteli joka päiwä neitsytten huoneen edes»
sä, saavaksensa tietää käwikö Escherille hywin. Kuultu-ansa kerran, että kahdella kuninkaan kamaripalwelialla oli
salaa mielessä tappaa herransa, ilmoitti Mardokai sen
Estherille; ja Esther sanoi Mardokain puolesta sen ku-
ninkaalle. Ia kuin asia tntkittaissa löydettiin todeksi, hir-
tettiin ne molemmat puuhun: ja koko asia kirjoitettiin ku-
ninkaan edessä aikakirjaan.

Ia kuningas Ahaswerus korotti Hamanin, Meda-
than pojan, ylimmäksi kaikkia waltakuntansa päämiehiä,
ja käski, että kaikkein kuninkaan palweliain piti notkista-
man polwensa ja kumartaman Hamania. Mutta Mar-
dokai ei sitä tehnyt. Siitä syttyi Haman wihaan kai-
kille ludalaisille Mardokain tähden, ja alkoi yllytellä ku-
ningasta hukuttamaan kaikkia koko waltakunnassa asumia
ludalaisia, joita hän sanoi omaa lakiansa seuraamaksi ja
kuninkaan lakia kuulemattomaksi kausaksi. Niin antoi ku-
ningas koko kansan ja kaiken sen omaisuuden Hamanin
maltaan. Ia käskyt lähetettiin kaikkiin maakuntiin, että
kaikki ludalaiset, nuoret sekä manhat,piti yhtenä päiwänä ta-
pettämän ja heidän tawaransa ryöstettämän. Tämä knin tu-
li Mardokain tuntumiin, lähetti hän pian sanan siitä Esthe-
rille, läskein hänen mennä kuninkaan tykö, jarukoilla häntä
kansaansa edestä. Mutta olipa käsky annettu, että kuka ikä-
nä, mies eli waimo, kutsumata menee kuninkaan sisimmäisel-
le kartanolle, hänen pitää kuoleman, joll'ei kuningas ojenna
hänelle kultaista waltikkatansa. Eikä ollut Esther kolmeen-
kymmeneen päiwään kutsuttu kuninkaan tykö. Kolme päiwää
paastottuansa menl yhtähywin Esther kunniawaatteisscmsa
kuninkaan tykö. Ia kuin kuningas näki Estherin seiso-man kartanolla, ojensi hän hänelle kultaisen maltittansa,
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kysyen lempeästi, mitä hän häneltä anoi? Mutta Esther
pyysi auioasti, että kuningas ja Haman tulisiwat niihin
pitoihin, jotka hän oli heille walmistannt. Waan siellä-
kään ei wielä rohjennnt ilmoittaa asiatansa, waan pyysi
kuningasta ja Hamauia wielä uusiin pitoihin tulewaksi
päiwälsi. Sinä yönä kuin ei saanut kuningas unta, niin
kasti tuoda aika- ja muisto» kirjat, luettaaksensa niitä
edessänsä. Niissäpä löydettiin kirjoitettuna kuinka Mar>
dokai oli ilmi antanut kahden kamaripalwelian salaiset
aikeet kuningasta wastaan. Kysyi kuningas: mitä kun»
niata eli hyiväa on Mardokaille sen edestä tehty? Pal«
weliat sanoiwat: ei ole hänelle mitään tapahtunut. Aa-
mulla »varhain tuli Haman pyytämään kuninkaalta saa-
daksensa hirttää Mardokain siihen puuhun, jonka hän, e«
»näncänsä Sereksen yllytyksestä, oli sitä warten »valmis»
tanut. Sanoi kuningas hänelle: mitä sille miehelle pitää
tehtämän, jota kuningas tahtoo kunuioittaa? Niin Haman
ajatteli sydämessänsä: ketäs kuningas tahtoo paremmin
kunnioittaa kuin minua? Sentähden wastasi hän: se mies
pitää puetettaman kuninkaallisiin »vaatteisiin ja tuotaman
hänelle je hewoinen, jolla kuningas ajaa, ja kuninkaan
kruunu pantaman hänen päähänsä; ja yksi kuninkaan
ylimäistä päämiehiä »vieköön häntä niin hrwoisen seljassa
pitkin kaupungin katuja, huutaen hänen edellänsä: näin
pitää sille miehelle tehtämän, jota kuningas tahtoo kunni-
oittaa. Kuningas sanoi Hamanille: kiiruhda ja tee, niin-
kuin sinä sanonut olet, Mardokaille ludalaiselle. Ia Ha»
man teki sen suruisclla mielellä.

Kuin sitte kuningas ja Haman tuliwat Gstherin
pitoihin, sanoi kuuiugas taas Gstherille: mitäs anot, wait>
ka se olis puoli »valtakuntaani, sen pitää tapahtuman.
Esther wastasi: suokoon kuningas minulle ja miuun kau»
salleni henkemme: sillä me olemme myödyt, minä ja mi-
nun kansani surmattaa ja hukutettaa. Kuningas Ahas-
werus puhui ja sanoi: kuka se on, joka tohtii senkaltaista
ajatella tehdäksensä? Esther wastasi: se »vihamies ja »vai»
nooja on tämä paha Haman. Ia Haman hirtettiin siihen
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puuhun, jonka hän oli teettänyt Mardokaita warten. Ia
Mardokai peri Hamanin ylimäisen kunniawiran. Ia Hama»
uin antama käsky ludalaisten hukuttamisesta palautettiin.

3tt. ludalaisten palun Babelin wankeudesta.
Esia, Haggc,i, Zacharjci.

Seitsemänkymmentä wuotta jälkeen Jerusalemin ha-
wityksen moitti Persian ruhtinas Kores (Cyrus) Assyri-
an, Median ja Babylonian »valtakunnat allensa. Kohta
hänen ensimäisenä hallituslvuotenansa herätti Jumala Ko-
reksen hengen, että hän päästi kaikki Juvalaiset, jolta ym-
päri hänen »valtakuntaansa asuksenteliwat, palaamaan i«
sänmaahansa ja siellä rakentamaan kaupunkinsa ja temp»
pelinsä uudelleen. Hän käski kunkin paikkakunnan asu-
jamia auttamaan heidän keskellä asumia muuttolaisia kul-
lalla, hopialla ja muilla lahjoilla. Itse antoi hän heille
takaisin wiisi tuhatta neljä sataa kulta ja hopia astiata,
jotka oliwat pois wiedyt Jerusalemin temppelistä Babe-
liin. Mutta ludalaisten 010 »vierailla mailla ei ollnt
niin surkea tuin luulisi. Eiwät he ollenkaan olleet jä-
tetyt woittajaiusa mieliwaltaan ja heidän orjiksensa. Hei-
dän tilansa ei ollut likimäärille niinkään rasitiawainen
tuin meidän-aituistm sotawankien monessa »naassa. Heil-
lä oliwat samat oikeudet kuin Kaldealaisilla itsillänsä, ja
he taisiivat päästä korkeimpaan armoon ja kunniaankin
»valtakunnassa. Sentäydrn ei ollut kuin taksi »viidettä-
kymmentä tuhatta, useimmat Pappeja ja Lewittoja tahi
ludan ja Benjamin sukukuntalaisia, halullisina »vaihta-
maan nykyiset asentonsa Jerusalemin raunioihin. Vii-
maiselta papilta lesualta ja kuuingas lojakinin pojan-
pojalta Sernbabelilta johdatetuitta tuliwat nälnät majan-
muuttajat »vuonna 536 e. Chr. s»)nt. Jordanin ranteille.
Seitsemännellä kuukaudella kokoontuiwat he sitte niinkuin
yksi mies Jerusalemiin, jossa heidän ensimäinen huolensaoli rakentaa alttari, uhrataksensa Herralle. Mutta toistua
»vuonna sinne tulemisestansa lukein laskettiin perustus
Herran huoneelle, johon jo sitä ennen oli koottu apua ja
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lahjoja kansasta. Papit stisoiwat juhlawaat-
teissänsä, »vastitorivet kädessä, »vuorottain kiittäin ja ylis»
tain Herraa, ja talkki kansa huusi korkealla äänellä ja kiitti
Herraa, Mutta moni »vanhoista, jotta oluvat itähneet
enssmäisen huoneen, itkiwät äänissä surusta, tämän uu-
den huoneen alkua nähdessänsä. Waan nuoret huusiwat
ilosta, niin ett'ei eroittanut ilon ääntä itkun äänestä.

Koska Samarialaiset kuuluvat Juvalaisten Jerusa-
lemissa uudelleen rakentaman temppeliä Herralle, tutuvat
he ja sanouvat Serubabelille: me ratennamme»teidän kans-
sanne, silla me etsimme teidän lumalatanne niinkuin te-
kin. Mutta Serubadel ja lesua ja muut Israelin isäin
päämiehet eiwät sitä sallineet, sillä Samarialaiset palwe-
luvat myös eväjumalia, Seutähden pyysiwät Samaria-
laiset kaikin-neulvoin ja juonin estellä työn menestystä
niin kauan kuin Kores eli. Mutta? hänen kuolemansa
jälkeen saiwat he kuningas Arthasasthan kieltämään pois
koko rakennuksen, sillä he kanteliwat kuninkaan edessä,
että Juvalaiset, joita he soimasiwat entuudesta kapinan
nostajiksi, nyt rakensiwat kaupunkia ja muureja päästäk-
sensä Persian kuninkaan mallasta »vapaaksi. Niin ehkäy-
tyi työ »viideksitoista »vuodeksi. Sillä ajalla lohdutteliwat
ja rohkaifuvat ludalaisia prophetat Haggai ja Zachcirja
enuustuksilla, neulvoilla ja kehoituksilla. Mutta niin pian
kuin Darius pääsi kuninkaaksi, uudisti hän Koreksen an-
taman lu»van temppelin rakentamiseen, ja niin saatiin
Jumalan huone »valmiiksi ja »vihittiin ilolla kuudentena
Darucksen hallituksen »vuonna (515 e. Chr. synt-).

Niin oluvat nyt Jakobin sukuperiät jälleen asettu-
neet isäinsä maille, ja eliivät siellä rauhassa, Syrian
maaherran alla omilta tuomareilta hallittuina. Linden
kas»vannon »voitti heidän maakuntansa, koska Esra, Se<
rajan poika, joka oli toimellinen kirjanoppinut, tuli kunin-
gas Artbasaslhan 2:sen (s. o. Ferreren) aikana Jerusa-
lemiini Hän »vei myötänsä tulisi tuhatta henkeä ja kaikki
»vielä jälelle jääneet temppelin astiat Babeiista lerusale-
»niin, asetti siellä jumalanpalveluksen entiselle kannat-
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leen ja pappein wallan sekä koko 'kansallisen järjestyksen
Jumalan lain mukaiseksi, esi<isäin tawan jälkeen.

51. Jerusalemin uudesti-rakentaminen.
Waikka Herran temppeli ja ihmisten asuinhuoneet

Jerusalemissa jo oliwat uudesti rakennetut, niin kaupun-
gin muurit ja muut »varustukset makafiwat kiwiraunioina.
Kuin se tuli Nehemian kuulumiin, joka oli kuningas Ar-
thasasthan juomanlaskia ja piimäinen palwelia, pyysi ja
sai hän kuninkaalta luwan Jerusalemiin mennäksensä.
Ia kuningas teki hänen maaherraasi Jerusalemiin, ja Ne-
hemia alkoi, kohta sinne päästyä, työnsä halulla. Koska
Scuieballat ja muut Samarialaiset kuuluvat Jerusalemin
muuria uudelleen rakennettaman, mihastuiwat he sangen
suuresti ja pyysiwät sitä kamaluudella sekä wäkiwallalla
estää. Senlähden täytyi Nehemian pitää oin päiwin war-
tiat heitä wastaan ja asettaa kansa täysissä sota-aseissa
sukukunnittain pitkin muuria warjelemaan työntekiöitä.
Töine» puoli uuoria miehiä teki työtä, toinen seisoi Vi-
hollisia waralla keihäät, joutset, kilwet kädessä, wuoronsa
kukin. Ia nekin jotka työtä tetuvät, yhdellä kädellä teki-
mät työtä, toisessa pitiwät aseen. Näin työtä tehden joka
päimä, päiwän koittamasta siihen saakka että tähdet nä-
kyiwät taiwahalla, saatiinkin wiimein muurit malmiiksi.
Ia kansa piti juhlaa ilolla. Ia Esra toi Moseksen la-
kikirjan- ja luki siitä kaikkein kuullen; ja hän kiitti Her-
raa sitä suurta lumalata, ja kaikki kansa waslasi ylös
nostetuilla käsillä: Amen! Amen! ja knmarsiwat itsensä,
ja rukoiliwat Herraa kasmoillcmsa maassa.

Nehemia, niinkuin Esrakin, kielteliwät lujasti lu<
dalaisia pitämästä minkäänlaista kestuutta pakanain kans-
sa, erittäinkin naimistauppoja heidän kanssansa liittämäs-
tä. Mutta kuin sittenkin yksi ylimmsen papin poika. Ma
nasle nimeltä, nai Samarialaisen maaherran Saneballa-
nn tyttären, ajettiin hän ulos kansastansa. Appensa ä-
mulla sai hän sitte Persian kuninkaalta luwan rakentaak-
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sensa Garizimin »vuorelle toisen temppelin Samarialai-
sille, jossa jumalanpalwelus asetettiin samalle kannalle
kuin Jerusaleminkin temppelissä. Ihtähywin yltyi wiha
siitä waan pahemmaksi Juvalaisten ja Samarialaisten
kesken.

52. Juvalaiset muukalaisten wallassa ja
heidän oman waltansa perikato.

Makkab. l ja 2 kirja.
Vankeudesta palattuansa eliwät ludalaiset noinkaksi

sataa wuotta Persialaisten mallan alla, omilta tuomareil»
tansa hallittuina, rauhallista ja onnellista elämää. Sitte
joutunvat he jalon Macedonian "kuninkaan slleranderin
ala, joka myös lempeydellä heitä kohteli. Aleranderin kuol-
tua moitti Ptolemeus, Egyptin kuningas, yksi Alerande»
rin sotaherroja, Jerusalemin, josta hän särki muurit maa-
han ja wei kymmenen tuhatta asujauta myötänsä'uuteen
Alerandrian kaupunkiin Egyptissä (v. 320 e. Chr. syut.).

Egyptiläisiltä moitti Syrian kuningas ludan maan
allensa, ja nyt wasta alkoi ludalaisille kowa kiusaus ja wai»
no, erinomattain kuningas Antiochus Epiphaneksen aikana.
Hän käski kaikkein alamaistensa kääntyä pakanain tapoihin
ja epäjumalien palwelukseeu, ryösti Herrau temppelin, wei
kaikki sen astiat ja kalut myötänsä ja surmasi armotto-
masti kaikki, jotta eiwät tahtoneet isninsä uskosta luopua.
Niin waiwatti ja pieksätti hän kuolemaan asti wanhan
kirjanoppineen, Eleasarin, sanoaksensa häntä rikkomaan Mo°
sekseu lakia si'nn lihaa syömällä. Mutta Eleasar tahtoi
ennen kunnialla kuolla, kuin häpiällä elää, sanoen: mitä
minun siitä olisi, että minä ihmisten rangaistukstMwält-
täisin, koska en minä Jumalan käsiä wälttää taida; sen-
tähden tahdon minä iloisesti kuolla ja jättää nuorille hy°
wäu esimerkin. Samasta syystä otettiin seitsemän »vel-
jestä äitinensä, pieksettiin ruoskilla ja nauhoilla, hakattiin
lasittomiksi ja jalattomiksi, «ylettiin, ja lopuksi kattiloissa
keitettiin. Mutta he waan kchoitteliwat toisiansa tarsiwal-
lisyyteen ja rohkeuteen kuolemassa )a wielä wiimeisessä
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hengen riutumassa saneliwat he kuninkaalle, joka heitä
piinuutti: me tahdomme ennen kuolla, kuin jotain tehdä
isäimme lakia mastoin. Se on suuri lohdutus, että me
toiwomme, koska ihmiset meitä surmaamat, että Jumala
meidät herättää jälleen. Nämät jäsenet on Jumala an»
tanut, sentähden annamme me ne mielellämme otettaa
Hänen lakinsa tähden: sillä me toiwomme, että Hän ne
meille antaa jälleen.

Monen nain kärsiessä isäinsä tain ja uskonsa täh-
den, rohkeniwat toiset »vastarintaa kokemaan. Mooin wno»
rella asui Matathias» niminen pappi, jolla oli wiisi poi-
kaa. Hän keräsi ympärillensä uskollisia Herran lain pal»
welioita, kukisti epäjumalain alttareja, piti Moscksen sään-
töjä »voimassa, eikä säästänyt enemmän Herrasta luopune»'
ta oman maansa miehiä, kuin »vihollisiakaan. Hänen kuol<
tuansa soti poikansa ludas Mattabeus »vihollisia wastaan,
ja woitti heidät monessa tulisessa tappelussa, maikka ha»
nellä oli paljoa »vähemmän wäkeä ja huonommat sotaa»
seet. Sillä hän sanoi: woitto tulee taiwaasta ja ei wäen
paljoudesta. Jerusalemin temppeli oli nyt ryöstetty ja
pakanoilta saastutettu; kaupunki anttona. Mutta ludaS
meni sinne weljineusä, miehinensä, puhdisti temppelin,
teki uuden alttarin ja uhrasi lain jälkeen. Ia kaikki kansa
kiitti Herraa. Kohta sen jälkeen k«oli Antiochus kauhis»
taivaisesta taudista, katuen entisiä pahoja tekojansa. Hä»
nen kuolemansa jälkeen suojeliwat itsiänsä ja ludan kan»
saa, ludas ja häuen weljensä sekä heidän sukunsa siihen
asti kuin (»vuonna 34 e. Chr. synt.) Nomalaiset saat-
tiwat maan lykkynänsä maltansa alaiseksi, ja trkiwät He»
rodeksen heidän käskynsä alamaiseksi niuwkuninkaaksi.

Hänen hallituksensa aikana syntyi prophetain kautta
ennustettu ja luwattu maailman Vapahtaja, lesus Chris-
tus, »vapahtamaan kaiktia kansoja, ja uudistamaan, puhdis-
tamaan ja selmitlämään Jumalan tuntoa maailmassa. Sillä
maitta ludalaisilla »vielä oliwat omat lakinsa ja jumalanpa!»
melunsa nimeksi, niin ci niistä ollut asiaksi mitään hymää,
waiwoin muuta kuin ulkokultaisuus ja kerskaus »voittona.
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Monta juonta ja kapinaa uusia herrojansa, Roma-
laisia, wastaan nostettuansa, tuliwat Juvalaiset wiimein»
kin Roman keisarin Wespasianuksen pojalta, Tilukselta,
woitetuikn, heidän kaupunkinsa ja temppelin sä perikatoon
häwitelyiksi, epälukuinen kansan paljous surmatuksi ta-
hi orjiksi myödyksi ia jälclle jääneet halki maailman ha»
jotetuiksi (v. 70 jälk. (shr. syut.). Niin elawät he wiela
nytkin ylönkatseen ja wainon alaisina ympäri maailman,
säilyttäen isäinsä lain ja odottaen aina wielä luwatun
Messiaksen tuloa; sillä eiwät he wieläkaän ota maailman
Wapahtajata, lesusta Christusta, siksi tuntea-ja tunnus»
taaksensa.



Uusi Testamentti.
1. Pappi Zacharias.

Lul. «.

Wähäa ennen Christuksen syntymää eli ludan kau-
pungissa Zacharias «uiminen pappi ja hänen emäntänsä
Glisabech, joka oli Aaronin sukua. He oliwat molemmat
hurskaat Jumalan edessä, waeltaen kaikissa Herran käs-
kyissä ja säädyissä laittamattomasti. Se waan heillä
oli murhetta, ett'ei heillä ollut lapsia, eikä niitä enää
toiwomineukaan, kuin molemmat jo oliwat iälliset. Ta-
pahtuipa, Zacharian kerran temppelissä papin wirkaa toi-
mittaissa, että ilmestyi hänelle Herran enkeli Gabriel.
Kuiu Zacharias hänen näki, hämmästyi hän, ja Opelko
lankesi hänen päällensä. Mutta enkeli sanoi hauelle: a»
lä pelkää Zachana, sillä sinun rukoukses ou kuultu, ja
sinun emäntäs Elisabeth synnyttää sinulle pojan, jonka
nimen sinun pitää kutsuman Johannes. Hän tulee suu-
reksi Herran edessä ja täytetään Pyhällä Hengellä. Hän
kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Inma»
lansa, tykö. Hän käy hänen edellänsä Elian hengellä
ja 'woimalla, toimittaaksensa Herralle »valmistetun kan-
san. Zacharias sanoi enkelille: mistä minä sen ymmär-
rän, sillä minä olen wanha ja minun emäntäni on jo
iällinen? Niin enkeli wastasi: sinä tulet kielettömäksi ha-
maan siihen paiwään asti, jona nämät tapahtumat, ett'et
uskonut minun sanojani. Ia Zacharias tuli mykkänä
temppelistä.

2. Enkeli ilmestyy Marialle.
Luk, 1.

Nazarethin kaupungissa Galilean maakunnassa asui
neitsyt, nimeltä Maria, joka oli kihlattu Joseph-nimisel-
le miehelle, molemmat Dawidin sukua. Tämän neitsyen
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tykö tuli enkeli Gabriel Herran käskystä, kuudentena
kuukautena siim lukein, kuin hän oli Zacharialle ilmesty»
nyt, ja sanoi: Terwe armoitettu! Herra on sinun kanssas.
Siunattu sinä waimoin seassa! Kuin Maria hänen nä-
ti, hämmästyi hän hänen puheestansa ja ajatteli milli»
nen se terweydys oli. Mutta enkeli sanoi: älä pelkää,
Maria, sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä. Katso,
sinä siität kohdussas, ja synnytät pojan, jonka nimen si-
nuu pitää kutsuman Icsus. Sen pitää kutsuttaman
Mmäiscn pojaksi, jaHänen pitää Jakobin huoneen
kuningas iankaikkisesti oleman, ja Hänen »valtakun-
nallansa ei pidä loppua oleman. Tähän sanoi häm-
mästyen Maria: kuinka tämä tnlee, sillä en minä mie-
hestä mitään tiedä? Mutta enkeli »vastasi hänelle: Py-
hä Henki tulee sinun päälles, ja ylimäisen woima warjoo
sinun: sentähden myös se Pyhä joka sinusta syntyy, pi-
tää kutsuttaman Jumalan pojaksi, sillä ei Jumalalle ole
yhtään asiaa mchdotointa. Ia katso, Elisabeth sinun su-
kulaises siitti myös pojan wanhall» iällänsä ja tämä on
kuudes kuukausi hänelle, jota kutsuttiin hedelmättömäksi.
Niin sanoi Maria: katso, Herran piika! Tapahtukoon
minulle sinun sanas jälkeen! Ia enkeli läksi hänen ty»
toausä.
3. Maria käy Elisabethia terwehtimassa.

Luk. l.
Kohta enkelin ilmestyksen jälkeen meni Maria In»

van kaupunkiin sukulaistansa Elisabethia terwehtimäan.
Kuin Elisabeth kuuli Mnian terwehdyksen, täytettiin
hän Pyhällä hengellä ja sanoi: siunattu olet sinä wai-
moin seassa, ja siunattu on sinun kohlus hedelmä! Mis»
tä se minulle tulee, että minun Herrani äiti tulee minun
tyköni? Autuas sinä, joka uskoit; sillä ne täytetään, mitä
Herra sinulle on sanonut! Siihen wnstasi Maria Herrca
kiittäen: minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja mi-
nun henkeni iloitsee Jumalassa, minun Vapahtajassani;
että Hän katsoi piikansa nöyryyttä. Katso, tästedes pi<
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taa kaikkein sukukuntain minua autuaaksi kutsuman: silläse woimas<inen on suuria ihmeitä tehnyt minua kohtaan,
ja Hänen nimensä on pyhä. Hänen,laupeutensa pysyy
sumusta sukuun niille, jotka häntä peltaäwät. Hän osot»
ti woiman käsiwarrellansa, ja hajotti koriat heidän sy-
oämmensä mielestä. Woimalliset on Hän kukistanut is»
tnimelta, ja korotti nöyrät. Isowctt täytti hän hywyydel-
lä, ja jätti rikkaat tyhjäksi. Hän korjasi Israelin, Palmeltan-sa, muistain omaa laupeuttansa. la Maria oli Elisabe-
thin tykönä lähes kolme kuukautta, ja palasi sitte kotiansa.

4. Joseph ja Maria.
Matth. l.

Joseph, Marian sulhainen, kuin jo piti mieltä wie»
dä häntä kotia emännäksensä, hawaitsi hän morsiamensa
oleman raskaana. Mutta ei tietäen, että Jumala oli hä>
nen määrännyt maailman Vapahtajan synnyttäjäksi, ja
että hän siis oli Pyhästä Hengestä raskaaksi tullut, ai-
koi Joseph hyljätä hänen salaa; sillä hän oli helläsydäm»
minen mies. ja ei tahtonut häntä huutoon saattaa. Kos-
ka hän näitä ajatteli, katso niin Herran enkeli ilmestyi
hänelle unessa ja sanoi: Joseph, Dawidin -poika, älä pel-
tää ottaessas Mariata puolisotas tykös: sillä se kuin hä-nessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Hänen pitää
synnyttämän pojan, jonka nimen simm pitää kutsu-
man Icsus, sillä Hän on wapahtawa kansansa heidän
synneistänsä. Koska Joseph unesta heräsi, niin hän teki
kuin Herran enkeli hänen käski, ja otti puolisonsa tykönsä.
Tämän kautta tuli täytelyksi, mitä Herra oli sanonut prophe-
tan kautta, joka sanoo: katso, neitsyen pitää raskaaksi tule-
man ja synnyttämän pojan, jonkanimi pitää kutsutta-
man Emmanne!, se on, Jumala meidän kanssamme.

3. Johannes kastajan syntymä.
Luk. l.

Elisabethin synnyttämisen aika kuin tuli täytetyksi,
synnytti hän pojan. Ia hänen kyläläisensä ja lankom
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sa, kuullessa että Herra oli tehnyt hänelle suuren laupeu-
den, iloitfiwat hänen kanssansa. Kahdeksantena päiwä»
nä tuliirat he lasta ympäri leikkaamaan, ja tahtoiwat kut-sua häntä isänsä nimeltä Zacharias, Mutta hänen äi-
tinsä sanoi: ei suinkaan: lvaan hän pitää kutsuttaman
Johannes. He ei ole ketään sinun sukukun-nas sas, joka kutjutaan sillä nimellä. Niin he wiittaisi-
wat hänen isällensä, miksi hän tahtoi hänen nimitettää.
Hän anoi taulua ja kirjoitti: Johannes on hänen nimensä.
Ia kohta aukeni hänen suunsa ja kielensä: ja hän puhui
kiittäen Jumalala. Ia kaikki ihmetteliwät ja pelko tuli
kaikkein heidän kyläläistensä päälle; ja kaikissa ludean
mäkikylissä ilmoitettiin kaikki nämät sanomat. Ia kaikki,
jotka tämän kuuluvat, paniwat sydämmihinsä, sanoen: min°
täs luulet tästä lapsesta tuleman, sillä Herran käsi on
hänen kanssansa? Mutta Zacharias hänen isänsä täytet'
tiin Pyhällä Hengellä, ja ennusti, sanoen: kiitetty olkoon
Herra, Israelin Jumala! sillä Hän on etsinyt ja lunas'
tanut kansansa. Ia on meille korottanut autuuden sar-
wen, Dawidin, palweliansa, huoneesta; niinkuin Hän on
muinoin puhunut, pyhäin prophetainsa suun kautta. Ia
sinä, poikainen, pitää kutsuttaman Ilmaisen prophetaksi.
Sillä sinun pitää käymän Herran kaswoin edessä, »val-
mistamaan Hänen teitänsä, ja antamaan autuuden tun-
non Hänen kansallensa heidän syntein sä anteeksi saami-
seksi, meidän Jumalan sydämmellisen laupeuden kautta,
jolla meitä on etsinyt koitto ylhäältä, »valaisemaan niille,
jotka pimeissä ja kuolion wayossa istumat ja ojentamaan
meidän jalkammerauhan tielle. Mutta lapsi kaswoi ja wah-
wistui hengessä. Ia Johannes oleskeli korwessa siihen pm-
wääu asti, jona hänen piti Israelin kansan eteen tuleman.

O. Ehristuksen syntymä.
Luk. 2.

Siihen aikaan käwi käsky Romin Keisarilta Augus-
tukselta, että kaikki maailma piii werollisetsi laskettaman.
Kukin meni siis kaupunkihinsa antamaan itseänsä arwat»
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taa, sillä weronlasku käwi sukukunuittaiu. Niin meni myös
loftph Nazarethin kaupungista Galileassa, jossa hän a-
sui, ludeaan, Dawidin kaupunkiin, jonka nimi oli Veth-
lehem (sillä hän oli Dawidin sukukuntaa», antamaan it-
seänsä arwattaa (se on, panettamaan itseänsä werolle),
Marian, kihlatun emäntänsä kanssa, jokaraskas oli. Niin
heidän siellä ollessansa tuliwat hänen synnyttämisensä päi»
wät täytetyiksi, ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja ta
paloitsi Hänen ja pani seimeen, ett'ei heille ollut siaa ma»
jassa. Ia paimenet walwoiwat siinä paikkakunnassa ja
wartiuitsiwat yöllä laumaansa. Ia katso, Herran enkeli
seisoi heidän tykönänsä ja Herran kirkkaus ympäri walaisi
Mtä. Ia he suuresti peljästyiwät. Mutta enkeli sanoi
heille: älkäät peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suu-
ren ilon, joka tulewa on kaikelle kansalle. Teille on tä-
nä päiwänä syntynyt Wapahtaja, joka on Christus, Her-
ra, Dawidin kaupungissa. Ia tämä on teille merkiksi:
te löydätte lapsen kapaloitettuna makaaman seimessä. Ia
kohta oli enkelin kanssa suuri taiwaallisen sotawäen joub
ko, jotka kiittiwät Jumalala ja sanoiwat: Kunnia olkoon
Jumalalle korkeudessa, ja maassa rauha, ja ihmisille hy-
wä tahto! Kuin enkelit oliwat menneet heidän tyköänsä
taiwaaseen, niin paimenet puhuiwat keskenänsä: käykääm-
me Bethlehemiin, jakatsokaamme sitä, mikä tapahtunut on,
jonka Hcrra meille ilmoitti. Ia he tuliwat kiiruhtain ja
löysiwät Marian ja Josephin, niin myös lapsen, joka ma-
kasi seimessä. Koska he tämän nähneet oliwat, .julisti-
wat he sen sanoman, joka heille tästä lapsesta sanottu
oli. Ia kaikki, jotka sen kuuliwat, ihmetteliwät niitä joita
paimenet heille oliwat sanoneet. Mutta Maria kätki kaikki
nämät sanat, tutkistellen sydämmessänsä. Ia paimenet
palasiwat, ylistäni jakunnioittain Jumalala kaikista mitä
he kuulleet ja nähneet oliwat.

Sitte kuin kahdeksan päiwaä kulunut oli, että lapsi
piti ympärileikattaman, kutsuttiin hänen nimensä lesus,
joka niin oli enkeliltä kutsuttu jo ennen koin Hän sikisi
äitinsä kohdussa.
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7. Marian kirkonkäynti.
Luk. 2,

Moseksen lain mukaan piti jokaisen lapsen »synnyt»
tajän oleman muutaman wiikon totona, ja sille mene-
män temppeliin uhraamaan Herralle, Ia jos hänen e<
siloisensa oli poikalapsi, niin oli se Herralle pyhitettawa'.
Kuin siis päiwät olnrat täytetyt, weiwät he lesuksen
Jerusalemiin, asettaaksensa Häntä Herran eleen, ja uh>

rataksensa pari mettisiä eli kaksi kyhkyläisen poikaa. Oli
silloin yksi mies Jerusalemissa, jonka nimi oli Simeon,
hurskas ja jumalinen mies, odottain Israelin lohdutus'
ta. Hänelle oli Pyhä Henki sanonut ett'ei hänen pitä-
nyt kuolema!a näkemän ennen kuin hän näkisi Herran
Christuksen. Hän tuli Hengen kautta temppeliin, ja kuin
wanhcmmat lapsen lesuksen toiwat sisälle, niin hän otti
Hänen syliinsä, kiitti Jumalala ja sanoi: nyt sinä las-
ket, Herra, palwelias rauhaan menemään, sanas jäl-
teen; sillä minun silmäni omat nähneet Sinun au-
tuutes, jonka Sma »valmistit kaikille kansoille, »val-
keudeksi »valistamaan pakanoita, ja Sinun kansas
Israelin kunniaksi. Ia Joseph ja Maria ihmetteli-
wät niitä, joita Hänestä sanottiin. Ia Simeon siunasi
heitä.

8. Tietäjät itäiseltä maalta.
Matth. 2.

Koska siis lesus oli syntynyt Vethlehemissä ludan
maalla, kuningas Herodeksen aikana, katso, tietäjät tuli
»vat idästä Jerusalemiin ja sanoiwat: kussa on se äsken
syntynyt ludalaisten kuningas? Sillä »ne näimme hänen
tähtensä idässä, jatulimme häntä kumartaen rukoilemaan.
Koska kuningas Herodes sen tuuli, hämmästyi hän ja
kaikki Jerusalem hänen kanssansa. Hän kokosi siis kaikki
ylimäiset papit ja kirjanoppineet kansan seassa, ja kyse-
li heiltä, kussa Christuksen syntymän piti. Ia he sanoi-
wat hänelle: Vethlehemissä ludan maalla, sillä niin on
prophetan kalitta kirjoitettu (Micha 5: 2): Sinä Bcthle-
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hein Juvan maassa, et sinä ole suinkaan wähin Iu»
dan pääruhtinasten seassa: sillä sinusta on tulemase Ruhtinas, jonka Minun kansaani Israelia pitää
hallitseman! Niin kutsui Herodes tietäjät salaa, ja tut<
kisteli wisusti heiltä millä ajalla tähti ilmestyi. Sitte
lähetti hän heidät Vethlehemiin ja sanoi: menkäatja ky'
sytaät wisusti lapsesta: ja koska te sen löydätte, niin
ilmoittakaat minulle, että minäkin tulisin ja kumartaisin
häntä. Kuninkaan käskyn mukaan meniwätkiu tietäjät
matkaansa, ja katso, tähti, jonka he oliwat nähneet idäs-
sä, täwi heidän edellänsä, niin kauan kuin hän edellä
täyden seisahtui sen paikan päälle, jossa lapsi oli. Kos'
ka he näkiwät tähden seisahtaneen, ihastuiwat he sangen
suuresti, ja meniwät huoneeseen, löysiwät lapsen äitinsä
Marian kanssa, maahan lankesiwat ja rukoilurat Häntä;
ja awaisiwat tawaransa ja lahjoittiwat Hänelle kultaa,
pyhää sawua ja mirhamia. Ia Jumala kielsi heitä n»nessa Herodeksen tykö palajamasta. Ia he meniwät tois»
ta tietä omalle maallensa.

9. Joseph pakenee lesuksen kanssa Egyptiin.
Match. 2.

Tietäjäin poismentyä ilmestyi Herran enkeli Jose»
phille unessa, ja sanoi: nouse ja ota lapsi äitinensä za
pakene Egyptiin, ja ole siellä stihenasti kuin minä sanon
sinulle; sillä Herodes on etsimä lasta, hukuttaaksensa Hän-
tä. la> Joseph teki niin. Mutta koska Herodes näki
tietäjäin hänen pettäneen, kuin eiwät tulleetkaan lupaus-"
tausa myöten takamatkoillansa Jerusalemiin, wihastui hänsangen komin. Ia hän lähetti tappamaan kaikki poikalap-
set Bethlehemissä ja kaikissa sen äärissä, jotka kaksiwuo-
tiset oliwat taikka sen nuoremmat; sillä hän oli tietäjiltä
kuullut, että äsken syntynyt ludan kuningas ei woinut
olla kahta wuotta wanhempi. Seuraamana wuonna kuo-
li Herodes kauhiaan tautiin. Niin Herran enkeli ilmes-
tyi taas Josephille unessa Egyptissä, ja sanoi: nouse ja
ota lapsi äitinensä, ja mene Israelin maalle: sillä ne o-
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wat kuolleet, jotka lapsen henkeä wäjyiwät. Näin kawi
Herran sana toteen, jonka Hän proohetan Hoscan kautta
puhunut oli, sanoen: Egyptistä minä kutsuin poikani.
(Hos. 11: 1) Ia Joseph teki niin kuin enkeli oli käske'
nyt ja astntui Nazarethin kaupunkiin Galilean maassa,
jossa siis lesus tuli katzwatetuksi. Tämänkin kautta
tawiwät toteen prophetain ennustukset (Es. 4: 2, ler.
23: 5 ja Zak. 3: 8): hän pitää Nazareuksctsi kutsut-
taman.

10. lesus kahdentoista wuotisena.
Luk. 2.

Herran lesuksen »vanhemmat »vaelsiwat joka wuosi
pääsiäis juhlalle Jerusalemiin. Ia kuin Hän kahdentois-
takymmenen ajastajan wanha oli, ottiivat he Hänen sinne
myötänsä. Mutta kuin he juhla päiwäin perästä sieltä
palasiwät, jäi poikainen lesus Jerusalemiin, heidän sitä
huomaitsematansa. Luulleen Hänen olewau seurassa kä-
wiwät he siis koko päiwän matkan. Mutta tuin sitte
eiwät löytäneet Häntä lankoin ja tuttawain seassa, pa-
lasiwät he Jerusalemiin etsimään häntä. Kolmen päiwän
perästä löysiwätkin Hänen siellä temppelissä istumassa
opettajain keskellä, kuunnellen heitä ja kysellen heiltä, niin
että kaikki, jotka Hänen kuuluvat, hämniästeliwät hänen
ymmärrystänsä ja »vastauksiansa. Wauhemmat kuin Hä-
nen näkiwät, niin hekin hännnästyiwät, ja hänen äitinsä
sanoi hänelle: poikani, mitsis meille näin teit? Katso, si-
nun isäs ja minä olemme murhehtien etsineet sinua. Mut-
ta Hän »vastasi: mitäs te Minna elseitte? Ettekö tietä-
neet, että Minun pitää niissä oleman, jotka Minun I-
säui owat? Waan eiwät he nmmärtäueet sitä sanaa. Ia
Hän meni heidän kanssansa Nazarethiin ja oli heille ala-
mainen. Mutta Maria kätki kaikki nämät sanat syoäm-
mehensä. Ia lesus menestyi wiisaudessa, ja iässä ja
armossa Jumalan ja ihmisten edessä.
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11. Johannes Kastaja.
Match. 3.

lesuksen Galileassa ollessa alkoi Johannes Kastaja
saarnata ludean korwessa, ja sanoi: tehkäät parannus,
sillä taiwaan waltakunta on lähestynyt. Tämä Jo»
Hannes oli se, wsta ennustanut oli lesaia propheta, joka
sanoo (les. 40: 3): huutaman ääni on korwessa, wal-
mistakaat Herran tietä, tchkäät Hänen polkunsa oi»
keaksi. Johanneksella oli waate kamelin karmoista, ja hih°
nainen wyö hänen wyölläusä. Hänen rnokansa oli hei-
näsirkat ja metsähunaja. Hänen tykönsä meni Jerusalem
ja koko ludea ja kaikki maakunta Jordanin ympäriltä.
Ia hän kastoi heitä Jordanissa, syntinsä tunnustettua.
Mutta koska hän näki monta Phariseutsista ja Saddu-
keuksista tuleman hänen kastettawaksensa, sanoi hän heille:
te kyykärmeitten sikiöt! kuka teitä neuwoi pakenemaan tn-
lemaista wihaa? Tchkäät siis parannukseen sowcliaita
hedelmiä. Jo on kirwes pantu puiden juurelle. Jokai-
nen puu, joka ei tee hywää hedelmää/ hakataan pois ja
tuleen heitetään. Minä tosin kastan teitä medellä paran-
nukseen, mutta Se, joka minun jälkeeni tulee, on wäte«
mämpi minua; jonka kenkiä en minä ole telwolliuen kan°
lamaan, Hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä ja tulella.

12. lesus kastetaan.
Matth. 3. Lkl. 3. Jo», l.

lesus tuli Galileasta Jordanille, Johanneksen las'
tettawaksi. Mutta Johannes kielsi, sanpen: minä tarwwsen Sinun kastamistas, ja Sinä tulet miuun tyköni? Niin
wastasi lesus, ja sanoi hänelle: salli nyt, sillä näin mei-
dän sopii kaikkea wanhurskautta täyttää; ja hau sallei
Hänen. Koska lekus kastettu oli astui Hän kohta ylös
medestä; ja katso, taiwaat aukeniwat Hänelle, ja Hän
näki Jumalan Hengen tuleman alas niinkuin kyhkyisen
ja tuleman Hänen päällensä. Ia ääni taiwaasta sanoi.
tämä on se Minun rakas poikani, johon Minä mie<
listyin. Johannes todisti lesuksesta, sanoen: katso, se
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Jumalan karitsa, jota pois ottaa maailman synnit! Tä-
mä on Ae, josta minä sanoin: minun jälkeeni on tule>
wa, joka minun edelläni on ollut; sillä Hän oliennen kuin mi»
nä. Gn minä Häntä tuntenut; mutta että Hän ilmestyisi
Israelissa, sentähden tulin minä medellä kastamaan. Ia
wielä todisti Johannes, sanoen: minä näin hengen tai-
maasta tuleman alas niinkuin kyhkyisen ja seisahtuman
Hänen päällensä. En minä Häntä tuntenut; mutta joka
minun lähetti medellä kastamaan, Se sanoi minulle: jonka
päälle sinä näet hengen tuleman alas ja seisahtuman Hä-
nen päällensä, Hän on se, joka kastaa Pyhällä
minä näin sen, ja todistan Hänen oleman Jumalan Pojan.

13. lesus perkeleeltä kiusattaissa.
Matth. 4: 1—tl. Mark. !: <3. Luk. 4: l-!3.

Koska lesus palasi kasteeltansa, täytettynä Pyhällä
Hengellä, wei hänen henki korpeen, perkeleeltä kiusatta-
waksi. Ia kuin Hän oli paastonnut neljäkymmentä päi-
mää ja neljäkymmentä yötä, isosi Hän. Niin kiusaaja
tuli Hänen tykönsä ja sanoi: jos sinä olet Jumalan poi>
ka, niin sano, että nämät kiwet leiwiksi tulemat. Mutta
lesus wastasi ja sanoi: kirjoitettu on: ei ihminen elä
ainoastaan leimasta, mutta jokaisesta sanasta, joka
Jumalan suusta lähtee (Mos. 8: 3). Silloin otti per-
kele Hänen kanssansa pyhään kaupunkiin, ja asetti Hä-
nen temppelin harjalle ja sanoi Hänells: jos sinä olet
Jumalan Poika, niin laske itses'alaspäin; sillä kirjoitettu
on: Hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta m he käsissän-
sä kantamat sinun, ettet joskus jalkaas kiween loukkaa.
(Ps. 91: 11). Niin lesus sauoi hänelle: on myös kir-
joitettu: ei sinun.pidä kiusaaman Herraa, sinun lu-
malatas. (5 Mos. 6: 16). Taas wei Hänen perkele
sangen korkealle wuorelle ja osoitti Hänelle kaikki maail-
man »valtakunnat ja niiden kunnian, ja sanoi Hänelle:
nämät kaikki, minä annan sinulle, jos sinä lankeat maa-
han ja rukoilet minua. Niin sanoi lesns hänelle: me-
ne pois, saatana: sillä kirjoitettu on: Herraa, sinun
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ata palwelcman (5 Mos. 6: 13). Silloin jätti Hänen
perkele: ja katso, enkelit tuliwat ja palweliwat Häntä.

IH. lesus alkaa opetus wirkansa ja ottaa
itsellensä opetuslapsia.

Matth. 12—25. Mark. l: <4—22; l3-19. Luk. 6:
<3—l6; <O. loh.' 1: 35—32.

Sitte meni lesus Galileaan ja asentui Kapernau-
miin. Siitä ajasta rupesi Hän opettamaan, saarnaamaan
ja sanomaan: aita on täytetty, ja Jumalan waltatunta
on lähestynyt: tchkäät parannus, ja uskokaat cwan-
keliumi! Käwellessänsä Galilean meren rannalla, näki
Hän kaksi weljestä, Simeonin, joka kutsutaan Pietariksi,
ja Andreaksen hänen weljensä, laskeman werkkoa mereen
(sillä he oliwat kalamiehet). lesus sanoi heille: seurat-
kaat Minua, ja Minä teen teidät ihmisten kalamiehiksi
(se on, soweliaiksi kokoamaan ihmisiä Minun seurakun-
taani). Niin he jättiwät kohta werkkonsa, ja sturasiwat
Häntä. Ia Hän kutsui Simeonin Kephaaksi, se on niin
paljo kuin kallio. Ia koska Hän sieltä etemmäksi täwi,
näki Hän toiset kaksi weljestä, Jakobin, Zebedeuksen po-
jan, ja lohannuksen hänen weljensä, wenheessä isänsä

kanssa parantawan werktojanta; ja hän kutsui heitä.
Niin hekin kohta jättiwät wenheen ja isänsä, ja sturasi-
wat Häntä. Kuin, lesus sitte meni etemmäksi Galile-
aan, löysi hän Philippuksen ja sanoi hänelle: seuraa Mi-
nua. Tämä oli kotoisin Beth saidasta, Andreaksen ja
Pietarin kaupungista. Philippus löysi Nathanaelin, ys-
täwänsä, ja sanoi hänelle: me olemme Sen löytäneet,
josta Moses kirjoitti laissa ja prophetat, lesuksen, Jose-
phin pojan Nazarethistä. Ia niin tuli Nathanaelkin
lesuksen opetuslapseksi. Ia lesus opetti niin, että kansa
hämmästyi Hänen opetuksestansa. Ia Hän paransi kaik>
tinaiset taudit ja kaiken sairauden kansan seassa. Iasanoma Hänestä kuului kaikkeen Syrian maahan. Ia
Häntä seurasi paljon wäkeä Galileasta, ja Jerusalemista

101
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ja ludeasta, ja niistä maakunnista sillä puolella Jor-
danin. Mutta kaikista opetuslapsistansa walilsi Hän
ainoastaan faksitoistakymmentä, joiden piti Häntä seuraa-
man, ja nimitti heitä Apostoleiksi (lähettiläisiksi), että
Hän oli heidät lähettämä maailmaan saarnaamaan evan-
keliumia kaikille kansoille. Heille antoi Hän myös »voi-
man parantaa tauteja. Nämät oliwat: Simon, jonka
Hän kutsui Pietariksi, ja Andreas hänen weljensä;
Jakob, Zebedeuksen poika, ja Johannes, hänen weljen-
sä; PH!llpftns,'Bartholo!ncus, Matthcus, Thomas,
Jakob, Alphein poika, ludas Taddcus, Simon, Ze°
lotes ja ludas Ischarioth.

13. lesuklen Wnorisaarna.
Matth, 5-7 l»k.

Koska lesus näki kansan, joka Häntä seurasi, as-
tui Hän ylös »vuorelle; ja kuin Hän oli istuinut, tuli-
wat Hänen opetuslapsensa Hänen tykönsä. Niin Hän
awasi suunsa, opetti heitä ja sanoi: autuaat owat hen-
gellisesti waiwaiset; sillä heidän on taiwaan »valtakunta.
Autuaat owat murheelliset; sillä he saawat lohdutuksen.
Autuaat owat siweät; sillä he saawat maan periä. Au-
tuaat owat. jotka isoowat ja janoowat wauhurskautta;
sillä he rawitaan. Autuaat owat laupeaat; sillä he saa-
wat laupeuden. Autuaat owat puhtaat sydämmestä; sil-
lä he saawat nähdä Jumalan. Autuaat owat rauhan
tekiät; sillä niiden pitää Jumalan pojiksi kutsuttaman.
Autuaat owat jotka »vanhurskauden tähden »vainotaan;
sillä heidän on taiwaan »valtakunta. Autuaat olette te,
koska ihmiset pilkkaawat ja waiuoowat teitä, ja pnhuwat
kaikkinaista pahuutta teitä »vastaan, »valehdellen Minun
tähteni. Iloitkaat ja riemuitkaat, sillä tndän palkkanne
on suuri laiwaassa. Näin he wainosiwat prophetaita,
jotka teidän edellänne oliwat. Te olette maailman »val-

keus. Ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka »vuorella
on. Eikä kynttilää sytytetä ja panna wakan ala, mutta
kynttiläjalkaan, »valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa o-
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wat. Näin »valistakoon teidän »valkeutenne ihmis-
ten edessä, että he näkisiwät teidän hywät työnne,
ja kunnioittaisiwat teidän Isänne, joka on taiwaas
sa. Älkäät luulko, että Minä tulin lakia ja prophetaita
päästämään (mitättömiksi tekemään). En Minä tullut
päästämään, mutta täyttämään. Totisesti sanon Minä
teille: siihenasti knin taiwas ja maa katoo, ei pidä wä«
hinkään piirto eikä joku rahtu laista katoaman.

Te olette kuulleet, mitä.sanottn oli »vanhoille: ei
sinnn pidä tappaman; mutta jokainen, joka tappaa, hä'<
nen pitää tuomiohon wikapään oleman. Mutta Minä
sanon teille, että jokainen, joka tyhmästi wihastuu »vel-
jellensä, hänen pitää tuomiohon wikapään oleman; mutta
jokainen, joka sanoo »veljellensä: rhaka, hänen pitää neu-
won ala wikapään oleman; mutta jokainen, joka sanoo:
sinä tyhmä, hänen pitää helwetin tuleen wikapään ole-
man. Sentähden, jos sinä uhmat lahjas alttarille, ja
siellä muistat, että weljelläs on jotakin sinua »vastaan:
niin jätä sinne lahjas alttarin eteen, ja mene ensin so-
pimaan »veljes kanssa, jä tule sitte lahjas uhraamaan.
Soini nopeasti rntaweljes kanssa, koska »vielä hä'
nen kanssansa tiellä olet. Te kuulitte sanotuksi? ra-
kasta lähimäistäs ja »vihaa wihollistas. Waan Minä
sanon teille: rakastakaa! »vihollisianne; fiunatkaat niitä,
jotka teitä saoattawat; tehkaät niille hywin, jotka teitä
wihacuvat; ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä wai-
noowat ja »vahingoittamat: että te olisitte teidän Isänne
pojat, joka on taiwaissa. Sillä hän sallii aurinkonsa
koittaa-niin pahain ylitse kuin hywäinkin, ja antaa sa-
taa niin »väärille kuin wanhurskaillekin. Dlkaat täydelliset,
niinknin teidän taiwaallinen Isänne täydellinen on.

Kawahtakaat etl'ette anna almujanne ihmisten edes-
sä, että he leita näkisiwät. Niin ette saa palkkaa Isältän-
ne, joka on taiwaissa. Koska siis alinna annat, niin
älköön sinun »vasen kätes tietäkö, mitä oikea kätes tekee;
että sinnn alinus olisi salaisuudessa, ja sinun Isäs, jo-
ta salaisuudessa näkee, maksaisi sinulle julkisesti.
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Koskas rukoilet, niin ei sinun pidä oleman niinkuin
ulkokullatut; maan koska sinä rukoilet, miu mene kam-
miohos ja sulje owes, ja rukoile Isääs, joka on salai-
suudessa. Ia koska te rukoilette, niin alkäät olko paljo
puhuwaiset, niinkuin pakanat, jotka luulemat itsiäusä pal-
jon puheensa tähden kuultaman. Sentähden alkäät olko
heidän kaltaisensa; sillä teidän Isänne tietää kyllä, mitä
te larwitsette, ennen tuin te Häneltä rukoilettekaan. Tei-
dän pitää näin rukoileman: Isä meidän, joka olet tai-
waissa: Pyhitetty olkoon Sinnn nimcs. Lähesty-
köön Sinun waltakuntas. Olkoon Sinun tahtos
niin maassa, kuin taiwaassa. Anna meille tänä
päiwänä meidän jokapäiwäinen leipämme. Ia an-
ua meille meidän metkamme anteeksi, niinkuin mc»
kin anteeksi annamme meidän welwollistcmme. Ia
älä johdata meitä kiusaukseen. Mutta päästä mei-
tä pahasta. Sillä Sinun on »valtakunta, ja woi«
ma, ja iankaikkisesti. Amcn!

Jos te anteeksi annatte ihmisille hetdän rikoksensa,
niin myös teidän taiwaallinen Isänne antaa teille an-
teeksi. Waan joll'ette anteeksi anna ihmisille heidän ri-
kokfiansa, niin ei teidän Isänne anteeksi anna teidän-
tään rikoksianne. Alkäät tuomitko, ett'ei teitä tuomittai-
si. Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, pitää teitä tuo-
mittamaa: ja sillä mitalla, jolla te mittaatte, pitää teille
jälleen mitattaman. Mitsis näet raiskan, joka on mel-
jes silmässä, ja et< äkkää malkaa omassa silmässäs'.
Taikka kuinka sinä sanot weljelles: pidäs, minä otan
raiskan silmästäs: ja katso, inalka on omassa silmässäs?
Sinä ulkukullattu, heitä ensin malka omasta silmästäs,
ja katso sitte kuinkas saisit raiskan weljes silmästä!

Anokaat, uiin teille annetaan; etsikaät, niin te
löydätte; kolkuttakaat, niin teille awataan. Silla
jokainen, joka anoo, hän saa, ja joka etsii, hän löytää,
ja kolkuttamalle awataan. Outo teistä joku ihminen, jo-
ka hänen poikansa leipää anoessa, antaisi hänelle tiwen?
Jos stis te, jotka pahat olette, taidatte hywiä lahjoja

v
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antaa teidän lapsillenne, kuinka paljo euä teidän Isänne,
joka on taiwaissa, antaa niille hywiä, jotka Häneltä a-
nowat? Kaikki siis mitä te tahdotte, että ihmisten
pitää teille tekemän, niin te myös heille tchkäät;
sillä tämä on laki ja prophctat. Ei jokaisen, jokasanoo Minulle: Herra, Herra! pidä tuleman taiwaan
»valtakuntaan: mntta joka tckcc Miilun Isiini tah-
don, joka on taiwaissa.

Sentähden jokaisen, joka minulta nämät puheet kuu-
lee ja ne tekee, »vertaan minä toimeliiseen micheen, joka
huoneensa kalliolle rakensi. Sade lankesi, wircat tuliwat,
ja tuulet puhalsiwat, ja sitä huonetta sysäisivät; waan ei
se kuitenkaan kukistunut; sillä se oli kalliolle perustettu.
Mutta jokainen, joka kuulee minulta nämät puheet, ja ci
tee niitä, hän »verrataan tyhmään mieheen, joka huoneen-sa sannalle rakensi. Sade lankesi, wirrat tuliwat, ja
tuulet puhalsiwat, ja sitä huonetta sysäsiwät: niin se kukis-
tui, ja sen lankeemus oli suuri.

Koska lesus oli lopettanut nämät puheet, häinmäs-
teliwät kansat hänen oppiansa. Sillä hän opetti heitä
»voimallisesti, eikä niin kuin kirjanoppineet.

16. lesuksen wertaus neljänlaisesta kylwy
maasta.

Matth. <3: < 2'. Maik. 4: 1 20. Luk, 8: 4 <5.
Kerran meni lesus huoneestansa Kapernaumissa,

ja istnisiin Genesarethin järwen rannalle. Ia Hallen
tykönsä kuin kokoontui paljo kansaa, niin Hän meni itse
hahteen ja istnisiin siihen; »uutta kaikki kansa seisahtui
rannalle. Ia Hän puhui heille »vertauksilla, sanoen:
Kylwäjä ineni kylwämään. Niin hänen kylwäissänsä
lankesiwat muutamat (siemenet) tieu ohecn, jä linnut tu-
liwat, ja söilvät ne. Muutamat lankesiwat kiwistöhön, jos-sa ei heillä ollut paljo maata. Ne nousiwat pian maan
päälle, »uutta kuin aurinko nousi, miu se poltti heidät:
ja ett' ei heillä ollut juurta, niin he kuiwettuiwat.' Muu-
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tamat taas lankesiwat orjantappuroihin, ja orjantappurat
kaswaissansa tnkahduttiwat ne. Mutta muutamat lanke-
siwat hywääu maalian, ja tekiwät hedelmän. Sen sa-
nottuansa, huusi lesns: jolla on koiwat kuulla, se kuul-
koon. Mutta kuin Hän yksinänsä oli heidän kanssansa,
kysyiwät Hänen opetuslapsensa Hänellä mitä se wertans
tarkoitti. Hän wastasi: siemen on Jumalan sana. Se,
joka tien ohen lankesi, omat'ne, jolta kuulemat sanan:
mutta kuin eiwät p,dä siitä maaria, tulee perkele jaottaa
sanan heidän sydämmisläusä, ett'eimät he uskoisi ja ma-
paikn tulisi. Kiwistöhön pudonnut siemen merkitsee sen-
kaltaisia, jotka ottamat Jumalan sanan ilolla mastaan:
maan kuin ei ole heillä juurta, niin he hetkeksi uskomat,
mutta kiusauksen tullessa lankeamat pois. Se, joka or-
jantappuroihin lankesi, owat ne, jotka kohta sanan kuul-
tuansa mencwät pois ja tukahduttamat sen murhehtimisella
rikkaudesta ja elämän hekumasta, niin ett'ei se heissä
kanna hedelmää. Multa joka hymään maahan sattui,
merkitse ne, jotka sanan kuulemat ja kätkewät hywässä
sydämmessä ja saattamat hedelmän kärsiwällisyydessä.

K7. lesuksen wertans ohdakkeista nisuissa.
Matth. <3.

Toisen wertauksen puhui lesus heille, sanoen: tui-
maan waltakunta on ihmisen werlaincn, joka kylwi hy-
wän siemenen peltoonsa. Mntta ihmisten maa<essa tuli
hänen »vihollisensa ja kylwi ohdakkeita nisniu sekaan, ja
meni pois. Koska oras rupesi tasmamaan ja hedelmää
kantamaan, näkyimät myös ohdakkeet. Niin perheenisän-
nän palweliat tuliwat. ja sanoimat hänelle: herra etkös
hywää siementä kylwänyt peltoos? mistäs siis omat oh-
dakkeet siinneet? Hän wastast heille:-»vihamies sen teki.
Niin palweliat sanoimat hänelle: tahdolkos, että me me-
nemme ia kokoomme ne? Hän sanoi: en, ett'ette ohdak-
keita kootessanne nyhtäisi ynnä niiden kanssa nisujakin
pois. Sallitaat molempieu kasmaa elonaikaan asti: e-
lonaikana sanon minä clomiehille: kootkaat ensin ohdak-
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keet, ja sitokaat HM lyhteisiin poltettaa; mutta nisut
kootkaat minun aittaani.

Tämän ja monta muuta, wertansta puhuttuansa
laski lesus kansan, ja meni kotia. Niin Hauen opetus-
lapsensa tuliwat ja sanoiwat Hänelle: selitä meille se
wertaus pellon ohdakkeista. Niin Hän »rastasi heille: jo-
ka kylmää hywän siemenen, st on ihmisen poika. Pelto
on maailma. Hywä siemen on »valtakunnan lapset, mut-
ta ohdakkeet owat pahan lapset. Vihollinen, joka ne
kylwi, on perkele: elonaika on maailman loppu, mutta e»
lomiehet owat enkelit. Niinkuin ohdakkeet haetaan ko-
koon ja tulella poltetaan, niin pitää myös tämän maail-
man lopulla oleman. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä,
ja heidän pitää kokooman Hänen waltakunnastansa kaik-

ki pahennukset, ja ne jotka »vääryyttä tekewät, ja heittä-
män heidät tuliseen pätsiin: siellä pitää oleman itku ja
hammasteu kiristys. Mutta »vanhurskasten pitää kiil-
tämän niinkuin aurinko heidän Isänsä waltakunnassa.

ilB. lesukseu wertaus Tuhlaaja-pojasta.
?i,f. <5.

lesuksen tykö tuli kaikenlaisia ihmisiä, publikania ja
syntisiä, kuulemaan Häntä. Niin pdariseukset ja kirjan-
oppineet napisnvat, ja sanoimat: tämä ottaa »vastaan syn-
tisiä ja syö heidän kanssansa. Niin sanoi lesus heille:
Minä sanon teille, että ilon pitää oleman taiwaassa yh-
destä syntisestä, zoka itsensä parantaa, enemmin kuin yh-
deksästäkymmenestä ja yhdeksästä hurskaasta, jotka eiwat
parannusta tarwitse. Tätä wielä selwemmäksi heille saat-
taaksensa, puhui Hän heille tämän »vertauksen:

Ihdellä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä
sanoi isällensä: isä, anna minulle tawarasta se' osa, joka
minulle tulee. Ia hän jakoi heille tamaransa. Ei kauan
sen jälkeen kokosi nuorempi poika omansa, meni taukai<
sille maille, ja hukkasi siellä taivaransa irstcnsuudessa.
Mutta koska hän kaikki oli tuhlaunut, tuli suuri nälkä
siihen maakuntaan; ja hän rupesi hatäyntymaau. Hän
antoi siis itsensä palwelukseen yhdelle sen maakunn""
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kauppamiehelle, joka hauen lähetti maalikyliinsä kaitsemaan
sikojansa. Ia hau pyysi walsaausa rawalla täyttää, jota
st'at söiwät; eikä kenkään hänelle sitäkään antanut. Niin
hän alkoi kalua enlistä elämätänsä, ja hän sanoi: kuinka
monella isäni palkollisella on kyllä leipää, ja minä kuo-
len nälkään? Minä tahdon siis nousta, ja läh:eä isäni
tykö ja sanoa hänelle: isä, minä olcu syntiä tehnyt tai-
gasta ja sinua wastaan, enkä ole enää mahdollinen si-
nun pojakses kutsuttaa; tee minut niinkuin yksi sinun
palkollisistas. Ia hau nousi ja 'tuli isäusä tykö. Koska
hän wielä taampana oli, näki hänen isänsä hänet, ja ar<
mahti häntä; ja juosten lankesi hänen kaulaansa ja suuta
antoi hänelle. Poika Moi hänelle: isä, minä olen syn-
tiä tehnyt taiwasta wastaan ja sinun edessäs, enkä ole
mahdollinen tästedes sinnn pojakses kutsuttaa. Mutta
isä sanoi palwelioillensa: tuokaat tänne parhaat waattcet:
ja pnkekaat hänen niihin, antakaat sormus hänen käteensä
ja kengät hänen jalkoihinsa, Tuokaat se syöletly wasikka
ja tappataat se, ja syökäämme ja riemuitkaamme. Sillä
tämä minun poikani oli kuollut, ja wittosi jälleen: hän
oli kadonnut ja on taas löydetty; ja he rupesiwat riemuit-
semaan. Mutta hänen lranhempi poikansa oli pellolla.
Ia knin hän sieltä kotia tullen huonetta lähestyi ja kuuli
laulun ja hypyt, niin hän kntsni yhden palwelioistansa
ja kysyi, mikä se on? Kuin palwelia oli jutellut asian,
wihastui hän, eikä tahtonut mennä huoneeseen. Hänen
isänsä meni siis ulos häntä miellyttämään. Muita hän
wastasi isällensä, ja sanoi: katso, niin monta wuotta mi-
nä palweleu sinua ja en ole koskaan sinun käskystäs käy-
nyt ylitse, ja et sinä ole minulle vohlaakaan antanut,
riemuitakseni ystäwineni. Mutta kuin tämä sinuu poikas
tuli, joka tavaransa on tuhlannut porttoni kanssa, tapa
tit sinä hänelle sen syötetyn wasikan. Isä sanoi: poika-
ni, sinä olet aina nrinun tykönäni ja kaikki, milä minun
on, se on sinun. Niin pitäisipä sinunkin riemuitseman
ja iloitseman; sillä tämä sinun weljes oli kuollut, ja »vir-

kosi jälleen: hän oli kadonnut, ja on taas löydetty
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19. lesukseu wertaus rikkaasta ja köyhästä.
Luk. 16.

Taas jutteli lesus opetuslapsillensa toisen wertaut'
sen, sanoen: Oli yksi rikas mies, joka waatetti itsensä
purppuralla ja kalliilla liincnvaatteella, M eli joka päiwä
ilossa herkullisesti. Oli myös kerjääjä', nimeltä Lazarus,
joka makasi hänen owensa edessä, täynuänsä paisumia,
ja pyysi rawittaa niistä muruista, jotta rikkaan pöydältä
putosiwat; koiratkin tuliwat ja nuoliwat hänen paisuman'
sa. Niin tapahtui,' että kerjääjä kuoli ja enkelit weiwät
hauen Abrahamin helmaan. Kuoli rikaskin, ja haudat
tiin. Koska hän helwetissä waiwassa oli, nosti hän sil»
mänsä ja näki Abrahamin taampana ja Lazarutsen hä-
nen helmassansa. Niin hän huusi, sanoen: isä Abraham,
armahda minua ja lähetä Lazarus kastamaan sormensa
pää meteen, että hän jähdyttäisi minun kieleni; sillä minä
towin waiwataan tässä liekissä. Sanoi Abraham: poi-
kani, muista, että sinä sait hywääs eläissäs, mutta Laza«
rus waan pahaa. Nyt hän lohdutetaan ja sinä waiwa-
taan. Paitsi kaikkia näitä on meidän ja teidän wälillä
suuri juopa kiinnitetty, että ne, jotka tahtowat täällä sinne
teidän tykönne mennä, eiwät he woi, eitä sieltä tänne-
kään tulla. Sanoi taas rikas mies: mnm rukoilen sitte
sinua, isä. ettäs lähetät hänen minun isäni kotoon, jossa
on minulla wiisi weljeä, »varoittamaan heitä, ett'ei>rä't
hekin tulisi tähän waiwan siaan. Abraham wastasi: heillä
on Moscs ja prophctat; kunlkoot niitn. Mutta hän
sanoi: ei, isä Abraham! waan jos joku kuolleista menisi
heidän tykönsä, niin he parannuksen tetisiwät Silloin
sanoi Abraham: ell'eiwät he Mosesta ja profthetaita tuule,
niin eiwät he myös usko, jos joku kuolleista nousisi ylös.

20. lesuksen wertaus kymmenestä
neitsyesi äf

M,!tl'. '^s,

Wielä jutteli lesus opetuslapsillensa seuraanantin
wertauksen: Taiwaan waltaknnta on kymmenen neitsyen
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kaltainen, jotka ottiwat lamppunsa ja meniwät ulos ylkää
ivastaan. Wiisi heistä oli taittuvaa, mutta wiisi tyhinää.
Ne tyhmät ottiwat lamppunsa, waan eiwät ottaneet öljyä
myötänsä; mutta taitamat ottiwat öljyä astioihinsa ynnä
lamppuinsa kanssa. Koska ylkä wiivyi, tuliwat he kaikki
uneliaiksi ja nukkui»vat. Mutta puoli-yönä tuli huuto:
ylkä tulee, meukäät'ulos häntä ivastaan! Niin nousiwat
kaikki neitsyet ja »valmistuvat lamppunsa. Sanoiwat tyh-
mät taitamille: antakaat meille teidän öljystänne, sillä
meidän lamppumme sammumat, mutta taitamat »vastasi-
wat: ei suinkaan, ett'ei meiltä ja teiltä puuttuisi: mntta
menkäät paremmin niiden tykö, jotka »nyömät, ja ostakaat
itsellenne. Mutta koska he menimät ostamaan, tuli ylkä,
ja jotka maliniit oliwat, ne meniwäc hänen kanssansa häi-
hin, ja owi suljettiin, Wiimein tuliwat ne toisetkin neit-
syet ja sanoiwat: Herra, Herra, awaa meille! Mutta hän
mastasi: totisesti sanon minä teille, en tunne minä teitä.
Walwokaat senrähden, sillä ette tiedä päiwää eikä hetkeä,
jona ihmisen Poika tulee.

21. lefus julistaa Wiimeisen Tuomion.
Mattb. 25

lesus puhui opetuslapsillensa maailman lopustakin,
sanoen: koska ihmisen Poika tnlee kunniassansa ja kaikki
pyhät enkelit Hänen kanssansa, niin Hän istuu kunni-
ansa istuimella. Ia Hänen eteensä kootaan kaikki kansat,
ja Hän eroittaa toiset toisistansa, niinkuin paimen eroit-
taa lampaat »vuohista. Ia Hän asettaa lampaat oikealle
puolellensa, m»tta muohet wasemmallensa. Silloin sanoo
kuningas niille, jotka Hänen oikealla puolellansa omat:
tutkaat Minun Isäni siunatut, ja omistakaat se malta-
tuntä, joka teille on walmistcttu maailman alusta. Sillä
Minä isoisin, ja te ruokitte Minun; Minä janoisin, ja
te juotitte Minun; Minä olin outo, ja te otitte Minun
huoneeseen; alasti, ja te »vaatetitte Minun; sairaana, ja
te opitte Minua; Minä olin »vankina, ja te tulitte Mi-
nun tyköni. Siihen »vastaamat »vanhurskaat, sauoen:
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Herra, koska me naimme Sinun isoowan ja ruokimme
Sinun, taikka janoowan ja annoimme Sinun juoda? Koska
me naimme Sinun outona ja huoneeseen otimme Sinun
taikka alastoinna ja »vaatetimme Sinun?, Eli koska me
naimme Sinnn sairaana taikka »vankina, ja tulimme si-
nun tykös? Niin wastaa kuningas ja sanoo heille: toti-
sesti sanon minä teille, sen minkä te olette tehneet ytz-
delle näistä »vähimmistä Minun »veljistäni, sen te teitte
Minulle.

Sitte Hän myös sanoo niille, jotka »vasemmalla-o-
wat: menkäät pois Minun tyköäni, te kirotut, siihen ian-
kaikkiseen tuleen, joka »valmistettu on perkeleelle ja hänen
enkeleillensä. Silla Minä isoisin, ja ette Minua ructkineet;
Minä janosin, ja ette Minua juottaneet; Minä olin outo,
ja ette Minua huoneeseen ottaneet; alastoin, ja.ette Mi-
nua »vaatettaneet; sairas, ja »vankina, ja ette Minua op»
pineet. Wastmuvat Häntä nekin, sanoen: Herra, koska
me näimme Sinun isomvan, taikka janoowan, taikka ou-
tona, eli alastoinna, eli sairaana, taikka »vankina, ja em-
me Sinua palwelleel? Mutta Hän »vastaa heitä, sanoen:
totisesti sanon Minäteille, mitä ette tehneet yhdelle näistä
»vähimmistä, sitä ette tehneet Minulle. Ia niiden pitää
menemän iankaikkiseen »vauvaan; mutta »vanhurskaat ian-
kaikkiseen elämään.^

22. lefus puhuttele Samarialaista waimoa.
Läpi Samarian »vaeltaissansa, tuli lesus lähes Si-

char nimistä kaupunkia. Matkasta »väsyneenä istuisiin
Hän lähteelle, jota sanottiin Jakobin lähteeksi. Niin tuli
sinne Samarialainen waimo »vettä ammentamaan. lesus
sanoi hänelle: anna Minnn juovakseni: sillä Hänen' ope-
tuslapsensa oliwat menneet kaupunkiin ruokaa ostamaa».
Niin Samarialainen »vaimo »vastasit Häntä, sanoen: kuinka
sinä, joka olet Juvalainen, anot minulta juodaksesi, joka
olen Samarialainen? Sen sanoi hän sentähdrn, että In-
Valaiset elivät pitäneet mitään keskuutta Samarialaisten
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kanssa. lesus wastasi hänelle: jos sinä tietäisit Juma-
lan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo: anna Mi-
nun juodakfeni, niin sinä anoisit Häneltä, ja Hän antaisi
sinulle elämää mettä. Sanoi waimo Hänelle: Herra eipä si-
nulla ole milläs lnnmennat, ja lähde on sywä; mistä siis si-
nulla on sitä elämää mettä? Oletkos Sinä suurempi kuin
meidän isämme Jakob, joka meille antoi tämän kaiwon, josta
hän itsekin joi, ja hänen lapsensa. lesus mastasi hänelle:
jokainen joka juo tätä mettä, hän janoo jälleen; mutta
joka sitä mettä juo, jonka Minä hänelle annan, ei hän
janoo iankaikkisesti; maan se mesi, jonka Mmä hänelle
annan, tulee hänessä sen meden lähteeksi, jokakuohuu ian-
kaikkiseen elämään. - Waimo sanoi Hänelle: anna mi»
uulle sitä mettä, ett'eu minä janoaisi, enkä siis tarwitsisi
tulla tänne ammentamaan. lesus sanoi: mene, kutsu
miehes, ja tule tänne. Waimo wastasi, sanoen: ei mi-
nulla ole, miestä. Sanoi lesus hänelle: oikein sinä sa-
noit: ei ole minulla miestä; sillä wiisi miestä on sinulla
ollut, ja se, joka sinulla uyt on, ei ole sinun miehes: sen
sinä oikein sanoit. Waimo sanoi Hänelle: Herra, minä
näen että Sinä olet propheta. Meidän isämme omat
tällä muorella kumartaneet za rukoilleet ja te sanotte: Je-
rusalemissa on se sia, jossa pitää rukoiltaman. lesus
sanoi hänelle: waimo, usko Minua, se aika tulee, ett'ette
tällä muorella, ettekä Jerusalemissa Isää rukoile. Te
Samarialaiset ette tiedä, mitä te rukoilette; mutta me tie-
dämme, mitä me rukoilemme: sillä autuus (Messias) tulee
ludalaifista. Jumala on Henki, ja jotka Häntä ru-
koilemat, niiden pitää hengessä ja totuudessa Häntä
rukoileman. Waimo sanoi Hänelle: minä tiedän, että
Messias, joka Christnkseksikin kutsutaan, on tulema, ja kuin
se tulee, niin Hän ilmoittaa meille kaikki. lesus sanoi
hänelle: Minä, joka sinun kanssas puhun, olen se. Niin
maimo jätti wesiastiansa, meni kaupunkiin ja sanoi kan-
salle: Tulkaat katsomaan sitä ihmistä, joka sanoi minulle

kaikki, mitä minä tehnyt olen; olleeko Hän Christus? Niin
he meniwät Hänen tykönsä. Ia monta Samarialaista
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siitä kaupungista uskoiwat Hänen päällensä, waimon pu»
heen tähden. Koska he siis tuliwat Hänen tykönsä, ru«
koiliwat he Häntä wiipymään heidän tykönänsä; ja Hän
wiipyi siellä kaksi päiwää. Mutta hänen puheensa tuul»
tuansa uskoiwat paljoa useammat Hänen sanansa tähden
ja sanoiwat waimolle: emme nyt enää usko sinun puhes
tähden, sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että
Hän on totisesti Christus, maailman Vapahtaja.

lesus parantaa sadanpäämiehen palwe-
lian.

Matth, 8: 5 —li. Luk. 7: < IN.
Koska, lesus meni Kaperuaumiin, tuli sadanpää-

mies Hänen tykönsä ja rukoili Häntä, sanoen: Herra,
minun palweliani sairastaa kotona halwattuna,,ja wai-
wataan kowin. ludalaisten wanhimmat myös rukoili-
wat hänen puolestansa, sanoen: hän on mahdollinen, et-
täs hänelle sen teet; sillähän rakastaa meidän kansaam-
me jarakensi meille synagogan. Niin lesus sanoi: Mi-
uä tulen japarannan hänen. Mutta sadanpäämies was-
tasi: Herra, en ole minä mahdollinen, että Sinä tulet
minun kattoni ala, waan sano aiuoasti sana, niin minun
palweliani paranee. Koska lesus tämän kuuli, ihmetteli
Hän ja sanoi: totisesti sanon Minä teille, en ole Minä
löytänyt senkaltaista uskoa Israelissa. Ia sadanpäämie-
helle sanoi Hän: mene, janiin kuin sinä uskoit, niin sinulle
tapahtukoon., Ia sillä hetkellä parani hänen palweliansa.

24. lesus herättää kuollosta lesken pojan
Namissa.

Luk. 7.
Tapahtui senjälkeen, että lesus meni Nain nimi-seen kaupunkiin, ja Hänen kanssansa monta Hänen ope-

tuslastansa ja paljo »väkeä. Koska Hän kaupungin port-
tia lähestyi, katso, niin kuollutta kannettiin sieltä ulos,
joka oli äitinsä- ainoa poika, ja se äiti oli leski; ja pal>
ju kaupungin kansaa käwi hänen kanssansa. Kuin le-sus hänen näki, armahti Hän häntä ja sanoi hänelle:
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älä itke. Ia meni ja rupesi paariin, josta kantajat
seisahtuiwat, ja sanoi: nuorukainen, Minä sanon sinulle:nouse ylös. Ia kuollut nousi istualleen ja rupesi puhu<
maan; ja lesus antoi hänen äidillensä. In pelko tuli
kaikille, ja he kunuioitsiwat Jumalala sanoen: suuri pro-
pheta on nousnut meidän selaamme, ja Jumala on kan-
saansa etsinyt. Tämä sanoma Hänestä kuului kaikkeen
ludeaan ja kaikkien lähimaakuntien ympäri.

23. lesus parantaa sairaan Bethesda-ni-
misellä lammikolla.

ISH. 5.
Tuli sitte ludalaisten juhla, ja lesus meni Jeru-

salemiin. Mutta Jerusalemissa oli lammikko, Vethesda
nimeltä, ja sen ympärillä wiisi wajaa eli katosta, joissa
makasi suuri joukko sairaita,.sokeita, ontuwia ja halwa-
tuita, odottaen weden liikkeille tulemista. Sillä enkeli
tuli alas mäarätmllä ajoilla lammikkoon ja sekoitti we-
den. Joka silte sen sekoittamisen perästä esinnä weteen
astui, se parani, lienee hän mitä ikänänsä tautia sai-
rastanut. Niin oli siellä mies, joka oli sairastanut fah>
deksan- neljänäkymmentä ajastaikaa. Koska lesus hä>
nen näki, ja tiesi hänen jo kauan sairastaneen, sanoi
Hän hänelle: tahdotkos tulla terneeksi? Sairas wastasi:
Herra, ei ole minulla sitä ihmistä, joka minun weisi,
kuin wesi sekoitettu on, lammikkoon; sentähden minä kuin
tuleu, niin on toinen minun edelläni siihen astunut.
lesus sanoi hänelle: nouse, ota wuotees ja käy. Ia kot>
ta parani se mies, otti wuoteensa ja käwi. Muutaman
ajan takaa löysi lesus hänen temppelistä ja sanoi hä-
nelle: katso, sinä olet. parannettu; älä enää syntiä tee,
ett'ei jotain pahempaa sinulle tapahtuisi.
26» lesus parantaa sairaalta hänen kniwet-

tuneen kätensä.
Mmth, 42: <0 - <5, Mark. 3: l— S. Luk, 6: 6 N

lesus meni kerran sabdathina synagogaan. Ia tat'
so, siellä oli ihminen, jolla oli kuivettunut käsi. Mutta
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phariseukset ja kirjanoppineet wartioitsiwat Häntä, joö
chän sabbathina parantaisi, sanoaksensa kanteen Häntä
parantaa? Niin lesus »vastasi: jos jollakulla teistä
olisi lammas, ja se sabbathina putoaisi kauvoon, eikö
hän tarttuisi siihen ja wetäisi ylös? Kuinka paljoa ja»
lompi on ihminen kuin lammas? Sentähden sopii
lä sabbathina hywää tehdä. Ia Hän sanoi sille ihmi-
selle, jolla kuiwettunut käsi oli: astu edes. Ia kuin hän
oli astunut, sanoi lesus wielä terran: kumpi sabbathiin
sopii, hywää taikka pahaa tehdä, henkeä wapahtaa eli
kadottaa? Mutta he waikeuiwat. Niin Hän katsahti
heihin Vihaisesti, ollen murheissansa heidän sydämmensä
kowuuden tähden. Sitte sanoi Hän sille ihmiselle:
ojenna kätes! Ia kuin hän sen oiensi, tulikin se käsi ter-
weeksi, niinkuin toinenkin. Niin phariseukset ja kirjan-
oppineet wihastuiwat ja pitiwät neuwoa keskenänsä, mitä
heidän pitäisi lesukselle tekemän. Mutta koska lesus sen
ymmärsi, meni Hän sieltä pois.

27. Johannes Kastaja mestataan.
Maith. ,4. Mmk, 6.

Herodes Tetrarcha, joka hallitsi yhtä osaa ludean
maata, oli hyljännyt oman puolisonsa ja nainut Hero-
diaksen, weljensä Philippuksen emännän. Sekin kuin
oli luwattomasti erinnyt entisestä mieyestänsä, oli Johan-
nes Kastaja sanonut Herodekselle: ei sinulle ole luwalti-
nen pitää weljes emäntää. Tästä Johanneksen rohkeu-
desta wihastuneena, otti Herodes Johanneksen kiinni ja
pani »vankeuteen, waikka hän sydämmessausä kunnioitti
häntä, tietäen hänen olewan hurskaan ja pyhän miehen,
ja sitä ennen olikin pitänyt hänestä waarin, tnnllnt hän-
tä monessa' asiasia ja häntä mielellänsä kuunnellut. Mut-
ta Herodias wäjyi Johannesta ja tahtoi häntä tappaa.
Kohta saikin hän tilan siihen. Sillä Herodes kuiu syn-
tymä-päiwänänsä teki ehtoollisen ylimäisillensä, päämie-
hille ja esimiehille Galileassa, niin Herodiatsen tytär
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tuli sisälle ja hyppäsi heidän edessänsä; ja sepä käwikin
Herodeksen ja ynnä atrioitsewien niin mieltä myöten, et»
tä kuningas sanoi piialle: ano minulta mitäs tahdot, ja
minä annan sen sinulle. Ia hän wanuoi hänelle: mitä
itänä sinä minulta anot, niin minä sen annan sinulle,
maikka puolen »valtakuntaani. Mutta piika meni ulos ja
sanoi äidillensä- mitä minun pitää anoman? Äiti was»
tasi: Johannes Kastajan päätä. Ia tytär meni kiirus-
ti kuninkaan tykö ja sanoi: minä tahdon ettäs minulle
annat juuri nyt Johannes kastajan pään wadissa. Niin
kuningas tuli sangen murheelliseksi; kuitenkin walan täh-

niiden, jotka ynnä alrioitsiwat, ei tahtonut hänel-
tä kieltää. Kuningas lähetti siis kohta murhaajan ja
käski tuoda Johanneksen pään. Niin se meni ja leikkasi
hänen kaulansa »vankihuoneessa, ja toi sen sieltä wadissa
ja antoi piialle; ja piika antoi sen äidillensä. Koska
Johanneksen opetuslapset sen kuuluvat tuliwat he ja ot-
tiwat hänen ruumiinsa ja paniwat sen hautaan.

28. lesus vawitsee wiisi tuhatta miestä.
Match. <4: 13 23, Mark. 6: 30-46. loh. 6: l— 17

> Luk. 9: l 0 —l7.
lesus, Johanneksen opetuslapsilta saatuansa tiedon

hänen murhastansa, meni, sitte kuin apostolit oliwat jäl->
leen kokoontuneet Hänen ympärillensä, heidän kanssansa
Galilean meren ylitse Bethsaidan kaupungin tienoilla o-
lewaau erämaahan. Siellä istuisin» Hän »vuorelle ope-
tuslapsinensa.' Mutta kansa, joka oli nähnyt Hänen me'
newän ja jalkaisin juosten ennättänyt sinne Häntä
nen, kokoontui Hänen ympärillensä. Zesus kuin näki
kansan paljouden, armahti (säälei) Hän heitä; sillä he
oliwat niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ia Hän
puhui heille Jumalan »valtakunnasta ja teki parannusta
larwitsewaiset termeiksi. Mutta kuin päiwä rupesi jo
laskelmaan, tuliwat Hänen opetuslapsensa ja sanoiwat
Hänelle: päästä kansa menemään lähikyliin ja majoihin
poikkeamaan, saadaksensa ruokaa; sillä me olemme täällä
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erämaassa, eikä heillä ole syötäwäm. Niin lesns kysyi
Philippukselta: kusta me ostamme leipää näiden syödä?
Philippus wastafi: kahden sadan penningin leiwät ei-
wät täyttäisi heille, että kukin heistä wäyänkin saisi. Toi-
nen Hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin
weli, sanoi: tässä on poikainen, jolla on wiisi ohraista
leipää ja kaksi kalaista; waan mitä ne owat nain mo-
nelle? lesus sanoi heille: pankaat kansa istumaan. Ia
he istuiwat erijoukkoihiu wiheriäiselle nurmelle. Ia le-sus otti leiwät ja kalat, katsahti taiwaaseen, siunasi ja
mursi leiwät ja antoi ne sitte opetuslapsille kansan eteen
pantawaksi. Ne kaksi kalaakin jakoi Hän kaikille. Ia
he söiwät kaikki ja rawittiin; ja koottiin sitte tähteitä
kaksitoistakymmentä koria muruja. Mutta niitä, jotka
söiwät, oli lähes wiisi tuhatta miestä, ilman mainioita
ja läpsitä. Sen merkin nähtyä, sanoi kansa: tämä on
totisesti se propheta, joka maailmaan tulewa on. Mut-
ta kuin lesus ymmärsi että he tahtoiwat tulla ja wäki-
wallalla tehdä Hänen kuninkaaksi, meni Hän pois »vuo-
relle rukoilemaan.

29. lesns käy meren pintaa myöten.
Mmk. 6. Match. 14.

lesus tuin oli rawinnut ne wiisi tuhatta miestä,
käski Hän opetuslapsiansa astumaan' kohta hahteen ja
menemään Hänen edellänsä toiselle rannalle, sillä aikaa
kuin Hän kansan tyköänsä laskisi. Mutta kansan pääs-
tettyänsä, meni Hän wuörelle rukoilemaan. Ia koska
ehtoo joutui, oli Hän siellä yksinänsä, mutta haaksi oli
jo keskellä merta, ahdistettuna aalloilta, sillä tuuli oli
wastainen. Waan neljännellä yön wartiolla tnli Hän
heidän tykönsä, käyden weden pintaa,myöten, ja tahtoi
mennä heidän ohitsensa. Opetuslapset kuin uäkiwät Ha-
nen käywän merellä, peliästyiwät he, luullen Häntä kyö-
peliksi. Mutta lesus alkoi kohta puhutella heitä sanoen:
olkaat hywässä tuurassa, Minä olen; älkäat peljätkö!
Niin wastasi Häntä Pietari ja sanoi: Herra, jos Sinä
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«olet, niin käske minun tulla tykös wetten päällä. Hän
sanoi: tule! Ia Pietari astui ulos hahdesta ja käwi we-
den pinnalla, mennäksensä lesukseu tykö. Mutta koska
hän tunsi ankaran tuulen, niin hän peljästyi; ja ruwe-
ten wajoamaan, huusi hän, sanoen: Herra auta minua!
Niin lesus ojensi kohta kätensä, tarttui häneen ja sa-
noi: o sinä heikkouskoinen! miksis epäilit? Ia knin he
oliwat hahleen astuneet, niin tuuli lywenfi. Mutta ne,
jotka oliwat hahoessa, wielä eneulmin hämmästyiwät ja

keskenänsä ihmetteliwät; sillä eiwät he ymmärtäneet lei»
wistäkään, waan heidän fydämmensä oli paatunut.

, Ia kuin he oliwat menneet ylitse, tuliwat he Ge-
nesarethin. maalle ja laskiwat satamaan, Hahdestjl as-
tuessa tunsi H.iinen kansa; ja he «lkoiwat juosta halki
kaiken sen ympäristön ja wiedä sairaita muoteissansa
sinne, missä he kuuluvat Hänen oleman. Ia kuhunka
Hän meni, kylihin eli kaupunkeihin, taikka majoihin, niin
he paniwat kujille sairaita ja rukoiliwat Häntä, että he
aiuoasti Hänen »vaatteensa liepeisiin saisiwat rumeta (kos-
kettaa). Ia niin monta kuin häneen rupesi, ne para-
nimat.

30. Kanallean waimo.
Match. 15. Mark. 7.

lesus waelsi kerran Tyrin ja Sidonin mannaa»
mn. Siellä meni Hän huoneeseen, eikä tahtonut että
siitä'kenenkään pitäisi tietoa saaman; mutta ei Hän tai-
uut olla salassa. Kananean waimo, joka niistä maan-
ääristä oli tullut, huusi Häntä, sanoen: Herra, Dawi-
din poika, armahda minua; minun tytärtäni waiwaa per-
kele hirmuisesti. Se oti Grekalainen waimo, Syrophe-
niciassa syntynyt. Mutta ei lesus häntä sanallakaan
wastannnt. Niin Hänen opetuslapsensa tuliwat ja ru>
toiliwat Häntä, sanoen: eroita häntä sinustas, sillä hän
huutaa meidän jälkeemme. Mutta waimo tilli ja kumar-
si Häntä ja sanoi: Herra, auta minua! Niin lesus was-
tasi ja sanoi: ei ole sowelias ottaa lasten leipää ja heit?
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taa penikoille. Waimo sanoi: totta Herra, syöwät tm-
tentin penikatkin niistä muruista, jotta heidän herrainsa
pöydällä putoamat. Silloin lesus wastasi ja sanoi hä-
nelle: o waimo, suuri on sinun uskos, tapahtukoon si-
nulle niinkuin sinä tahdot. Ia hänen tyttärensä tulisil-
la hetkellä terweeksi.

31. lesus parantaa sokeana syntyneen.
Job. 9.

Temppelistä lähteissänsä näki lesus miehen, joka
oli sokeana siintynyt. Niin Hänen opetuslapsensa kysyi-
wät: mestari, kuka syntiä teki, tämäkö eli hänen wanhem-pansa, että hänen piti sokeana syntymän? lesus wastasi:
ei tämä eikä hänen wanhempansa, mutta cttä Jumalan
työt hänessä ilmi tulisiwat. Tämän sanottua, sylki Hän
maahan, teki loan syljestä ja woiteli sokean silmät loalta,
Sitte sanoi Hän hänelle: mene ja pese itses lammikossa
Siloam. Hän meni, pesi itsensä ja tuli näkemään. Niin
kylänmiehet, ja ne jotka hänen ennen oliwat. nähneet so-

ihmetellen: eikö tämä ole se, jota kerjäsi?
Ia he weiwät hänen pharisensten tykö. Ia kuin se oli
sabbathipäiwä, jona lesus awasi sokean silmät, niin ky-
syiwät phariseukset mieheltä, kuinka hän oli näkönsä saa»
nut? Ia kuin hän sen heille sanuiwat muutamat
heistä: ei' se ihminen ole Jumalasta, etc'ei hän pidä sab-
bathia. Ia he kysyiwät sokeana olleelta: mitä sinä hä<
nestä sanot, joka sinun silmäs awasi? Hän wastasi: Hän
on propheta. Ia taas sanoi hän: ell'ei Hän olisi Ju-
malasta, niin ei Hän taitaisi mitään tehdä. Phariseuk-
set siitä wihastuneim, ajoiwat hänen ulos. lesus taas

kuin näki hänen, sanoi hänelle: uskotkos Jumalan Pojan
päälle? Hän wastasi: Herra, kuka se on, että minä Hä-
nen päällensä uskoisin? Niin lesus sanoi hänelle: sinä
olet Hänen nähnyt, ja Hän on se, joka puhuu sinun kans-
sas. Sanoi mies: Herra, minä.uskon: Ia kumarsi ja
rukoili Häntä. lesus sanoi: Muä tulin tuomiolle tähän
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maailmaan, että ne jotka eiwät näe, pitää näkemän, ja
ne jotka näkemät, pitää sokeaksi tuleman.

32. lesuksen kirkastus.
Match. !?. Mark. 9. Luk. 9,

Kerran otti lesus Pietarin, ja Jakobin ja
neksen, hänen »veljensä, ja wei heidät korkealle nmorelle
erinänsä. Siellä kirkastettiin Hän heidän, edessänsä ja
Hänen kaswonsa loisliwat niinkuin aurinko, ja Hauen
»vaatteensa tuliwat kiiltäwäksi ja sangen 'valkeaksi niin-
kuin lumi, ett'ei yksikään maalleen painaja maan päällä
taida min »valkeaksi painaa. Ia katso heille ilmesiyi-
»vät Moses ja Elias, jotka puhuiwat Hänen kanssansa.
He näkyiwat kunniassa japilhuilvat Hänen menostansa,
jonka Hän täytläwä oli Jerusalemissa. Mutta Pietari
ja ne, jotka oliwat hänen kanssansa, oliwctt unesta ras-
kautetut; ja koska he heräsiwät, näkuvät he Hänen kun«
niansa ja ne kaksi «»iestä, jotka seisoiwat Hänen tykö-
nänsä. Kuin nämät läksiivät Hänen tyköänsä, sanoi
Pietari lesutselle: Mestari, hywä on meidän tässä olla!
Jos Sinä tahdot, niin me teemme täbän kolme majaa,
Sinulle yhden, ja Mosekstlle yhden ja Elialle yhden.
Wielä hänen puhuissansa, paistama pilwi ympäri
marjosi heidän ja ääni pilwestä sanoi: Tämä on se
Minun rakas poikani, johonka Minä mielistyn; tuuttaat
Häntä! Kuin opetuslapset sen kuuluvat, lankesiwat he
kaswoillensa ja peljästyiwät sangen. Mutta lesus tuli,
rupesi heihin ja sanoi: nouskaat ja alkäät peljätkö! Mut-
ta kuin he silmänsä nostiivat, eiwät ketään nähneet,
paitsi lesuksen yksinänsä.

33. lesus siunaa lapsia.

Tuotiin lapsia lesuksen tykö, että Hän panisi kä-
tensä heidän päällensä. Niin opetuslapset nuhteliwat
niitä, jotka heitä toiwat. Mutta kuin lesus stu
närkästyi Hän ja sanoi heille: sallikaat lasten tnlla Mi«



121

!MN tyköni ja älkäät kieltäkö heitä; sillä senkaltaisten
on taiwacm waltakuuta. Totisesti sanon Minä teille:
jokainen, joka ei Jumalan waltakuntaa ota »vastaan
niinkuin lapsi, ei hän suinkaan tule siihen sisälle. Ia
Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päällensä
ja siunasi heitä.

34. Martha ja Maria.
Luk. 10.

Tapahtui, että lesus meni Vethania-nimiseen ky-
lään. Siellä waimo, nimeltä Martha, otti Hänen huo-neeseensa. Hänellä oli sisar, Maria, joka istuisiin le-
suksen jalkain juureen ja siinä kuunteli Hänen puhettan-
sa. Mutta Marthalla oli paljo askaroimista heitä pal-
wellessa. Sentähden tuli hän ja sanoi lesukselle: Her«
ra, etkös ole siitä milläsitään, että minun sisareni jätti
minun yksinäni askaroitsemaan? Sano hänelle, että
hän minua auttaisi. Mutta lesus wastast hänelle:
Martha, Martha, valjo sinä suret ja pyrit! Waan yksi
on tarpeellinen. Maria on hywän osan walinnnt, jota
ei häneltä pidä otettaman pois.

33. lesus herättää Lazarnksen.kuolleista.
I°h. 11.

Marthalla ja Marialla oli wcli, nimeltä Lazarus,
;oka sairasti Vethaniassa. Ia he lähetmvät sanonlaan
lesukselle: Herra, katso, se sairastaa, jotasrakastat. Hän
kuin sen tuuli, sanoi: ei tämä tauti ole kuolemaksi, waan
Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kun-
nioitettaisiin. lesus kyllä rakasti Marthaa ja hänen si-
sartansa seka Lazarusta; mutta yhtähywin wiipyi Hän
Lazarukseu sairastamisesta sanan saatuansa kaksi päiwaä
siinä paikassa, Sitte sanoi Hän opetuslapsillensa: men-
käämme ludeaan. Meidän ystäwämme Lazarus makaa,
mutta Minä menen häntä unesta herättämään. Niin
sanoiwat Hänen opetuslapsensa: Herra, jos hän makaa,
kyllä hän paranee. lesus oli puhunut hänen kuolemas-

«
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tansa, mutta he luuliwat Hänen sanoneen unen makaa-
misesta. Niin lesus sanoi heille selkeästi: Lazarus on
kuollut; waan Minä iloitsen teidän tähtenne, ett'en Mi'
nä siellä ollut, että te uskoisitte. Mutta menkäämme
nyt hänen tykönsä.

Kuin lesus tuli Vethaniaan, oli Lazarus jo nel-
jä päiwaä maannut haudassa. Ia monta ludalaista
oli tullut lohduttamaan Marthaa ja Mariaa heidän wel-
jenfä kuolemasta. Koska Martha kuuli lesuksen tule-
wcm, juoksi hän Häntä »vastaan; mutta Maria istui ko-
tona. Sanoi Martha lesukselle: Herra, jos Sinä olisit
täällä ollut, niin ei minun weljeni olisi kuollut; mutta
minä tiedän, että kaikki mitä Sinä anot Jumalalta, sm
Hän Sinulle antaa. lesus wastasi häntä: weljes onnousema ylös. Martha sanoi: minä tiedän hänen nou-seman ylös wiimeisenä päiwänä. Sanoi lesus hänelle:
Minä olen ylösnousemus ja elämä: jota uskoo Minun
päälleni, hän elää, ehkä hän olisi kuollut; ja jokainen
pka elää ja uskoo Minun päälleni, ei hänen pidä kuo-
leman iankaikkisesti. Uskotkos sen? Hän sanoi: jaa, Her-
ra, minä uskon Sinun Christuksetsi, Jumalan Pojaksi,
joka tulema on maailmaan. Tämän sanottuansa, meni
hän ja kutsui sisarensa Marian, sanoen: Mestari on
tullut ja katsuu sinua. Sen kuullen nousi Maria kohta
ja meni lesuksen tykö. Koska ludalaiset, jotka oliwat
häntä lohduttamassa, näkiwät Marian menemän ulos,
seurasiwat he häntä, luullen hänen menemän haudalle
itkemään. Mutta Maria kuin tuli sinne, missä lesus
oli, lankesi hän Hänen jalkainsa juureen ja sanoi: Herra
jos Sinä olisit täällä ollut, ei olisi weljeni kuollut. Kos-
ka lesus näki hänen itkemän ja Juvalaisten, jotka hä-
nen kanssansa tulleet oliwat myös itkemän, tuli hän san-
gen murheelliseksi ja kysyi: kuhunka te hänen panitte?
He wastasiwat: Herra, tule ja katso. Ia lesus itki.
Niin sanoiwat ludalaiset: katso kuinka Hän rakasti hän-
tä. Mutta muutamat heistä sanoiwat: eikö tämä, joka
Man silmät awasi, tainnut tehdä, ett'ei Lazarus olisi
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kuollut? Haudalle tultuansa käski lesus, että kiwi, joka
oli haudan suulla, piti otettaman pois. Sanoi Hänelle
Martha: Herra, jo hän' haisee, sillä hän on ollut neljä
päiwää kuolleena. Niin lesus sanoi hänelle: enkö Mi-
nä sinulle sanonut: jos sinä uskoisit, niin sinä näkisit
Jumalan kunnian. Kuin kiwi oli otettu haudalta, nosti
lesus silmänsä taiwasta kohti ja rukoili. Sitte huusi
Hän suurella äänellä: Lazare, tule ulos! Ia kuollut tu-
li ulos, kädet ja jalat käariliinalla sidottuna ja hikiliina
taswoilla, lesus sanoi heille: päästäkäät häntä ja an-
takaat hänen mennä. Niin monta Marian tykö tulleita
ludalaisia, uskoiwat Hänen päällensä, näitä nähdesjan-
sä. Mntta muutamat heistä meniwät ilmoittamaan pha-
riseuksille, mitä lesus oli tehnyt. Siitä päiwästä piti-
wät he neuwoa kuolettaaksensa lesukseu. Ia kuullen
paljo kansaa menewän Lazarusta katsomaan, päättiwät he
tappaa hänenkin.

36. Zacheus.
Luk. 19.

lesuksen läpi lerichon waeltaissa, oli siellä Zache-
us-niminen publikanein päämies, joka oli rikas. Hän
etsiskeli lesusta nähdäksensä, mutta ei saanut kansan
tähden, sillä hän oli »varreltansa »vähäinen. Hän samo-
si siis edelle ja meni ylös metsäwiikuua-puuhun, että
hän olisi saanut Hänen nähdä; sillä lesuksen piti siitä
ohitse käymän. Ia kuin lesus tuli siihen paikkaan, kat-
sahti Hän ylös, näki hänen ja sanoi: Zacheus, astu no-
peasti alas, sillä Minun pitää tänä päiwänä oleman si-
nun huoneessas. Ia hän astui nopeasti alas, ja otti
Hänen »vastaan iloiten. Mutta kaikki, jotka sen näkiwät,
napisiwat, että Hän meni syntisen miehen tykö olemaan.
Mutta Zacheus tuli ja sanoi Herralle: Herra, puolen ta-
waratani annan minä waiwaisille; ja jos minä olen
jonkun pettänyt, sen minä annan neljäkertaisesti takai»
sin. Niin sanoi lesus hänelle: tänä päiwänä on tälle
huoneelle autuus tapahtunut, että hänkin on Abrahamin
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poika. Silla ihmisen Poika tulee etsimään ja »vapahta-
maan sitä mikä kadonnut oli.

-37. lefuksen matkustus Jerusalemiin.
Matth. 21: 1 - 17. Mark. ,l: < K. «uk. 19: 29—46.

lesus kuin lähestyi Jerusalemia ja oli tullut Bet-
phageen, öljymäen tykö, lähetti Hän kaksi opetuslasta, sa-
noen heille: menkäät kylään, joka on teidän edessänne, ja
te löydätte kohta aasintamman sidottuna ja warsan hä-
nen kanssansa; päästäkää! ne ja tuokaat Minulle. Ia
jos joku teille jotakin sanoo, uiin wastatkaat: Herra niitä
tarwitsee, niin kohta hän laskee heidät. Tämä kaikki
tapahtui, että täytettäisiin, mitä sanottu oli prophetan
kautta, joka sanoo: sanokaat Zionin tyttärelle: katso, si-
nun kuninkas tulee sinulle siweä, istuin aasintamman
päällä ja ikeen alaisen aasin warsan päällä. Niin ope-
tuslapset meniwät ja tekiwät niinkuin lesus heille käs-
kenyt oli; he taluttiwat aasintamman ja warsan, pani-
wat niiden päälle «aatteensa ja istuttiwat Hänen niiden
päälle. Enin osa kansasta hajoitti waatteensa tielle;
muut karjuvat oksia puista ja hajoittiwat tielle. Mutta
kansa, joka edellä käwi, ja jotka seurasiwat, huusiwat, sa
noen: Hosianna Dawioin Pojalle! Kiitetty olkoon se, jo>
ka tulee Herran nimeen! Hosianna korkeudessa! Ia koko
opetuslasten joukko alkoi iloiten kiittää lumalata suurel-
la äänellä kaikista niistä woimallisista töistä, jotka he
nähneet oljwat. Muutamat phariseuksisto kansan seassa
sauoiwat Hänelle: Mestari, nuhtele opetuslapsias; mutta
lesus wastasi ja sanoi heille: Minä sanon teille: jos nämät
waikenewat, niin kuvien pitää huutaman. Ia kuin Hän tuli
Jerusalemiin, nousikoko kaupunki ja sanoi: kuka on tämä? Niin
kansa sanoi: tämä on lesus, se propheta Galilean Na-
zarethistä. Ia lesus meni Jumalan temppeliin, ajoi
ulos kaikki, jotka siinä möiwät ja ostiwat, kukisti wai-
hettajain pöydät ja kyhkyis-kauppiain istuimet ja sanoi
heille: kirjoitettu vu: Minun huoneeni on rukoushuone,
mutta, te olette sen tehneet ryöwäritten luolaksi. Ia Hä-
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nen tykönsä temppelissä tuliwat sokeat ja ontuwat ja
Hän paransi heidät. Mutta kuin päppein päämiehet ja
kirjanoppineet näkiwät ne ihmeet, jotka Hän teki, ja kuu-
luvat lasten temppelissä huutaman ja sanoman: Hosian-
na, Dawidin pojalle, närkästyiwät he ja sanoiwat Hä-
nelle: kuuletkos mitä nämät sanomaa? lesus kysyi heiltä
wastaanpäin: ettekö te ole koskaan lukeneet näitä sanoja:
lasten ja imewäisten suusta olet Sinä kiitoksen malmis-
tanut.

38. Uhri-arkku Jerusalemissa.
Mark. «>: Luk. 2<: <-^.

lesus istui terran uhri-arkuu kohdalla, katsellen kuinka
kansa pani rahaa uhri-arkkuun ja näki siinä monen rik-
kaan paljon paneman. Mutta tuli köyhä leski ja pani
kaksi ropoa, se on kuusiainen. Niin Hän kutsui opetus-
lapsensa ja sanoi heille: totisesti sanon Minä teille; tä-
mä köyhä leski pani enemmän uhri-arkkuun kuin nämät
kaikki. Sillä he omat kaikki panneet siitä, mitä heillä lii-
aksi oli. mutta tämä köyhyydessänsä pani kaiken mitä hä-
nellä oli, kaiken tawaransa.

39. Kuiwettnneesta wiikuna-puusta.
Luk. 11. Match. 21. Mark. tl.

lesus jutteli kerran opetuslapsillensa tämän »verta-
uksen: yhdellä miehellä oli wiikunapnu »viinamäkeensä is-
tutettuna; hän tuli etsimään hedelmää hänestä, maan ei
löytänyt. Niin hän sanoi »viinamäen rakentajalle: katso,
minä olen kolme wuotta tullut ja etsinyt hedelmää tästä
»viikunapuusta, enkä löydä; hakkaa se pois; miksi hän maata
turmelee? Mutta tämä »vastasi ja sanoi: herra, anna hä-
nen »vielä tämä »vuosi olla, niin kauan kuin minä kaiman
hänen ympärinsä ja sonnitan häntä; jos hän sitte hedel-
män teklsi: joll'ei, niin hakkaa se sitte pois.

Saman päiwäu ehtoona, jona lesus oli matkustanut
Jerusalemiin, läksi Hän Hiljaan kaupungista ja meni kah-
dentoista opetuslapsensa kanssa Bethaniaan yöksi. Mutta
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huomeneltani kaupunkiin palatessansa, isosi Hän. Ia koska
Hän näki wiikunapuun tien ohessa, meni Hän sen tykö,
waan ei löytänyt siinä mitään muuta kuin lehtiä. Niin
Hän sanoi: älköön ikänä tästäkään edes sinussa hedelmää
kaswako; ja Hänen opetuslapsensa kuuluvat sen. Seuraa-
mana päiwänä kuin he käwiwät samaa tietää, näkiwät
wiikunapuun kuiwettuneen juuria myöten. Niin Pietari
muisti lesuksen sanat ja sanoi Hänelle: Mestari, se wii-
kunapuu, jotas kirosit, on kuiwettunut. lesus wastasi hei-
tä: pitäkäät usko Jumalan päälle! Totisesti sanon Minä
teille: jos teillä olisi usko. ja ette epäilisi, niin ette aino-
astaan tätä tekisi, mikä wiikunapuulle tapahtui, mutta myös
jos te sanoisitte tälle wuorelle: siirrä itseäs ja kukistu me-

reen, niin se tapahtuisi. Kaikki mitä te anotte ruko-
uksessa, uskoen, sen te saatte. Mutta koska te seisotte
ja rukoilette, niin anteeksi antakaat, jos teillä on jotakin
jotakuta wastaan; että myös teidän Isänne, joka on tai-
waissa, antaisi teille anteeksi teidän rikoksenne.

H». Maria kunnioittaa lesusta.
loh. 12. Mark. Match. 26.

Kuutta päiwaa ennen pääsiäistä tuli lesus Vetha-
niaan Lazaruksen tykö, joka kuollut oli ja jonka Hän kuol-
leista herätti. Niin he walmistiwat Hänelle siellä ehtool-
lisen ja Martha palweli; mutta Lazarus oli yksi niistä,
jotka Hänen kanssansa atrioitsiwat. Niin Maria otti la-
sin turmelematointa ja kallista narduksen woioetta, woi-
teli sillä lesuksen pään ja jalat ja kuiwasi Hänen jal-
kansa hiuksillansa; ja huone täytettiin woiteen hajusta.
Niin sanoi yksi Hänen opetuslapsistansa, ludas Ischa-
rioth, joka Hänen sitte petti: miksi ei tätä woioetta myöty
kolmeen sataan penninkiin ja annettu waiwaisille? Sen
sanoi hän, ei sentähden että hän murhetta piti waiwai>
sista, waan että hän oli waras ja hänellä oli kukkaro,
jossa hän kantoi sen, mitä siihen pantu oli. Muutkin
närkästyiwät ja sanoiwat: mihinkä kelpaa tämä woiteen
haaskaus? Mutta lesus sanoi: sallikaat hänen olla rau-
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hassa; miksi te häntä waiwaatte? Hän teki hywän työn
minua kohtaan. Teillä owat aina waiwaiset, ja koska
ikänä te tahdotte, niin te saatte heille hywin tehdä; mutta
en Minä teillä aina ole. Tämä teki, mitä hän woi ja
ennätti »voitelemaan minun ruumistani hautaamiseksi. To-
tisesti sanon Minä teille: kussa ikänä tämä ewankeliumi
saarnataan ckaikessa maailmassa, niin myös tämä, minkä
hän teki, pitää mainittaman hänen muistoksensa.
H«. lesus pitää Pääsiäistä ia asettaa Pyhän

Ehtoollisen.
Mark. !4. Luk. 22. loh. 43.

Eusimäisenä makean leiwän päiwänä, jona pääsiäis-
lammas teurastettiin, sanoiwat lesukselle Hänen opetus-
lapsensa: kussas tahdot, että me malmistamme syödäkses
pääsiäis-lampaan? Niin Hän lähetti kaksi opetuslapsiansa
M sanoi heille: menkäät kaupunkiin. Siellä yksi ihminen
tantain wesiastiaa kohtaa teidät. Seuratkaat häntä sii-
hen huoneeseen johonka hän menee, ja sanokaat sen huo-
neen perheen isännälle: Mestari sanoo: kubsa on wieras-
ten huone, jossa Minä opetuslasteni kanssa söisin pää-
siäislampaan? Ia hän osoittaa teille suuren salin, rake-
tun ja walmistetun; walmistakaat siellä meille. Ia hä-
nen opetuslapsensa mmiwät ja tuliwat kaupunkiin, ja löy-
siwät niinkuin Hän heille oli sanonut; ja walmistiwat pää-
siäis-lampaan. Ia koska ehtoo tuli, tuli Hän niiden kah-
dentoistakymmenen kanssa, istui pöytään heidän kanssansa
jn sanoi heille: Minä olen halulla halainnut syödä tätä

pääsiäislammasta teidän kanssanne, ennenkuin Minä kär-
sin. Sillä Minä sanon teille, ett'en Minä suinkaan enää
syö siitä, siihenasti kuin se täytetään Jumalan »valtakun-nassa. Ia Hän otti leiwän, kiitti, mursi ja antoi
opetuslapsillensa, ja sanoi: ottakaat ja syökäät; tämä
on Minun ruumiini, jokateidän edestänne annetaan:
tehkäat se Minun muistokseni. Samalla muotoa
otti Hän myös kalkin, kiitti, antoi opetuslapsillensa
ja sanoi: ottakaat ja juokaat tästä kaikki; tämä kalkki
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on se uusi testamentti Minun wcrcssäni, joka teidän
ja monen edestä »vuodatetaan snntein anteeksi anta>
miseksi; se tehkäät, niin. usein kuin te sen teette, Mi-
nun muistokseni. Ia he joiwat siitä kaikki.

Ia lesus nousi ehtoolliselta ja riisui waatteensa,
otti liinaisen ja wyötti itsensä sillä. Pani sitte wettä mal-
jaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuiwasi ne
sillä liinaisella, jolla Hän wyötetty oli. Niin kuin Hän
tuli Simon Pietarin tykö, sanoi tämä Hänelle: Herra
Sinäkö minun jalkani peset! lesus wastasi: mitä Minä
teen, et sinä sitä nyt tiedä, mutta tästedes saat sinä sen
tietää.

Pietari sanoi Hänelle: ei Sinun pidä ikänä pesemän
minun jalkojani. Mutta lesus wastasi: ell'en Minä si-
nua pese, niin ei sinulla ole osaa Minun kanssani. Niin
sanoi Hänelle Simon Pietari: Herra ei ainoastaan mi-
nun jalkojani, mutta myös kädet ja pää. Sanoi lesus
hänelle: joka pesty on, ei se muuta tarwitse, waan että
jalat pestään, ja niin hän on kokonansa puhdas. Ia te
olette puhtaat; ette kuitenkaan kaikki. Sillä Hän tiesi
pettäjänsä; ftntähden Hän sanoi: ette kaikki ole puhtaat.

H2. lesuksen wiimeiset hetket opetuslastensa
keskessä.

Mattb. 26- Mark. 14. Luk. 22. loh. <3, <5, t 7.
Ia lesns tuli murheelliseksi hengessä, todisti ja sa-

noi: totisesti, totisesti sanon Minä teille; yksi teistä on
Minun pettäwä. Niin opetuslapset tuliwat sangen mur-
heellisiksi ja alkoiwat katsella toinen toiseensa epäillen, ke-
nestä Hän puhui, ja he rupesiwctt kyselemään keskenänsä,
kuka olisi se heistä, joka sen tekewä olisi? Ia jokainen wuo-roonsa sanyi Hänelle: Herra, lienenkö minä se? lesus
wastasi ja sanoi: yksi kahoestatoistakymmenestä, joka Mi-
nun kanssani pistää kätensä watiin, se pettää Minun.
Ihmisen Poika tosin menee, niinkuin Hänestä on kirjoi-
tettu: mutta woi sitä ihmistä, jonka kautta ihmisen Poi-
ka petetään! Parempi olisi sille ihmiselle ollut, jos ei hän
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olisi syntynyt. Niin sanoi ludas, joka Hänen petti; Mes-
tari, olenko minä se? lesus sanoi hänelle: sinäpä sen sa-
noit. Ia yksi Hänen opetuslapsistansa istui pöydässä
lesnksen helmassa, nimittäin Johannes, jota lesus ra-
kasti. Hänelle »viittasi Simon Pietari »visusti kysymään,
kuka se olisi, josta lesus puhui. Hän nojasi siis lesuk'
fen rintaa wasten ja sanoi Hänelle: Herra, kuka se on?
lesus »vastasi; st on se, jolle Minä ostetun palan an-
nan. Ia kuin Hän oli kastanut leiwän, antoi Hän sen
ludakselle Simonin pojalle, Ischariothille, Niin lesus
sanoi hänelle: mitäs teet, niin tee pikemmin. Mutta ei
yksikään atrioitsewista ymmärtänyt, mitä warten Hän sen
hänelle sanoi. Sillä muutamat luuliwat, ludaksella kuin
oli yhteinen rahakukkaro, lesnksen hänelle sanoman: osta,
mitä me juhlapäiwäksi tarmitsemme; eli että hän waiwai'
sille jotakin antaisi. Mutta luoas, kuin sen palan oli
ottanut, meni kohta ulos; ja yö oli. Hänen ulos men-
tyänsä, sanoi lesus: nyt on ihmisen Poika kirkastettu ja
Jumala on kirkastettu Hänessä. Jos Jumala on kir-
kastettu Hänessä, niin on myös Jumala kirkastama Hä-
nen itsessänsä, ja kirkastaa Hänen pian.

Sitte kuin he oliwat tiitoswirren weisanneet, sanoi
lesus: rakkaat lapsukaiset, Minä olen wielä wähän aikaa
teidän kanssanne; teidän pitää etsimän Minua; ja niin-
kuin Minä sanoin ludalaisille: ette taida sinne tulla, kn-
hunka Minä menen, niin Minä sanon nyt myös teille.
Uuden käskyn Minä teille annan, että te rakastaisitte toi-
nen toistanne keskenänne, niinkuin Minä teitä rakastin.
Siitä pitää kaikkein tuuleman teidät Minun opetuslapsik-
seni, jos le keskenänne rakkauden pidätte. Sanoi Si-
mon Pietari Hänelle: Herra, luhunkas menet? lesns »vas-
tasi häntä: kuynnka Minä menen, sinne et sinä taida nyt
Minua seurata, mutta tästälähin sinä olet Minua seu-
raama. Pietari sanoi Hänelle: Herra, miksi enkö minä
nyt taida Sinua seurata? Minä panen h.enkeni Sinun
cdestäs. lesus »vastasi häntä: sinäkö panet henkes Mi'
min edestäni? Totisesti, totisesti sanon Minä sinulle: ei
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laula kukko kahdesti ennen kuin sinä olet kolmasti Mi-
nun kieltänyt.

Taas sanoi lesus: tänä yönä te kaikki pahenette
Minussa, niinkuin kirjoitettu on: minä lyön paimenen ja
lampaat hajotetaan. Mutta sitte kuin Minä nousen ylös,
niin Minä käyn teidän edellänne Galileaan. Ia wielä
sanoi Hän: Simon, Simon, katso, saatana on teitä pyy-
tänyt seuloaksensa niinkuin nisuja. Waan Minä rukoi-
lin sinun edestäs, ett'ei sinun uskos puuttuman pidä. Ia
kuin sinä kerran palajat, niin wahwista wcljiäs.
Niin sanoi Pietan Hänelle: jos wielä kaikki muut pahe»
nifiwat, en kuitenkaan minä pahene. Herra, minä olen
walmis Sinun kanssas sekä Vankeuteen että kuolemaan
menemään. Mutta lesus sanoi hänelle: totisesti sanon
Minä sinulle: tänä päiwänä, tänä yönä, ennen kuin
kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti Minun kiellät. Waan
Pietari sanoi wielä enämmin: jos minun pitäisi kuoleman
Sinun kanssas, en minä ikänä kiellä Sinua. Niin sa-
nomat myös kaikki. Sitte öljymäelle mennessänsä pu-
hutteli lesus opetuslapsiansa ja sanoi: joka Minua wihaa,
hän wihaa myös Minun isääni. Näitä puhui lesus:
nosti sitte silmänsä taiwaaseen päin ja sanoi:

Isä. hetki tuli, kirkasta Poikas, että Poikas kirkas-
taisi myös Sinun. Niinkuin Sinä annoit Hänelle mal-
lan kaiken lihan päälle, antaa iankaikkisen elämän kaikil-
le jotka Sinä Hänelle annoit. Mutta tämä on ian-
kaikkinen elämä, että he Sinun ainoan totisen Ju-
malan tuntisin»at ja jonkas lähetit, lesuksen Chris-
tuksen. Minä kirkastin Sinun maan päällä: Minä täy-
tin sen työn, jonkas Minulle annoit tehdäkseni. Ia nyt
Isä, kirkasta Sinä Minua itse tykönäs sillä kirkkaudella,
joka Minulla Sinun tykönas oli, ennenkuin tämä maail-
ma olikaan. Minä ilmoitin Sinun nimes ihmisille, jotkas
Minulle maailmasta annoit: He oliwat Sinun, ja Mi-
nulle Sinä ne annoit, ja Sinun sanas he kättiwät. He
tiesiwät nyt kaikki olewan Sinusta, minkä Sinä Minul-
le annoit. Sillä ne sanat, jotka Sinä Minulle annoit,
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annoin Minä heille: ja he ne ottiwat wnstaan ja toti-
sesti tunsiwat Minun Sinusta lähteneen ja uskoiwat, et-
tä Sinä Minun lähetit. Minä rukoilen heidän edestän-
sä, jotka Sinä Minulle annoit, että he owat Sinun o-
mas. Kaikki Miuun omani owat Sinun, ja Sinun o-
mas owat Minun; ja Minä olen kirkastettu heissä En
Minä enää ole maailmassa, mutta he owat maailmassa,
ja Minä tulen Sinun tykös. Pyhä Isä, kätke niitä,
jotka Sinä Minulle annoit, Sinun nimes tähden, että
he olisiwat yksi niinkuin Mekin! Koska Minä olin heidän
kanssansa maailmassa, niin Minä kätkin heitä Sinun
nimessäs. Ne, jotkas Minulle aunoit, kätkin Minä; ja
ei niistä kenkään kadonnut, waan se kadotuksen lapsi: et-
tä raamattu täytettäisiin. Nyt Minä tulen Sinun tykös
ja puhun näitä maailmassa, että heissä olisi Minun ilo-
ni täydellinen. Minä annoin heille Sinun sanas ja
maailma wihasi heitä;, sillä eiwät he ole maailmasta, niin-
kuin en Minäkään maailmasta ole. En Minä rukoile,
ettäs heitä ottaisit'pois maailmasta, waan ettäs heitä
pahasta warjelisit. Pyhitä heitä totuudessas. Si-
nun puhcs on totnns. Niinkuin Sinä Minun lähetit
maailmaan, niin Minä myös lähetin heidät maailmaan.
Ia Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin oli-
siwat totuudessa pyhitetyt. Mutta en Minä ainoastaan
heidän edestänsä rukoile, waan myös niiden edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskowat Minun päälleni. Että
he kaikki yhtä olisiwat, niinkuin Sinä, Isä, Minussa o-
let, ja Minä Sinussa, että hekin Meissä niin yhtä olisi-
wat: että maailma uskoisi Sinun Minua lähettäneesi.
Ia Minä annoin heille sen kunnian, jonka Sinä Mi-
nulle annoit:, että he yhtä olisiwat, niinkuin Mekin yhtä
olemme. Minä olen heissä ja Sinä Minussa, että he
niin yhdessä täydelliset olisiwat ja maailma tietäisi, että
Sinä Minun lähetit ja että Sinä heitä rakastit, niinkuin
Sinä Minua rakastit. Isä! Minä tahdon, että kussa
Minä olen, siellä nekin olisiwat Minnn kanssani, jotka
Sinä Minulle antanut olet; että he Minun kunniani nä°
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tisiwät, jonkas Minulle annoit; sillä Sinä rakastit Mi-
nua ennen kuin maailman perustus laskettu oli. Van-
hurskas Isä! ei maailma Sinua tuntenut, mutta Minä
tunsin Sinun, ja nämät ymmärsiwät, että Sinä Minun
lähetit. Ia Minä julistin heille Sinun nimes, ja wielä
julistan; että se rakkaus, jolla Sinä Minua rakastit,
heissä olisi, ja Minä myös heissä.

H3. lesus Gethsemaneessa.
Matti). 26. Mail, 14. Luk, 22. I°h. tB.

lesus kuin oli rukoillut ylimäispapillisen rukouksen-
sa, meni Hän opetuslapsinensa Kidron ojan ylitse kylään,
joka kutsutaan Gethsemaneeksi, Siellä oli yrttitarha, jo-
hon Hän meni sisälle sekä Hänen opetuslapsensa Mut»
ta ludas, joka Hauen petti, tiesi myös sen paikan; sillä
lesus tuli sinne usein opetuslastensa kanssa. Sinne
tultuansa sanoi Hän heille: ismkaat tässä niin kauan kuin
Minä menen ja rukoillen tuolla. Ia Hän otti tykönsä
Pietarin ja kaksi Zebedeuksen poikaa, Jakobin ia Johan»
neksen, ja rupesi murhehtimaan ja »vapisemaan. Ia Hän
sanoi heille: Minun sieluni on suuresti murheissansa
kuolemaan asti. Olkaat tässä ja walwokaat Minun kans-
sani. Ia Hän erkani heistä lähes kiwen-heittämän, lan-

kesi kaswoillensa ja rukoili että, jos mahdollinen olisi, se
aika käwisi Hänen ohitsensa. Ia Hän sanoi: Abba Mi»
nun Isäni! kaikki owat Sinulle mahdolliset; jos mohool-
linen on, niin menköön pois Minulta tämä kalkki: ci
kuitenkaan niinkuin Minä tahdon, waan niinkuin Sinä,
Ia Hän tuli opetuslastensa tykö ja löysi heidät makaa-
masta, ja sanoi Pietarille: Simon, makaatkos? Niin ette
woineet yhtä hetkeä walwoa Minun kanssani? Walwo-
kaat ja rukoilkaat, ett'ette lankeaisi kiusaukseen. Henki
tosin on altis, mutta liha on heikko. Taas meni Hän
toisen kerran ja rukoili, sanoen: Minun Isäni, ett'ei tä-
mä kalkki taida mennä pois Minulta muutoin, jos en
Minä sito juo, niin tapahtukoon Sinun tahtos. Ia
Hän tuli ja löysi heidät taas makaamasta, sillä heidän
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silmänsä oliwat raskaat, eiwätta tietäneet, mitä heidän
piti Häntä wastaaman. Niin Hän jätti heidät, meni
taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi: Isä! jos Si-
nä tahdot, niin ota pois Minulta tämä kalkki, kuitenkaan
ei Minun tahtoni, mutta Sinun olkoon! Niin enkeli tai-
waasta ilmestyi Hänelle ja wahwisti Häntä. Ia tuin
Hän sangen suuressa ahdistuksessa oli, rukoili Hän har-
taammin; ja oli Hänen hikensä niinkuin weren pisarat,
jotka maan päälle putosiwat. Ia kuin Hän nousi rukoi-
lemasta, tuli Hän kolmannen kerran opetuslastensa tykö
ja löysi heidät murheen tähden makaamasta, ja sanoi
heille: mitä te makaatte? nouskaat ja rukoilkaat, ett'ette
kiusaukseen lankeaisi. Jo nyt kyllä on: se hetki on tul-
lut. Katso, ihmisen Poika annetaan ylön syntisten kä-
siin: nouskaot, käykäämme! Katso, joka Minun pettää, se
lähestyi.

lesuksen wielä puhuessa tuli ludas, yksi kahdesta»
toistakymmenestä, ja hänen kanssansa paljo wäkeä, mie-
koilla ja seipäillä, lyhdyillä, tulisoitoilla ja sota-aseilla

viimaisilta papeilta, phariseuksilta, kirjanop-
pineilta ja »vanhimmilta lähetetyt. Mutta se, joka Hä-
nen petti, oli antanut heille merkin, sanoen: kellenla mi-
nä suuta annan, Se on; ottakaat Hän kiinni ja wiekäät
pois wisusti. Ia koska lesus tiesi kaikki, mitä Hänelle
piti tapahtuman, niin Hän läksi ulos ja sanoi heille: ke-
tä te etsitte? He wastasiwat: lesusta Nazarenusta. le-sus wastasi: Minä sanon teille, että Minä olen. Jos te
siis Minua etsitte, niin antakaat näiden mennä. Tämä
tapahtui, että se puhe täytettäisiin, jonka Hän sanonut
oli: en Minä niistä yhtään kadottanut, jotka Sinä Mi-
nulle annoit. Nyt astui ludas kohta lesuksen tykö, sa-
noen: Terwe, Rabbi! ja suuta antoi Hänelle. Sanoi le-sus hänelle: ludas, suun antamallako sinä ihmisen Po-
jan petät? Silloin ne astuiwat edes, laskiwat kätensä
lesuksen päälle ja ottiwat Hänen kiinni. Koska ne jot«
ka Hänen ympärillänsä oliwat, näkiwät mitä tulema oli,
sanoiwat he Hänelle: Herra, emmekö me lyö miekalla?
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Ia Simon Pietarilla oli miekka, sen weti Hän ja löiy-
limäisen papin palweliaa, jonkanimi oli Malchus, ja hak-
kasi pois hänen oikean korwansa. Mutta lesus sanoi:
sallikaat tähän asti tulla; ja Hän rupesi palwelian kor>
waan ja paransi sen. Ia Pietarille sanoi Hän: pistä
miekkas siallensaMä kaikki, jotka miekkaan rupeamat, ne
miekkaan hukkumat. Taikka luuletkos, ett'en Minä woisi
rukoilla Isääni, lähettämään Minulle enemmän tuin kaksi-
toistakymmentä lcgiota enkeleitä? Mutta eikö Minun pi-
dä juoman sitä kalkkia, jonka Isä Minulle antoi? Kuin-
ka raamatut täytetään, että niin pitää tapahtuman. Mut-
ta ylimäisille papeille, temppelin haltioille ja wanhim-
mille, jotka Häntä »vastaan tulleet olimat, sanoi Hän:
niinkuin ryöwänu tykö te läksitte, miekoilla ja seipäillä
warustetuina. Minä olin joka päiwä teidän kanssanne
temppelissä opettamassa, ja ette ojentaneet kättä Minun
päälleni. Mntta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden
walta. Mutta nämät tapahtumat, että raamattu täytet-
täisiin. Ia kaikki opetuslapset lnopnimat Hänestä japa-
keniwat.

4A. Pietari kieltä lesuksen.
Match 26, 27. Mark, Lut, 22. loh. ,3.

Joukko, ylimäinen päämies ja ludalaisten palweli'
at kuin olimat ottaneet kiinni lesuksen, sitoiwat Hänen
ja weiwät ensin Hannaksen tykö, sillä hän oli Kcnphak-
sen appi, joka oli sinä muonna ylimäinen pappi. Seu-

rasi lesusta Simon Pietari ja toinen opetuslapsi. Se
oli »limaisen papin tuttawa ja meni sisälle lesuksen kans-sa ylimäisen papin saliin. Mutta Pietari M ulos owen
eteen. Niin se toinen opetuslapsi, joka ylimäisen papin
tuttawa oli, meni ulos ja puhui owenwartialle, ja toi
Pietarinkin sisälle. Niin sanoi owenwartiapiika Pietaril-
le: etkö sinäkin ole tämän miehen opetuslapsia? Hän sa-
noi: en ole. Ia hän meni salin porstuaan ja istui sii-
hen ynnä palmeliain kanssa. Niin ylimäinen pappi ky-
syi lesuksclta Hänen opetulapsistansa ja opetuksestansa.
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lesus wastäfi häntä: Minä olen maailman edessä jul-
kisesti puhunut; Minä olen synagogassa opettanut ja
temppelissä, jol)on Juvalaiset jokapaikasta kokoon tulemat,
jaen ole mitään salaisuudessa puhunut. Mitäs Minul-
ta kysyt? Kysy niiltä, jotka kuuluvat, mitä Minä heille
puhunut olen. Katso, ne tietämät, mitä Minä sanonut
olen. Hänen näin puhuissansa, antoi yksi niistä palwe-
lioista, jotka läsnä seisoiwat, lesukselle korwapuustin,
sanoen: niinkö sinä wastaat ylimäistä pappia? lesus
wastasi häntä: jos Minä pahasti puhuin, miu tunnusta
(näytä) se pahaksi; mutta jos Minä oikein puhuin, miksis
Minua lyöt?

Niin Hannas lähetti Hänen sidottuna ylimäisen pa-
pin Kaiphaksen tykö. Mutta Simon Pietari seisoi ja
lämmittelii palwelicku seassa, jolka »luvat tehneet walkian
keskellä kartanoa, sillä yö oli kylmä. Niin yksi piika nä-
ki hänen walkian ääressä, ja sanoi ympäri seisomille:
tämä oli myös Hänen kanssansa. Ia katsahtaen Pie-
tariin sanoi hän: sinäkin olit lesuksen Nazarenuksen kans>sa. Mutta Pietari kielsi, makuutti ja sanoi: en minä
Häntä tunne, enkä tiedä mitäs sanot. Ia hän meni u-
los porstuaan: ja kukko lauloi. Siellä se piika taas nä-
ki hänen ja rupesi sanomaan niille, jotka siinä seisoiwat:
tämä on yksi heistä. Ia he alkoiwat sanoa Pietarille:
totisesti olet sinä yksi heistä; sinä olet Galilealainen, sil-
lä sinun puhes on senkaltainen. Sanoi hänelle myös
yksi ylimäisen papin palwelioista, sen lanko, jonka kor-
wan Pietari hakkasi pois: enkö minä sinua nähnyt yrtti<
tarhassa Hänen kanssansa? Niin Pietari rupesi itseänsä
sadattelemaan ja mannoinaan, ei tuntewausa sitä ih-
mistä, josta he puhuiwat. Niin wielä hänen puhuis-
sansa lauloi kukko taas. Ia Herra käänsi itsensä ja kat-
soi Pietariin. Niin Pietari muisti Herran puheen: en-
nenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti Minun kiel-
lät. Ia Pietari meni ulos, ja itki katkerasti.

Mutta kuin ludas, joka lesuksen oli pettänyt, näki
Hänelle niin pahoin käymän, katui hän petoksensa, toi

135



136

jälleen ne kolmekymmentä hopeapenninkiä pappein pää-
miehille ja »vanhimmille, sanoen: minä pahasti tein, et-
tä minä petin wiattoman weren. Mutta he sanoiwat:
mitä meidän siihen tulee?. Katso itseäs. Niin hän heitti
ne hopeapenningit temppeliin, läksi sieltä, meni pois ja
hirtti itsensä; ja pakahtui keskeltä kahtia, että kaikki hä-
nen sisällyksensä läksiwät ulos. Mutta pappein päämie-
het ottiwat hopeapenningit ja sanoiwat: ei näitä sowi
panna uhri-arkkuun, sillä se on weren hinta. Neuwoa
pidettyänsä ostiwat he siis niillä sawenwalajan pellon
»vierasten hautauspaikaksi. Sentähden se pelto onkin
kutsuttu tähän päiwään asti weripelloksi. Silloin täytet-
tiin se mikä sanottu oli Jeremia prophetalta, joka sanoo:
ja he ottiwat kolmekymmentä penninkiä, sen arwatun hin-
nan, ja antoiwat ne sawenwalajan'pellosta, niinknin
Herra on minun käskenyt.

M. lesus tuomitaan.
Match. 26, 27. Mark. ,4, tZ. Luk, 22, 23, loh, «3, 19.

Mutta aamulla warhaiu kokoontumat kaikki pappien
päämiehet, ja kirjanoppineet ja kansan wanhimmat yli-
mäisen papin Kaiphaksen tykö. Ia he weiwät lesuksen
oikeutensa eteen ja etsiwät wäärää todistusta Häntä »vas-
taan, saadaffensa Häntä tappaa, waan eilvät saaneet. Sil-
lä waikka »nonta wäärää todistajaa'tuli, niin eiwät hei-
dän todistuksensa olleet soweliaat. Wiiineiu tuli kaksi
wäärää todistajaa jotka sanoiwat: tämä on sanonut: Minä
tahdon tämän temppelin, joka käsillä tehty on, maahan
jaottaa ja kolmena päiwänä toisen jälleen rakentaa, joka
ei ole käsillä tehty. Waan ei niidenkään todistus ollut
sowelias. Niin ylimcunen pappi astui edes ja kysyi le-
sukselta, sanoen: etkös mitään wastaa siihen, mitä nämät
Sinua »vastaan todistamat? Mutta lesus oli ääneti,
eikä mitään -»vastannut. Kysyiwät Häneltä toisetkin, sa»
noen: oletkos Christus? sano meille. Hän wastasi:
jos Minä sanon teille, ette usko. Jos Minä kysyn,
ette »rastaa Minua; ettekä päästä Minua. Taas yli-
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Mainen pappi kysyi Häneltä: oletkos Sinä Christus, sen
siunatun Poika? Minä wamwtan Sinua eläwän Juma-
lan kautta, ettäs sanot meille, jos Sinä olct se Chris»
tus, Jumalan Poika. lesus wastasi: sinäpä sen sanoit:
Minä olen; tästedes pitää teidän näkemän ihmisen Po-
jan istuwan woimcm oikealla puolella jatulewan taiwaan
pilwissä. Niin repäisi pappein päämies »vaatteensa ja
sanoi: mitä me euää todistuksia tarwitsemme? Te olette
kuulleet Hänen pilkkansa; mitä te luulette? He wastasiwat,
sanoen: Hän on wikapää kuolemaan.

Sitte noufiwat he kaikki, ja weiwät lesuksen sidot-
tuna ja antoiwat Hänen Romalaisen maaherran Ponti-
us Pilatuksen käsiin. Niin Pilatus meni raastupaan,
kutsui lesuksen ja sanoi Hänelle: oletkos Sinä ludalais-
ten kuningas? lesus wastasi häntä: sanotkos sinä senit-
sestäs eli omatko muut seu Minusta sinulle sanoneet?
Pilatus wastasi: olenko minä ludalainen? Sinun kansas
ja »limaiset papit antoiwat Sinun minulle. Mitäs teh-
nyt olet? lesus wastasi: ei Minun waltakuntani ole täs-
tä maailmasta. Jos Minun waltakuntani olisi tästä
maailmasta, niin tosin Minun palweliani olisiwat sotineet,
ett'en Minä olisi tullut annetuksi ludalaisille. Mutta ei
Minun wallakuntani ole täältä. Pilatus sanoi Hänelle:
niin Sinä olet kuningas? lesus wastasi: sinä sen sanoit,
että Minä olen kuningas. Sitä warten olen Minä syn-
tynyt ja sitä warten maailmaan tullut, että Minä totuu-
den tunnustan. Jokainen joka on totuudesta, se kuulee
Minun ääneni. Pilatus sanoi Hänelle: mikä on totuus?
Ia kuin hän sen sanonut oli, meni hän ulos Juvalais-
ten tykö ja sanoi heille: en minä löydä yhtään syytä Hä-
nessä. Mutta he, siitä wielä enemmin Kuvastuneina, sa-
nomat: Hän kehoittaa kansan (kapinaan), opettain Jude-assa, ja on ruwennut Galileasta hamaan tähän asti.
Mutta koska Pilatus kuuli Galileata mainittawan, kysyi
hän, Galileastako Hän oli. Ia kuin hän ymmärsi, että
Hän Herodeksen läänistä oli, lähetti hän Hänen Herodek-sen tykö, joka myös silloin Jerusalemissa oli. Koska
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Herodes näki lesuksen, ihastui hän sangen suuresti; sil-
lä hän oli jo kauan aikaa halainnut Häntä nähdäksensä,
että hän oli paljo Hänestä kuullut, ja toiwoi Häneltä
jonkun ihmeen näkewänsä. Ia hän kysyi Häneltä moni-
naisista, mutta ei lesus mitään häntä »vastannut. Sei-
soiwat siinä ylimaiset papit ja kirjanoppineetkin m kan-
toiwat towin Hänen päällensä. Mutta Herodes pilkkasi
Häntä, pani Hänen päällensä »valkean »vaatteen ja lähet-
ti Hänen takaisin Pilatukselle, Mutta Pilatus ia Hero-
des tuliwat sinä päiwänä ystäwiksi keskenänsä: sillä he
oliwat sitä ennen olleet »vihamiehiä.

Niin Pilatus kutsui kokoon ylimaiset papit, ja »val«
tamiehet ja kansan, ja sanoi heille: te olette tuoneet mi-
nulle tämän ihmisen, niinkuin kansan häiritsiän: ja katso,
ininä olen Häntä tutkinnt teidän edessänne ja en löydä
yhtään wikaa tässä ihmisessä, joista te kannatte Hänen
päällensä; eikä Herodeskaan. Sillä minä lähetin teidän
hänen tykönsä ja katso, ei Häneltä yhtään hengen rikosta
ole tehty. Sentähden tahdon minä Hänen rangaistuna
päästää. Oli maaherralla tapana päästää heille joka pää-
siäis- juhlana yksi »vanki »vallallensa, kenenkä he anoiwat.
Niin oli yksi, nimeltä Barabbas, joka oli sidottu kapinan
nostajitten kanssa, jotka kapinassa »mirhan tehneet oli-
»vat. Ia kansa alkoi huutaa ja rukoilla, että hän tekisi
niinkuin hän aina heille tehnyt oli. Niin, Pilatns »vas-
tasi heitä, sanoen: tahdotteko että minä päästän teille lu-
dalaisten kuninkaan? Sillä hän tiesi että ylimaiset papit
oliwat kateudesta antaneet lesuksen hänen käsiinsä. Mut-
ta ylimaiset papit yllyttiwät kansaa anomaan Barabbasta,
ja lesusta hukuttamaan. Niin koko joukko huusi ja sa-
noi: ota tämä pois, ja päästä meille Barabbas. Taas
puhui Pilatus 'heille, ja tahtoi lesuksen päästää, sanoen:
mitä te siis tahdotte että minun pitää tekemän tälle, jon»
ka te ludalaistenkunmkaaksi kutsutte? Niin he kaikki Huu-
silvat: ristiinnaulitse, ristiinnaulitse Häntä! Sanoi Pilatns
heille kolmannen kerran: mitästä Hän pahaa teki? En
minä löydä yhtään hengen rikosta Hänessä: sentähden
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tahdon minä Hänen rangaistuna päästään Mutta he kä-
wiwät päälle suurella äänellä, pyytäin Häntä ristiiunau-
littaa: ja heidän ja ylimäislen pappein ääni sai wallan.
Niin otti Pilatus lesuksen ja ruoskitsi Hänen ja maa-
herran huowit weiwät lesuksen raastupaan ja kokoisiwat
Hänen ympärillensä kaiken joukon. Ia kuin heoliwat
Hänen riisuneet, puettiwat he Hänen purppuraiseen kacip-
puun, tekiwät orjantappuroista kruunun ja paniwat sen
Hänen päähänsä, ja ruo'on Hänen oikeaan käteensä; ja
kumarsiwat polwiansa Hänen edessänsä, piltkasiwat Hän-
tä ja sanoiwat: Terwe, ludalaisteu kuningas! Ia he syl-
kiwät Hänen päällensä, antoiwat Hänelle korwapuusteja,
za ottiwat ruo'on ja löiwät Häntä päähän. Taas tuli
Pilatus ulos ja sanoi heille: katsokaat, minä tuon Hä-
nen teille ulos, että te tietäisitte, ett'en minä löydä yh-
tään syytä Hänessä. Niin lesus nmu ulos, kantain or-
jantappuraista kruunua ja purppuraista waatetta. Ia hän
sanoi heille: katso ihmistä! Mutta koska ylimäiset papit
ja palweliat lesuksen näkiwät. hnusiwat he, sanoen: ris-
tiinnaulitse, ristiinnaulitse Häntä! Pilatus sanoi heille:
ottakaat te Häntä ja ristiinnaulitkaat; sillä en minä löy-
dä yhtään syytä Hänessä. ludalaiset wastasiwat häntä:
meillä on laki, ja meidän lakimme jälkeen pitää Hänen
kuoleman, että Hän teki itsensä Jumalan Pojaksi. Koska
Pilatus sen puheen kuuli, wei hän lesuksen ulos ja istui
tuomio-istuimelle, siihen paikkaan, joka kutsutaan Lithos-
tratos, mutta hebreaksi Gabbatha. Mutta se oli pääsi-
äisen walmisms-päiwä. Sanoi Pilatus Juvalaisille:katso
teidän kuninkaanne! Mutta he huusiwat: ota pois, ota pois,
ristiinnaulitse Häntä!

Koska Pilatus uäki, ett'ei hän taiunut mitään aut-
taa, mutta'pauhina waan eneni, otti. hän mettä ja pesi
kätensä kansan edessä, sanoen: wiatoin olen minä tämän
wanhurskaan mereen. Niin kaikki kansa wastasi: Hänen
werensä tulkoon meidän päällemme ja meidän lastemme
päälle! Silloin päästi hän Barabban, jota he anoneet oli-
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wat; mutta lesuksen antoi hän, heidän tahtonsa mukaan,
ristiinnaulittawatsi.

Ä6. lesus kuolee.
Match: 27, Mark, 15. L»f. 23. I°h. <9.

Mutta sotamiehet ottiwat lesuksen, riisuiwat Häneltä
purppura-waatteet, puettiwat Hänen omiin »vaatteisiinsa
ja weiwät Hänen ristiinnaulittawaksi. Ia Hän kantoi

ristinsä. Ia kuin he Hänen weiwät ulos, käsittiwät he
yhden miehen, joka maalta tuli, Simonin Kyrenistä, ja
paniwat ristin Hänen päällensäMä lesuksen jäljessä kan-
tamaan. Mutta lesusta seurasi suuri joukko kansaa ja
waimoja, jotka Häntä itkiwät ja parkuiwat. Niin lesus
käänsi itsensä heihin ja sanoi: Jerusalemin tyttäret, äl-
käät Minua itkekö, waan itkekäät itsiänne ja omia lap-
sianne! Sillä katso, päiwät tulewat, joina he sanowat: au-
tuaat owat ne hedelmättömät ja ne kohdut, jotka ei syn-
nyttäneet, ja ue nisät, jotka ei imettäneet.

Wietiin lesuksen kanssa kaksi pahantekiätäkin sur-
mattmvaksi. Ia kuin he siihen siaan tuliwat, joka kutsu-
taan hebreaksi Golgatha, se on, pääkallopaikaksi, antoiwcit
he Hänelle wiinaa juoda, myrrhamilla sekoitettua. Ia
kuin Hän sitä maisti, niin ei Hän tahtonut juoda. Ia
he ristiinnaulitsiwat Hänen Golgathassa, ja ne pahante-
kiät kahden puolen, yhden oikealle ja toisen wasemmalle
puolelle, mutta lesuksen keskelle. Niin täytettiin se kir-
joitus, joka sanoo: Hän on pahantekiäin sekaan luettu.
Mutta se oli kolmas hetki, kuin he Hänen ristiinnaulit-
siwat. Niin sanoi lesus: Isä, anna heille anteeksi, sillä
eiwät he tiedä mitä he tekewät! Oli myös ristissä kirjoi-
tus, jonka Pilatus oli kirjoittanut ja panettanut Hänen
päänsä päälle, näillä sanoilla: Icsus Nazarenns, lu-
dalaistcn kuningas. Tämän kirjoituksen, joka oli kir-
joitettu hebreaksi, grekatsi ja latinaksi, luki monta ludalai-
sista; sillä se paikka, jossa lesus ristiinnaulittiin, oli läsnä
kaupunkia. Niin sanoiwat Juvalaisten ylimäiset papit
Pilatukselle: älä kirjoita ludalaisten kuningas, waan että
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Hän on sanonut: Minä olen Juvalaisten kuningas. Mutta
Pilatus ivastasi: mitä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin.

Koska sotamiehet oliwat lesuksen ristiinnaulinneet,
ottiwat he Hänen waatteensa ja tekiwät neljä osaa, kul-
kukin sotamiehelle osan. Mutta kuin hame ei ollut om-
meltu, waan kokonansa kudottu, niin eiwät he tahtoneet
sitä rikkoa, waan heittiwät siitä arpaa. Niin raamattu
täytettiin, joka sanoo: he owat Minun waatteeui itsellensä
jakaneet, ja owat heittäneet Minun hameestani arpaa.
Mutta lesuksen ristin tykönä seisoi Häneu äitinsä, Hä-
nen äitinsä.sisar Maria, Kleophan emäntä, ja Maria Mag-
dalena. Koska lesus näki äidiu ja opetuslapsen, jota
Hän rakasti, siinä seisoman, sanoi Hän äidillensä: wai-
mo, katso sinun poikas! Sitte sanoi Hän opetuslapselle:
katso sinun äitiäs! Ia siitä hetkestä otti opetuslapsi hä-
nen tykönsä.

Ia ne, jotta siitä ohitse käwiwät, pilkkasiwat Hän-
tä, wäänteliwät päätänsä ja sanoiwat: Sinä, joka temp-
pelin maahan jaotat ja toimena päiwänä sen jälleen ra-
kennat, wapahda itses! Jos Sinä olet Jumalan Poika,
niin astu alas rististä! Samalla muotoa pilkkasiwat Häntä
pappein päämiehet, kirjanoppineet ja wanhimmat, sanoen:
muita on Hän auttanut, itseänsä ei Hän woi auttaa. Jos
Hän on Israelin kuniugas, niin astukoon nyt alas ris-
tistä, niin mc uskomme Häneen. Hän turwasi Juma-
laan; päästäköön Jumala nyt Hänen, jos Hän mielistyy
Häneen. Ia sotamiehetkin pilkkasiwat Häntä, meniwät
ja tototteliwat Hänelle etikkata ja sanoiwat: jos Sinä olet
Juvalaisten kuningas, niin wapahda itses. Niin yksi pa-
hantekiöistä, jotka ripustetut oliwat, pilkkasi Häntä ja sa-
noi: jos Sinä olet Cyristus, niin wapahda itses ja meitä.
Mutta toinen wastasi ja nuhteli häntä, sanoön: etkö sinä-
kään Jumalala pelkää, jota olet yhdessä kadotuksessa? Ia
tosin me olemme oikein siinä, sillä me saamme meidän
töidemme ansion jälkeen; mutta ei tämä mitään pahaa
tehnyt cke. Ia lesukselle sanoi häu: Herra, muista mi-
nua, kostas tulet waltatuntcchas! Niin lesus wastasi hä-
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nelle: totisesti sanon Minä sinulle, tä'nä päiwänä pitää
sinun oleman Minun kanssani paradiisissä. Ia se oli
lähes kuudes hetki, ja pimeys tuli kaiken maan päälle
hamaan yhdeksänteen hetkeen asti, että aurinko pimeni.
Mdeksännellä hetkellä huusi lesus suurella äänellä, sa-
noen. Eli, Eli, lamma sabachtani! se on: Minun Ju-
malani, Minun Jumalani, miksis Minun annoit ylöu!
Kuin muutamat, jotka siinä seisoiwat, sen kuuluvat, sanoi-
wat he: katso, Hän huuta Eliasta. Sitte kuin lesus tiesi
jo kaikki täytetyksi, että raamattu täytettäisiin, sanoi Hän:
Minä janoon. Oli siinä yksi astia pantu etiktata täy-
teen. Ia kohta juoksi yksi sotamiehistä, otti sienen ja täytti
sen etikalla, pani sen ruo'on päähän ja antoi Hänen juo-
da; mutta toiset sanoiwat: katsokaamme tuleeko Elias Häntä
ottamaan pois. Koska lesus oli etikkata ottanut, sanoi
Hän: se on täytetty! Ia taas huusi Hän suurella äänellä
ja sanoi:. Isä, Sinun käsiis Minä annan henkeni! Ia kuin
Hän sen oli sanonut, kallisti Hän päänsä ja antoi hen-
kensä. Ia katso, temppelin esiwaate repesi kahtia, ylhääl-
tä hamaan alass ja maa järisi, ja kalliot halkesiwat, ja
haudat aukeniwat. Mutta koska sodanpäcimies ja ne, jotka
hänen kanssansa oliroat wartioitsemassa lesusta, näkiwät
maan jännän ja mltä siinä tapahtui, peljästyiwät he suu-
resti, kunnioittiwat Jumalala ja sanoiwat: totisesti oli
tämä hurskas ihminen ja Jumalan Poika. Ia kaikki kansa,
joka oli mennyt sinne katselemaan, koska he näkiwät mitä
siellä tapahtui, löuvät rintoihinsa ja palasiwat kotiansa.

Mutta kaikki Hänen tuttawansa ja waimot, jotka
Häntä Galileasta seuranneet oliwat,, seisoiwat taampana
ja näkiwät nämät. Niiden seassa oli Maria Magdalena
ia Maria, wähemmän Jakobin ja Josen äiti, ja Salome,
Zebedeuksen poikain äiti, jotkamyös Häntä Galileassa seu-
ranneet ja palwelleet oliwat, ja monta muuta, jotka Hä-
nen kanssansa Jerusalemiin menneet oliwat. Mutta että
walmistuspäiwä oli, ja ei ruumiitten pitänyt ristissä ole-
man sabbathina, sillä se sabbatbi-päiwä oli suuri, rukoi-
liwat ludalaiset Pilatusta, että ristiinnaulittujen sääri-
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luut piti rikottaman ja he otettaman rististä alas. Niin so-
tamiehet tuliwatja rikkoiwat ensimäisen luut ja toisen, joka
Hänen kanssansa oli ristiinnaulittu. Mutta koska he tuliwat
lesukstn tykö ja näkiwät Hänen jo kuolleeksi, niin eiwät
he rikkoneet Hänen luitansa; waan yksi sotamiehistä awasi
Hänen kylkensä keihäällä, josta kohla wuoti weri ja wesi.

/

T?. lesnksen hautaus.
Match, 28. Mark. l?. L«k. >3. Irh. t3.

Walmistus-päiwan ehtooua, joka oli esisabbathi, tuli
Joseph, kunniallinen ja rikas raatimies, syntyisin Arima-
thiasta, ludalaisten kaupungista. Hän oli jalo ja hurs»
las mies, joka.ei ollut mieltynyt ludalaisten neuwoon ja
heidän tekoonsa, joka myös itse odotti Jumalan »valta-
kuntaa ja oli ollut lesuksen opetuslapsi, waan salaa, Ju-
valaisia peljätessä. Nyt rohkeni hän mennä Pilatuksen
tykö ja anoi häneltä lesuksen ruumista. Niin Pilatus
ihmetteli, että Hän jo kuollut oli; kutsui siis tykönsä pää»
miehen ja kysyi häneltä, oliko lesus jo aikaa sitte kuol-
lut. Ia kuin hän asian päämieheltä ymmärsi, antoi hän
Josephille ruumiin, ja tämä osti liinawaatteen. Tuli myös
Nikodemus, joka oli ensin yöllä tullut lesuksen tykö, ja
toi mirrhamia ja aloeta sekoitettua, lähcs sata naulaa.
Ia he ottiwat lesnksen ruumiin ja taariwät sen liinai-
seen, hywänhajullisten yrttein kanssa, niinkuin Juvalai-
silla tapana on haudatessa. Lähes sitä paikkaa, jossa le-sus ristiinnaNlittiin, oli yrttitarha ja yrttitarhassa uusi
hauta, jonka Joseph oli hakannut kalliohon ja johonka ei
wielä ketään ennen pantn ollut. Siihen paniwat he le-
suksen, koska se oli walmistus-päiwä ja sabbathi lähestyi
ja hauta oli läsnä. Ia he wierittiwät suuren kiwen hau>
dan owelle ja meniwät pois. Mutta waimot, jotka le-
suksen kanssa tulleet oliwat Galileasta, Maria Magda-
lena ja Josen Maria, istuiwat haudan kohdalla, katsel-
len hautaa ja kuinka Hänen ruumiinsa pantu oli. Sitte
palasiwat he ja walmistiwat hywänhajuisia yrttejä ja woi-
teita. Mutta sabbathina he lepäsiwät lain käskyn jälkeen.
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Toisena päiwänä walinistuksen päiwästä kokoontui-
wat pappein päämiehet ja phariseukset Pilatuksen tykö ja
sanoiwat: Herra, me muistamme sen »vietteliän sanoneen
eläissänsä: kolmen päiwän perästä Minä nousen. Käs-
ke siis warjeltaa hauta kolmanteen päiwään asti, ett'eiwät
Hänen opetuslapsensa tulisi yöllä, ja »varastaisi Häntä
ja sanoisi kansalle: Hän nousi kuolleista; ja niin jälki-
mäinen »villitys tulee pahemmaksi kuin ensimäinen. Pi-
latus sanoi: teillä on wartiat; menkäät ja wartioitkaat
niinkuin te tiedätte. Niin he meniwät pois, ja wahwis-
tiwat haudan wattialla lutitsiwat kiwen sinetillänsä.

48. lesnksen kuollosta-nousu.
Matth. 25. Mark. «6. Luk. 25. Job. 20.

Koska sabbathi kulunut oli, osti Maria Magdalena
ja Maria, Jakobin äiti, ja Johanna ja Salome, ja muu-
tamat heidän kanssansa hywänhajullisia »voiteita, tullak-
sensa »voitelemaan Häntä. Ia ensimäisenä päiwänä »vii-
kossa tse on sunnuntaina) sangen warhain koska wieläpi-
meä oli tuliwat he haudalle, kantaen, hywsnhajuifia yrt-
tejä, jotkahe olilvat »valmistaneet. Ia katso, suuri maan-
järistys tapahtui, sil<ä Herran enkeli astui alas taiwaas-
ta, tuli ja »vieritti kilven owelta ja istui sen päälle. Ia
hän oli nähdä niinkuin pitkäisen tuli, ja hänen »vaatteen-sa oliivat »valkeat niinkuin lumi. Ia wartiat hämmäs-
tyiwät häntä pellvosta, ja wliwat niinkuin he olistwat
kuolleet. Mutta »vaimot puhunvat keskenänsä: kuka meil-
le »vierittää kilven haudan owelta? Sillä se oli sangen
suuri. Ia kuin he katsoiwat, näkiwät he kilven »vierite-
tyksi ja,meniwät hautaan sisälle; mutta Herran lesnksen
ruumista eiwät löytäneetkään. Niin Maria Magdalena
juoksi ilmoittamaan sitä opetuslapsille. Mutta toisten
»vaimoin sitä huoleksiessa ett'eiwat löytäneet lesnksen ruu-
mista, katso, kaksi miestä kiiltäwissä »vaatteissa seisoiwat
heidän tykönänsä. Niin he peljästyiwät ja kallistiwat
kaswonsa maahan päin. Mutta miehet sanoiwat: älkäät
hämmästykö: te etsitte lesusta Nazarenustc», joka ristiin-
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naulittu oli. Miksi te eläwätä kuolleiden seassa etsitte?
Ei Hän ole täällä: Hän nousi ylös. Katsotaat siaa ku-
hunka he Hänen paniwat. Muistakaat kuinka Hän teil-
le sanoi, koska Hän wielä Galileassa oli, sanoen: ihmi-sen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin,
ja ristiinnaulittaman, ja kolmantena päiwänä nouseman
ylös. Mutta menkäät pian ja sanokaat Hänen opetus-
lapsillensa ja Pietarille, että Hän nousi kuolleista. Ia
katso, Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te
Hänen näette, niinkuin Hän sanoi teille. Niin he muis-
tiwat Herran sanat, ja meniwät nopeasti hau-
dalta, suurella pelwolla ja ilolla. Eiwätkä mennessän-
sä kellenkääu mitään sanoneet, sillä he pelkäsiwät, waan
juoksiwat ilmoittamaan Hänen opetuslapsillensa. Mutta
heidän mennessänsä, katso, tuli lesus hettä wastaan ja
sanoi: Terwe teille! Niin he tuliwat ja rupesiwat Hänen
jalkohinsa, ja kumarten rukoiliwat Häntä. Ia lesus sa-
noi heille: nlkäät peljätkö; menkäät, ilmoittakaat Minun
weljilleni, että he menisiwät Galileaan: siellä he saamat
Minun nähdä. Ia he meniwät ja ilmoittiwat kaikki nä°
mät yhdelletoistakymmenelle ja muille toisille apostoleille,
jotka he löystwät murhehtimassa ja itkemässä. Mutta
waimoin puhe näkyi heille houraukseksi, eiwätkä uskoneet
heitä. , i

Mutta Maria kuin oli löytänyt Pietarin ja sen toisen
opetuslapsen, jota lesus rakasti, sanoi hän heille: he
owat ottaneet Herran pois haudasta, enkä minä tiedä
kuhunka he Hänen paniwat. Niin Pietari meni ulos ja
se toinen opetuslapsi hänen kanssansa, ja tuliwat hau-
dalle. He juoksiwat kahden ynnä; mutta se toinen ope-
tuslapsi juoksi edellä nopeammin kuin Pietari ja tuli en-
sin haudalle. Ia kuin hän itsensä kumarsi, näki hänliinaiset pantuna, mutta ei hän kuitenkaan mennyt sisäl-le Mutta Simon Pietari tuin tuli, seuraten häntä, me-
ni hän hautaan ja näki kääriliinat pantuina jäsen hiki-
liinan, joka lesuksen pään päällä oli ollut, ei taärilii-
nan kanssa, waan erinänsä käärittyinä yhteen paikkaan.
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Niin meni myös toinen opetuslapsi sisälle, näki sen ja
nskoi: sillä eiwät he siihenasti wielä olleet raamattua ym-
märtäneet, että lesus oli nouftwa kuolleista. Ia opetus-
lapset meuiwät jälleen pois; jaPietari ihmetteli itseksensä
sitä mikä tapahtunut oli.

Mutta muutamat wartioista oliwat tulleet kaupun-
kiin ja ilmoittaneet piimäisille papeille kaikki mitä tapah-
tunut oli. Niin nämät kokooutuiwat wanhimpain kanssa
ja pitiwät ncuwoa, ja antoiwat sotamiehille paljon rahaa
jasanoiwat: sanokaat, että Hänen opetuslapsensa tuliwat
yöllä ja wamstiwat Hänen meidän maatessamme. Ia jos
se tulee maaherran korwiin, niin me lahdomule Hänen
lepyttää ja saattaa teidät suruttomiksi. Ia he ottiwat ra-
han ja tekiwät niinkuin he oliwat opetetut. la.tämäsanoma on puheeksi otettu ludalaisten seassa hamaan tä-
hän päiwään asti.

HO.'lesus ilmestyy opetnslapMensa.
Match. 28. Mark. 16, Luk. 24.'10h. 20. l Kui. i,5: 58^

Samana päiwänä, jona lesus oli nousnut kuolleis-
ta, meui kaksi Hänen opetuslapsiansa Gmaus-nimiseen ky-
lään, joka oli Jerusalemista kuudenkymmenen wakomitan
(ston, noin puolen peninkulman) päässä. la.he puhui-
wat keskenänsä kaikista niistä mitkä tapahtuneet oliwat.
Ia tapahtui heidän keskenänsä pupuissansa ja tutkistelles-
scmsa, että lesus itse heitä lähestyi ja matkusti heidän
kanssansa. Mutta heidän silmänsä pidettiin, ett'eiwa't he
Hänty tunteneet. Niin Hän sanoi heille: miM puheet
ne owat, joita te pidätte keskenänne käydessänne ja olette
murheelliset? Niin wastasi yksi, Kleophas nimeltä, ja sa»
noi Hänelle: oletkos ainoa muukalainen Jerusalemissa,
joka et tiedä mitä siellä näinä päiwinä tap'ahtui? Ia le-sus sanoi heille: mitä? He sanoiwat Hänelle: siitä
suksesta Nazarenuksesta, joka oli wäkewä propheta töissä ja
sanoissa Jumalan ja kaiken kansan edessä; kuinka mei-
dän ylimäiset papit ja päämiehet antoiwat Hänen kuole-
man kadotukseen ja ristiinnaulitsiwat Hauen. Mutta
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me luulimme Hänen siksi, joka Israelin piti lunasta-
man; waan jo on kolmas päiwä tänä päiwänä, kuin nä°
mät tapahtuiwat Mutta muutama waimot meistä jot-
ka warhain aamulla tuliwat haudalle, owat meitä myös
peljättäneet; sillä kuin eiwät löytäneet Hänen ruumistan-
sa, tuliwat he ja sanoiwat, että he enkelein näyn näh-
neet olimat, jotka sanoiwat Hänen elämän. Niin muu-
tamat niistä, jotka meidän kanssamme oliwat, meniwät
haudalle ja löysimät niinkuin waimot oliwat sanoneet;
mutta eiwät he Häntä nähneet. Sanoi lesus heille: o
te tompelitja hitaat sydämmestä uskomaan niitä kaikkia,
mitä propl)etat puhuneet owatl Eikö Christuksen pitä-
nyt näitä kärsimän ja Hänen kunniaansa käymän sisälle?
Sillä wälin he lähestyiwät kylää, johonka he meniwät;
mutta Hän oli edemmä menewinänsä. Niin he waati-
wat Häntä, sanoen: ole meidän kanssamme, sillä ehtoo
jolltuu ja päiwä on laskeinut. Ia Hän meni olemaan
heidän kanssansa. > Mutta koska Hän atrioitsi heidän kans-
sansa, otti Hän leiwän/kiitti, mursi ja antoi> heille. Niin
heidän silmänsä aukeniwat ja he tunsiwat Hänen; mutta
Hän katosi heidän edestänsä. Ig he sanoiwat keskenän-
sä: eikö meidän sydammemme meissä palanut, koska Hän
tiellä meitä puhutteli ja selitti meille kirjoitukset? Ia he
nousiwat sillä hetkellä, ja palasiwat Jerusalemiin ja loy-
siwät opetuslapset koossa ja jutteliwat heille kaikki mitä
tiellä tapahtunut oli. Mutta heidän näitä puhuissansa,
owet suljetuiua ludalaisten pelosta, seisoi itse, lesus
heidän keskellänsä ja sanoi: rauha olkoon teille! Niin he
hämmästyiwät ja peljästyiwät, luullen hengen näkewän-
sä. Mutta lesus sauoi heille: mitä te pelkäätte ja miksi
senkaltaiset ajatukset tulemat teidän sydämmiinne? Kat-
sokaat Minun käsiäni-ja jalkojani, että Minä itse olen.
Ia Hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Niin he ilah-
tuiwat ja uskoiwat Herran lesuksen näkemänsä.

Mutta Thomas, yksi kahoestatoistakymmenestä, ei ol°
lut heidän kanssansa lesuksen tullessa. Niin muut ope-
tuslapset sanoiwat hauelle: me näimme'Herran. Mutta
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hän sanoi: ell'en minä näe Hänen käsissänsä naulan rei-
tää ja pistä sormeani naulan siaan, ja pistä kättäni
Hänen kylkeensä, en minä usko. Kahdeksan päiwän pe-
rästä oliwat opetuslapset taas sisällä ja Thomas heidän
kanssansa. Niin lesus tuli, kuiu owet oliwat suljetut,
seisoi heidän keskellänsä ja sanoi: rauha olkoon teille!
Sitte sanoi Hän Thomaalle: pistä sormes tänne jakatso
Minnn käsiäni, ja ojenna tänne kätes ja pistä Minun
kylkeeni, ja älä ole epäuskoinen, maan uskowaiuen. Niin
Thomas wastasi ja sanoi hänelle: minun Herrani ja mi-
nun Jumalani! lesus sanoi hänelle: ettäs näit Minun,
Thomas, niin sinä uskoit; autuaat owat ne, jotka eiwät
näe ja kuitenkin uskomat!

Ia sitte kuin lesus oli taas ilmestynyt opetuslap-
sillensa Tiberian meren tykönä, ilmestyi Hän wihdoin
heille Galileassa. Ia kuin he näktwät Hänen, kumarsi»
wat he Häntä. Niin lesus tuli ja puhutteli heitä, sa-
noen: Minulle on annettu kaikki woima taiwaassa
ja maan päällä. Menkäät siis, ja opettakaa! kaik-
kea kansaa ja kastakaat heitä nimeen Isän, ja Po-
jan ja Pyhän Hengen, ja opcttakaat heitä pitämään
kaikki, mitä Minä olen teille käskenyt. Ia kajso,
Minä olm teidän kanssanne maailman loppuun as-
ti. Näin ilmestyi lesus kärsimisensä jälkeen opetuslap-
sillensa kerran luisensa perästä ja näkyi heille neljäkym-
mentä päiwaa, ja puheli heille Jumalan maltakunnasta.

3ft. lesnksen tmwaaseen-astunta.
Mark, 16. Luk. 25. Ilposi. T. <.

, Koska yksitoistakymmentä atrioitsiwat, ilmestyi heille
lesus ja soimasi heidän epäuskoansa ja heidän sydäm»mensa kankeutta, ett'eiwät he uskoneet niitä, jotka Hänen
nähneet oliwat nousneeksi ylös. Ia Hän sanoi heille
nämät owat ne sanat, jotka Minä puhuin teille, koska
Minä wielä teidän kanssanne olin, että kaikki pitää täy-
tettämän, mitä kirjoitettu on Moseksen laissa, ja prophe-
taissa ja psalmeissa Minusta. , Silloin Hänawasi hei-



dän ymmärryksensä, kirjoituksia ymmärtämään ja sanoi
heille: Niin on kirjoitettu, ja niin tuli Christuksen tar-
siä ja Nousta kuolleista kolmantena päiwänä, ja saar-
nattaman Hänen nimeensä parannusta ja huntein an-
teeksi antamusta kaikissa kansoissa, rumeten Jerusale-
mista. la,te olette näiden todistajat. Taas sanoi le-sus heille: menkaat kaikkeen maailmaan ja saarnat-
kaat evankeliumi kaikille luoduille. Joka uskoo ja
kastetaan, se tulce mutta joka ci usko,se kadotetaan. Mutta nämät omat ne merkit, jotka nii-
tä seuraamat, jotka uskomat: Minun nimeni kautta pitää
heidän perkeleet ajaman ulos, unsilla kielillä puhuman,
tarmeet ajaman pois, ja jos he jotakin myrkkyä juomat,
niin ei se heitä mitään wahiugoita; sairasten päälle pi-
tää heidän kätensä paneman, ja ne paranemat.

Sitte kutsui heidät lesus kokoon Bechaniaan japu>
hui heille Jumalan waltakunnasta. Ia Häu kielsi heitä
lähtemästä waan että he Isän lupausta
odottaifimat,. josta te olette, sanoi Hän, kuulleet Minul-
ta. Olkaat te Jerusalemissa, siihenasti kuin te puete-
taan-woimalla korkeudesta. Sillä Johannes tosin kasti
medellä, mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä, ei monen
päiwän perästä. Mutta ne, jotka kokoontuneet oliroat,
tysyiwät Häneltä, sanoen: Herra, tällä ajallakos Israelille
waltakunnan jälleen rakennat? Hän wastasi: ei teidän tule
tietää aikaa eli hetkeä, jotka Isä on Hänen »voimaansa
pannut. Waan teidän, pitää saaman Pyhän Hengen
woima, joka on tulema teidän päällenne; ja teidän pitää
Minum todistajani oleman sekä Jerusalemissa, että koko
ludeassa ja Samariassa, ja sitte maailman ääreen.

Kuin lesus nämät sanonut oli, nosti Hän kätensäja siunasi heila; ja kuin Hän heitä siunannut oli, erkani
Hän heistä ja meni ylös taiwaaseen heidän nähdessän-.
sä. Ia pilwi wei Hänen Ylös heidän silmäinsä edestä.
Niin Herra lesus otettiin ylös taiwaaseen ja istui Isän
Jumalan oikealle kädelle. Ia kuin he tatseliwat tai-waaseen Hänen mennessänsä, katso, heidän tykönänsä
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seisoi kaksi miestä Walkeissa waatteissa, jotka sanoiwat:
Galilean miehet, mitä te seisotte ja.katsotte taiwaaseen?
Tämä lesus, joka teiltä otettiin ylös taiwaaseen, on niin
tulewa, kuin te Hänen taiwaaseen menewänkin naitti.
Niin he palasiwat Jerusalemiin suurella ilolla ja oli-
wat yksimielisesti pysywäiset rukouksessa ja anomisessa,
waimoin kanssa, ja Marian, lesuksen äidin ja Hänen
Mljeinsä kanssa.

31. Pyhän Hengen wuodatus Apostolien
päälle.

Apoöt. T. 2.
Wiidentelräkymmentenä päiwänä Pääsiäisestä (ston

Heluntäina) oliwat he kaikki yksimielisesti koossa. Ia hu-
maus tapahtui äkisti taiwaasta, niin kuin suuri tuuliais.-
pää olisi tullut, ja täytti koko huoneen, jossa he oliwat
istumassa. Ia heille näkyiwät wiileskellyt kielet, niin-
kuin tuliset, ja istuiwat kunkin heidän päällensä. Ia
he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä, ja rupesiwat puhu-
maan muilla kielillä, sitä myöten kuin Henki antoi hei-
dän puhua Niin Jerusalemissa asui Juvalaisia, Juma-
lala pelkääwäisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista kuin tai-
waan alla on. Ia koska tämä ääni tapahtui, kokoontui
suuri kansan paljous, ja he hämmästyiwät, kuullen kukin
niiden puhuman heidän omalla kielellänsä. Ia he ihmet-
-teliwät, sanoen keskenänsä: eikö nämät kaikki, jotka pu-
huwat, ole Galilealaisia? Kuinka me siis kukin kuulem-
me heidän puhuwan Jumalan suuria tekoja meidän o-
malla kielellämme, jossa me syntyneet olemme? Waan
toiset nauroiwat heitä ja sanoiwat: he owat täynnänsä
makiata wiiuaa, Niin Pietari seisoi yhdeUtoistakymme»
nen kanssa, korotti äänensä ja puhui: te ludan miehet
M kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tämä olkoon teille
tiettäwä ja ottakaat minun sanani rouviinne: eiwät nä-
mät juowuksissa ole, niinkuin te luulette, sillä nyt on kol-
mas hetki päiwää. Waan tämä ou se minkä Jumala
sanonut on Joel prophetan kautta: Minä tahdon wuo-
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dattaa hengestäni palweliaini päälle ja heidän pitää en-
nustaman. Minä annan tunnustähtejä ylhäällä taiwaas-
sa ja merkkejä alhaalla maan päällä. Mutta jokainen,
joka awuksi huutaa Herran nimeä, se tulee autuaaksi.
Te Israelin miehet, kuulkaat näitä sanoja: lesuksen
Nazarenuksen, joka teidän tykönänne on Jumalalta wcch-
wistettu woimallisten tekojen, ihmetten ja merkkein kanssa,
te ristiinnaulitsitte ja surmasitte. Mutta nyt Jumala
Hänen herätti ja päästi kuoleman limuista. Hän, joka
on Jumalan oikealle kädelle korotettu ja on Isältä saa-
nut lupauksen Pyhästä Hengestä, Hän on tämän wuo-
dattanut, niinkuin te nyt näette ja kuulette. Jumala on
Hänen tehnyt Herraksi ja Christukseksi.

Kuin he nämät kuuluvat, käwi se läpi heidän sy-
dämmeusä ja he sanoiwat Pietarille ja muille apostoleil-
le: te miehet, rakkaat weljet, mitä meidän pitää tekemän?
Pietari wastast: tcMlit parannus ja nntäkaat jokai-
nen itsensä kastaa lesurftn CHristuksm mmeelt,
syntein anteeksi antamiseksi, niin te saatte Pyhän Hen-
gen lahjan. Sen kuultua ottiwat he mielellänsä ivas-
taan hänen sanansa ja kastettiin; ja sinä päiwänä li-
sääntyi uskowaisten joukkoon lähes kolme tuhatta sielua.

32. Apostolien teot ja eMmäifet Chris-
tityt.

Apost. T, 2 —il. ,

lesuksen uskonoppi leweni wähitellon lewenemistään
apostolien kautta; päiwä päiwältä lisääntyi christittyjen
seurakuntaan lesuksen uskoon kääntyneitä. Uskollisim-
mat siinä työssä oliwat Pietari ja Johannes. Sentäh-
den pantiin nämät wankeuteen, mutta päästettiin kohta
jälleen, kuitenkin niillä ehdoin, ett'ei heidän pitäisi opet-
taman lesuksen nimeen. Mutta kuin he päästetyt oli-
wat, tuimat he omainsa tykö ja kaikki yksimielisesti ko-
rottuvat äänensä lumalata ylistämään. Ia koko usko-
waisten joukossa oli ylsi sydän ja yksi sielu, niin ett'ei
kenkään heistä sanonut mitään omaksensa, mitä hänellä
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oli, waan kaikki oliwat heillä yhteiset; ja suuri armo oli
kaikkein heidän päällänsä. Eikä ollutkaan yhtään tarwit-
sewaa heissä: sillä niin monta, joilla pellot eli huoneet
oliwat, möiwäl ne ja toiwat myötyin hinnanpa pani-
wat apostolien jalkain eteen, ja apostolit jakoiwat jokai-
selle sttä myöten kuin kukin tarwitfk Ia apostolien kät-
ten kautta tehtiin monta merkkiä ja ihmettä kansan seas-
sa, niin että he kantoiwat sairaita kaduille ja paniwat
niitä wuoteille ja paarille, että' Pietarin tullessa aino-
asti hänen marjonsa jonkun heistä olisi warjoimut. Tu-
li suuri joukko lähimäisistä kaupungeistakin Jerusalemiin
ja he toiwat sairaita, jotka kaikki parannettiin. .

Niin nousi ylimäinen pappi ja kaikki jotka hänen
kanssansa oliwat, Sadduceusten lahko, ja, täynnänsätii-
wantta, paiskasiwat kätensä apostolien päälle ja paniwat
heidät yhteiseen wankihuuneeseen. Mutta Herran enkeli
awasi yöllä vankihuoneen owen, wei heidät sieltä ulos
ja sanoi: mcnkäät, seisokaat ja puhnkaat temppelissä kan-
salle kaikki tämän elämän sanat. Sen kuultua me.niwät
he temppeliin ja opettiwat. Sillä aikaa oli ylimäinen
pappi puolusmiehmensä kutsunut kokoon raadin ja kaikki
Israelin lasten wanhimmat; ja kuultuansa apostolien
pääsneen wankihuoneesta ja saarnaawau temppelissä, tuot-
tiwat he heidät sieltä ja kysyiwät kiiwaasti miksi he o-
pettiwat lesuksen nimeen, maikka heitä oli kielletty sitä
.tekemästä. Mutta Pietari ja muut apostolit wastasiwat:
cuä tulee kuulla lumalata kuin ihmisiä. Koska yli-
maiset papit sen ,kuuluvat, närtästyiwät he ja pitiwät neu-
woa tappaaksensa heitä. Mutta silloin nousi raadista
phariseus, uimeltä Gamaliel, lainopettaja, jostakaikki kan-
sa paljon piti. Se käski apostoleita wiedä ulos ja puhui
sitte läsnäolewille näin: Israelin miehet, kawahtakaat it-
sianne, mitä te mielitte tehdä näille, miehille- Minä sa-
non teille: lakatkaat näistä miehistä ja sallikaat heidän
olla. Sillä jos tämä neuwo eli, teko on ihunsistä, niinse tyhjään raukee; waan jos se on Jumalalta, niin ette
woi sitä tyhjäksi tehdä, ett'ette löydettäisi sotineen luma-
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lata wastaan. Niin kaikki mielistyiwät hänen neuwoon-
sa; mutta yhtähywin he hosuiwat apostoleita ja tiel-
siwät heitä taas, lesuksen nimeen puhumasta. Mutta
nämät meniwät raadin edestä pois iloiten, että he oli-
wat mahdolliset pilkkaa kärsimään lesuksen niinen tähde».
Eiwätkä lakanneet joka päiwä temppelissä ja. joka huo-neessa opettamasta ja saarnaamasta evankelinmia lesuk-
sesta Christuksesta.

Ia yksi opetuslapsia, Stephanus, joka oli uskoa ja
wäkewyyttä täynnäusä, teki ihmeitä ja suuria tuunustäh-
tia kansan seas!n> Niin nousiwat Muutamat synagogas-
ta riitelemään Stevhanuksen kanssa; waan ei he woineet
olla sitä wiisautta ja sitä henkeä wastaan, jonka kautta
hän puhui. Sentähden sääsiwät he miehiä, jotka sanoi-
wat kuulleensa hänen puhuman pilkkasanoja Mosesta ja
Jumalala wastaan. Näin he yllyttiwat kansan, ja »van-
himmat ja kirjanoppineet, ja meniwät ja ottiwat hänen
kiinni ja wciwät hänen raadin eteen. Siellä asettiwat
he wäärat todistajat sanomaan: ei tämä mies lakkaa pu-
humasta pilkkasanoja temppeliä ja lakia wastaan. Mut-
ta kaikki ne, jotka raadissa istuiwat, katsoiwat Stepha»
nuksen päälle ja näkiwät hänen kaswonsa niinkuin enke-
lin kaswot. Ia hän puhui heille rohkeudalla uskostansa
ja lesuksen opista ja sanoi: te niskurit ja ympärileikkaa-
mattomat-sydämmistä ja korwista. te olette aina Pyhää
Henkeä wastaan, niinkuin teidän isänne, niin tekin? Ku-
ta prophetaista eiwät teidän isänne wainonneel? Jaa, he
tappoiwat ne, jotka sen Vanhurskaan tulemisen ennusti-
wat, jonka pettäjät ja murhaajat te nyt olitte. Koska
he nämät kuuluvat, käwi se läpi heidän sydämmensä ja
hc kiristeliwät hampaitansa hänen päällensä. Mutta että
hän oli täynnä Pyhää Henkeä, katsahti hän ylös tar-
waaseen, näki Jumalan kunnian ja lesuksen seisowan
Jumalan oikealla kädellä. Hän sanoi siis: katso, minä
näen taiwaat awoina ja ihmisen Pojan seisowan Juma-
lan oikealla kädellä. Niin he huusiwat suurella äänellä,
tukitsiwat korwiansa jakarkasiwat kaikki, yksimielisesti hä-
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nen päällensä', ajoiwat hänen ulos kaupungista ja kiwit-
tiwät hänen. Mutta kiwitettäissä rukoili Stephanus ja
sanoi: Herra lesu, ota'minun henkeni! Sitte pani hän
polwillensa ja huusi juurella äänellä: Herra, nlä lue heil-
le tätä syntiä! Ia kuin hän tämän sanonut oli, niin hän
uukkui.

Niiden seassa, jotka oliwat mielistyneet hänen kuo-
lemaansa, oli nuorukainen, nimeltä Saulus. Hän pus-
kut uhkauksia, ja murhaa Herran opetuslapsia wastaan,
raateli seurakuntaa ja tawi huone huoneelta, otti miehet
ja wcnmot ja panetti »ankeuteen. Menipä myös piimäi-
sen'papin tykö za anoi häneltä kirjaa Damaskoon syna-
gogille, että kutka ikänä hän löytäisi miehistä eli »vai-
moista Christuksen uskoon mieltyneinä, ne hän weisi si-
dottuna Jerusalemiin. Mutta kuin hän sinne matkus-
laissansa jo lähestyi Damaskoa, leimahti äkitseltä wal-
keus taiwaasta ympäri häntä.. Ia hän lankesi maahan
ja tuuli äänen hänelle sanowan: Saul, Saul, miksis
minua wainoot? Hän wastasi: kuka Sinä olet, Herra?
Herra sanoi: Minä olen lesns, jota sinä wainoot; työ-
läs on sinun potkia tutkainta wastaan. Niin hän wa-
pisi, hämmästyi ja sanoi: Herra, mitäs minua tahdot te-
kemään? Herra ivastasi hänelle: nouse ja mene kaupun-
kiin, siellä sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän.
Mutta ne miehet, jotka hänen seurassansa oliwat, sei-
soiwat hämmästyksissä; sillä he kuuluvat tosin äänen, mut-
ta eiwät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta,
mutta ei hän nähnyt ketään awoimilla silmillä: he ta-
luttiwat häntä siis kädestä Damaskoon, Ia hän oli
kolme päiwää nätemätä, eikä syönyt eikä juonut. Oli
Damaskossa opetuslapsi, Ananias nimeltä. Hänelle sa-
uoi Herra näyssä: Anania, nouse ja mene Sauluksen
tykö; sillä katso, hän rukoilee. Ananias wastasi: Herra,
minä olen kuullut monelta tästä miehestä, kuinka paljon
pahaa hän Sinun pyhilles on tehnyt Jerusalemissa; ja
hänellä on nytkin walta ylimäisiltä papeilta täällä kiin-
ni sitoa kaikki ne/jotka Sinun uimeäs rukoilcwat. Mut«
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ta Herra sanoi: mene, sillä hänvn Minulle walittu ase,
kantamaan Minun nimeäni pakanain, ja kuninkain ja
Israelin lasten eteen. Niin Ananias meni ja tuli huo-neeseen, pani kätensä hänen päällensä ja sanoi: rakas
»veljeni Saul! Herra lesus, joka sinulle ilmestyi tiellä,
lähetti minuu, että sinä saisit nätös jälleen ja täytettäi-
siin Pähällä Hengellä. Ia kohta putosi hänen silmis-
tänsä niinkuin suomukset ja hän, sai sillä hetkellä näkön-
sä jälleen, nousi ja kastettiin. Ia hän oli muutamat
päiwät opetuslasten kanssa, jotka oliwat Damaskossa, ja
saarnasi kohta synagogassa, että Christus on Jumalan
Poika. Niin kaikki, jotka sen'kuuluvat hämmästyiwät ja
sanoiwat: eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa häwitti
kaikkia niitä, jotta sitä nimeä rukoiliwat? Ia ludalaiset
alkoiwat pitää uemvoa keskenänsä tappaaksensa häntä,
mutta heidän wäjymiscnsä ilmoitettiin
kuin he wartioitsiwat portissa yötä ja päuvää, tappaak-
sensa häntä, ottiwat opetuslapset hänen yöllä, päästiwät
alas ylitse muurin ja laskiwat korissa maahan. Sitte
meni hän Jerusalemiin, ja kuin opetuslapsille ilmoitettiin
hänen lesuksen uskoon kääntyneen, oli hän heidän kans-
sansa ja saarnasi pelkäämätä Herran lesuksen nimeen.
Täälläkin pyysiwät ludalaiset häntä tappaaksensa, mutta
kuin weljet sen kuuluvat, lähettiwät he hänen Tarsukseen,
hänen syntymä-kaupunkiinsa.

Sen jälkeen oli seurakunnilla kaikessa ludeassa, ja
Galileassa ja Samariassa rauha, niin että he eneniwät
waeltain Herran pelwossa ja täytettiin. Pyhän Hengen
lohdutuksella. Ia ne, jotka siitä wainosta hajonneet oli-
wat, joka Stephanuksen tähden tapahtui, waelsiwat ym-
päri hamaan Pheniciaan, ja Cypriaan ja' Antiochiaan
asti ja saarnasiwat evankeliumia Herrasta lesutsesta.
Ia Herran käsi oli heidän kanssansa, niin että suuri
joukko uskoi ja kääntyi Herran tykö. Opetuslapset An-
tiochiassa oliwat ensimäiset, joita silloin alettiin nimittää
Christityiksi. Heidän täytyi kuitenkin sen jälkeen kärsiä
paljon wainoa; monin kerroin heitä pilkattiin, ruoskittiin
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ja heitettiin wankeuteen. Mutta näiden wainojeu kautta
rohkeammaksi waan tulleet ja iloiten saadaksensa karsia
lesuksen nimen kunnian tähden, eiwät mitään wastusta
peljänneet kaikin paikoin julistaissaHänen nimeänsä. Muita
rohkeampi ja uskollisempi tässä työssä oli äsken kääntynyt
Saulus, jota sittemmin alettiin Paawaliksi nimittää. Hän
matkusteli kaukaisiin maihin ja kaupunkeihin saarnaamaan
lesusta kaikkinaisille kansoille, ja itse kuin ei woinut olla
jokapaikassa läsnä, kirjoitteli hän-uusille seurakunnille
opettawaisia kirjoituksia (epistoleiksi nimitettyjä), jotka meillä
owat talleclla Pyhässä Raamatussa ynnä muutamia mui-
den apostolien tekemiä
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