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°<<ämll kirja on anemuksen päälle Suomen
kielelle käännetty. Hartaalla ja yksin kertaiset
la jumalisuudella kokoonpandn ei st taida olla
paitsi hyödytystä. Erinomattain audaa

se he-

peän selityksen meidän Wapahtajamme

Chris'

tnkftn, omaisuuksista niinkuin ihminen yhdistyksessä jumaluuden luonnon kanssa. Muutoin
lukin, ota «vaarin Apostolin Paawalin manauksesta: Koeteltat kaikki, ja pitätät
,

st

kuin

hywä

on.

sangen kuulusa mies ja
lsraelin kansassa; hänen sulunsa oli ludaaSta Patriarkan Jakobin
pojasta, joka oli Abrahamin pojan pai»
ka. Abraham oli lumalalda saanut

Joakim

oli

lupauksen että mailman wapahtajan piti
hänen siemenestänsä, ja lu«
leman sowinnoksi ihmisten syndein edes«
tä ja walmistaman heille ijankaiklisen
elämän. Aila lähestyi jona lämä lu»
paus piti täytettämän; Joakim odotti

syndymän

sydämellisellä uskolla,
pelkäsi Jumalaa ja palw?li
händä Vanhurskaudella ja moninaisilla
hywilla töillä. Mitä hän wuot uudessa
ansaitsi jakoi hän kolmeen osaan, yhden hän annoi waiwaisille, loisen pani
hän Jumalan palwelukseen ja kolman»
nella hän elätti itsensä ja perhensä; ja
että hänen vaelluksensa oli waka ja Iu»
malalle otollinen niin siunaus oli kai-

sila hartaalla
sillä

hän

kissa hänen edes.ollammisissansa,

raha.isa

ja

hänen

lawaransa tuli suureksi

ja ei

o

)

Herra on nähnyt sinun murhes

ja sinun
pila synnyttämän lapsen joka tulee koko

iloksi". Kuin hän tämän saniin han häwisi hänen kaswoinsa edestä. Ia Anna täytettiin pelmaailman
nonut oli

wolla ja cvawistuksella, meni ylös kammiohonsa ja käwi musteellensa näändyneenä niinkuin hän olisi ollut kuolleena,
mutta kuitengin oli hän palawa rukouksiJumalan tykö. Silte kutsui hän
yhden palwelus piiloistansa ja sanoi hä«
nelle: «Etkös sinä minua nähnyt suures»
ja tuskassa ja et kuitengan
tahtonut lohduttaa minua". Niin »vas-

sansa

sa

tasi piika ja sanoi: «Että Jumala otsinulda sinun miehes ja on tehnyt si-

ti

nun hedelmättömäksi mitä minä siihen
taidan." Koska Anna sen kuuli palwelus piialdansa itki hän katkerasti ja ru-

koili Jumalaa.

hetkellä

tuli Engeli nuoren miehen muodossa Joakimin tykö
erämaassa ja sanoi hänelle: «Miks et
sinä mene koliiS waimoS tykö?" Niin
Joakim wqStasi: «Kaksi kymmendä
Samalla

(

«

)

wuotta olemme me yhdessä olleet ja ei
hän synnyttänyt poikia eikä tyttäriä;

sen-

tähden minä häpiällä pois menin tempelistä: Mitäs minä kotona teen? Täällä minä tahdon olla kuolemaan asti; kuitengin tahdon minä lähettää köyhille leskille ja orpolapsille ja Jumalan palweminun tawarastani." Kuin
lukseen
hän tämän sanonut oli «vastasi nuori
mies:
olen Herran Engeli joka
lohdutin sinun waimoas silloin kuin hän
ilki sinua ja rukoili Jumalaa saadaksen,
sinua takasin. Palaja kotiis ja Jumala siunaa teidän awiosäätynne: sinun
waimos synnyttää tyttären sinun sieme«
nestäs, joka korotetaan ylitse kaikkein ih-

osan

sa

misten niin ettei

hänen wertaistansa

ole

syndynyt eikä syndymän pidä maan väällä ; sekä äiti että tytär pitää autuaksi
kutsuttaman Jumala Pojan lesuksen
Chrisluksen tähden, joka anbaa itsensä
synnyttää maailmaan Pyhän Hengen woi>
man kautta sinun siunatusta lyttärestäs
siitä pyhästä Neitsestä Mariasta; älä
sentähden pelkää, waan mene koliis ja

(
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kiitä Jumalaa hänen hywäin töidensä
edestä." Silloin pyysi Joakim Engeliä

lviipymään

luonansa

ja

sanoi:

rukolen minä sinua, lepää wähän aikaa minun majassani ja sano palwelialles mitä minun Herrani waatii." Engeli «vastasi:
sano minua Herrakses, sillä me palroclemme kumbainengin yhtä Herraa, ja minun ruoka-

nähtää kuole,
silmildä;
älä sentähden waadi
waisilda
minua menemään sinun majaas, waan
uhraa Jumalalle."
Niin Joakim otti saastuttamattoman karitsan ja sanoi Engelille:
nä en olis uskaldanut olla niin rohkea ja uhrata, jos et sinä olis käskenyt." Engeli ivastasi ja sanoi:
nä en olis käskenyt sitä, jos ei se olis
ollut Jumalan tahto." I« kuin hän
uhrasi meni Engeli ylös taiwaaseen.
Koska Joakim kertoi palwelioillensa
mitä hänelle tapahtunut oli, niin he ihmettelit suuresti ja neuwoit hända teleni ja juomani ei taida
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mään Engelin sanan jälkeen ja palajamaan kotiinsa. Mutta kuin hän rupesi
mielessänsä ajattelemaan sen perään,
niin hän jätlensä tuli murhelliseksl ja kelvottomaksi. Wäsynynä epäilewäisiidä

ajatuksildansa langesi hän uneen. Til»
loin tuli sama Engeli hänen tykönsä ja
rohkeasti kotus waimos
sanoi:
tykö, sillä Jumala tekee teille armon ja

andaa teille ruumiin hedelmän, jonga
kaikki prophetat ja pyhät miehet owat
turhaan toiwoneet."
Silloin hän nousi ja meni. Kuin hän
lähestyi koliansa tuli Engeli Annan ty-

kö, joka oli rukouksissa
ja sanoi hänelle:

Jumalan tykö
miehes was»

portille, siellä sinä löydät
tanäpäiwänä."
Niin hän otti
hänen
palwelus piikansa ja rukoili Jumalaa
ja kuin hän oli rukoillut, näki hän Joa»
kimin tuleman karjanensa, ja tuli sangen
iloiseksi ja juoksi händä wastaan, te'c«
wehli händä rakkaudella ja kiitti Jumalaa sanoden:
minä olin les,
ti, mutta nyt en minä enään ole; entaan

kultaiselle

nen minä olin hedelmätöin mutta nyt
minä olen hedelmälliseksi tullut," ja oli
suuri ilo sukulaisilla ja ystäwillä

maassa.

Koska yhdeksän kuukautta oli kulunut synnytti Anna tyttären, jonga hän
kutsui Mariaksi, ja kuin lapsi tuli kolmen «vuoden wanhaksi menit Joakim ja
Anna tempeliin ja uhrasit luwalalle ja
panit Marian muiden neitsein keskelle
ja siellä hän oli Jumalan pelwosa yötä ja päiwaa niin että kaikki, jotka tem»
pelisä olit, ihmettelit sitä. Koska hän oli

kymmenen wuoden Vanha oli hän täydellinen taidossa ja ahkera jumalisissa
rukouksissa, ja senjälkeen tuin hän kas,
woi niin hän aina enämmän lahjoitettiin
Pyhän Hengen armolla ja »viisaudella,
tattlvsa hywlssä ja hurskaissa töissä.
Hän oli myös kauniin kaikista neitseistä, hänen pintansa oli ihana niinkuin
äsken langeneen lumen walleus ja kauneus, ja hän oli kaikella muotoa Jumalan armolla lahjoitettu. Kaikista
nilslä kuin hänen ymbänllänsa oli.' ej yk«

sikän ollut hänen kaltaisensa

hywissä a-
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ja lamoissa, eikä ollut yhtäkän
nöyrembää händä. Hän oli puhdas
ka sanoissa että töissä, ja ei kukaan
kuullut händä toruman eli suuttuman.
Niitä kuin hänen kanssansa olit ei hän
sallinut syndiä tekemään, ei sanoilla ei«

se-

kä töillä. Mitä hän työllänsä ansaitsi
jakoi hän köyhille. Kaikki sairaat, jotka nakit hänen, tulit terwemmäksi.
Pksi pappi jongan nimi oli Aba»
jatar tahtoi kihlata Mariaa pojallensa ja
saaduksensa ylimmäisen papin luwan o«
kunnian ja ansolli hän hänelle
doi hänelle monda lahjaa, multa kuin
ei taiMaria sen kuuli, sanoi hän:
da niin olla, että minä annetaan miehet,
le, sillä minä olen hamasta lapsuudeS»
tani Jumalalle luwannut olla puhdas
neitsyt."
Koska Maria oli kolmentoista kyni»

suuren

menen wuoden wanha pitit Phariseukset
neuwoa ja sanoit, ettei naisten sowi pi«
tää rukouksia tempelissa, silloin nousi
ylimmäinen pappi korkeimmalle ra»
pulle ja käski kansan maiteta ja sanoi:
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<,Tämä tempeli on rakennettu kuningaalda Calamonilda, sitce myöden on täällä
ollut kuningasten tyttäriä ja muiden rik»
käin ja woimatlislen miesten lapsia, jotka owat seuranneet heidän wanhembainsa tawan, mutta nyt on Maria löytänyt taroan palwella Jumalaa sillä että
hän tahtoo clla puhdas neitsyt koko elinaikansa; me tahdomme senlähden kysyä

Jumalaa kännengä pitää saaman händä".
Tämä kelpasi kaikille howin kuin tempelissä olit; he heiltit arpaa ja arpa
langesi ludaan su-un päälle. Sitte
käski ylimmäinen pappi, että kaikkein sa,
maSta

su-usta, joilla ei ollut mainion
toisena päiwänä tempeliin
kädessä. Kuin he loisena päiwä-

piti tuleman

sauma

saumansa

ylimnä tulit annoit he jokainen
mäiselle papille ja hän piti rukouksen ja
puhui Jumalan kanssa, ja Jumala sanoi:
kaikkein saumat altarille ja käske
tulemaan
huomenc» hakemZan
heitä

mansa

sau-

sille jongan sauma wiheriöitsee
pitää sinun andaman Marian."
Kuin
ja

c
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Kmn he loisena päiwänä tulit ja

Jumalan
hän heitä ottamaan
Ia kuin he olit ot-

pappi oli piläny!

palmeluksen käski

heidän

saumansa.

tanet jokainen

löydetty

ja ei yksikä»
saumansapuetti

hän it-

wiheriöitsewän,
sensä kaunistutullansa

ja meni pyhyyteen langesi polwillensa ja rukoili
Jumalaa, että tunnuS tahti tapahtuisi.
tuli Engeli hänen tySiinä
ja
on yksi köyhi
ltnsä sanoi
mies jola te haimassa
pidätte,
tapahtuu
koska hän tulee niin
tunnustähti josta Jumala puhunut on." Tä»
mä mies oli Joseph joka ylönkalsettu
oli, sillä hän oli wanha ja alhaisessa
säädyssä ja seisoi »viimeisenä tcmpelissä, eikä uekaldanut kapdä ylhemmän.
Silloin huusi yttmmiainen pappi:
seph, tule cänne ja ota sauwaZ." Niin
Joseph peljaotyi ja ei tahlsnut tulla
llkemmän; mutta kuin hän luli ja otti
oli
saumansa, niin
siinä
ja rupesi iukoiStaniinkuin nuori
maan ja kansa kiitti Josephia onnetli»
,

sammassa
:

armossa

se

se
w«sa

'H
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seksi
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olet sinä wan,
sanoi:
huudessas, sillä sinun pitää saamas
Marian." Niin sanoi pappi hänelle:
Ota hänen ilolla, sillä Jumala on
ja

ftnun siihen walinnut." Mutta Joseph

waslasi

ja

sanoi:

te minulle

tämän nuoren lapsen."
«vanhalle
Mutta pappi roastass ja sanoi
että Corah, Dachan ja Abira olit
tottelemattomat Jumalan käskyjä «vasannatte

:

taan, ja

se

sentähden

sinullekin

maa ni<.li
käypi, joS sinä

heitä;

niin

hänen tah-

ylänkatsot.'' Joseph sanoi wiisiis, minä tahdon mielet,
mein:
läni tehdä sitä, mutta anna hänen

tonsa

neitsenfä tykönänsä." Pappi wassaa piiää ne neitsel kuin hätaisi:
nellä ennengin owal olleet, että he iloit,
sewat hänen kansansa, siihen asti kuin teipitää

dän hääpäiwänne tulee
Silloin otti losevh Marian ja hä"

nen

wiisi neitsensä. Plimmäinen

pappi

andoi heidän ommella purpuraa tempelin tarpeeksi, joka oli pyhä toimitus, ja
he heitlit arpaa kennengä tämän työn

tekemän piti, ja
Marian päälle.
purpuran

arpa

Hän

ommellaksensa

langesi

neitseen

otti sentähden
lempelin tar-

peeksi. Silloin sanoit ne muut hänelle:
sinä olet nöyrin meistä niin me
ihmettelemme kuinga sinä olet mahdollinen ommelemaan purpurata.'' Multa
luin he näin sanoit ilmestyi Engeli heil<
on nöyrin teistä,
le ja sanoi:
,

sentähden

on Jumala korottanut häja teidän pitää osottaman hänelle
kaiken arwon ja kunnian niinkuin teidän
drotningillenne." Koska Maria kerran
istui yksin yhden lähteen kallaalla näkyi hänelle Engeli ja sanoi:
nen

,

olet sinä Maria,
armon

sillä sinä olet

Jumalan edessä

löytänyt

ja walkeus tulee

alas taiwaasla ja walistaa sinun kauttas
mailman." Taas muutaman päiwan ta,
kaa kuin Maria istui ja ommeli purpura
waaletta tempelissä, tuli Engeli hänen
tykönsä ja sanoi: "Terwe armoitettu,

sinun kanssas siunattu sinä
seassa." Mutta kuin Maria
näki hänen, hämmästyi hän wielä eHerra

on

waimoin
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nämmän hänen puheestansa. Ia Engelisanoi hänelle: „Älä pelkää Mana!
Sillä sinä löysit armon Jumalan ty»
könä. Ia katso sinä siität
ja synnytät pojan: ja sinun pitää kut<

suman hänen

pitää oleman

nimensä lEsus. Hänen
suurena, ja kutsuttaman

ylimmäisen Pojaksi, ja Herra

Jumala

andaa hänelle Dawidin, hänen Isänsä istuimen. Ia hänen pitää Jakobin
,

huoneen kuningas
ja hänen waldakunnallansa

oleman,

ei pidä lop»

oleman." Niin sanoi Maria En«
tämä tulee, sillä en mi»
gelille:
mitään
tiedä.'' Engeli waSnä miehestä
ja
lasi
sanoi hänelle: «Pyh" Hengi

pua

tulee sinun päälleS ja Plimmäisen woi,
ma marjoo sinun. Sentähden myös
Pyhä, joka sinusta syndyy, pitää lut«

se

sultaman Jumalan Pajaksi. Ia katso
Elisabet) sinun langos siitti myös po«
jan wanhalla ijällänsä: ja tämä on
kuudes kuukausi hänelle, joka kutsuttiin
hedelmättömäksi. Sillä ei Jumalan edeSsä ole yhtään asiaa mahdotoinda."

c

«

«Min sanoi Maria:

)

'?

Herran

sanas

piika, tapahtuko» minulle sinun
jälkeen." ja Engeli läksi hänen tyköänsä. Silloin otti Maria yhden neitseistansä ja meni Elisabethin tykö, koet»
telemaan Engelin puhetta. Ia tapahtui

sitte, kuin Elisabeth kuuli Marian lerwetyksen, hyppäsi lapsi hänen kohdus-

sansa.

Ia Elisabeth täytettiin Pohällä
ja huusi suurella äänellä ja
sanoi:
olet sinä »vaimoin
seassa ja siunattu on sinun kohdus hedelmä Ia kusta se minulle tulee, että
Hengellä

:

minun Herrani Äiti tulee minun tyköni. Sillä katso, sitte kuin sinun ler»

wetykfes ääni tuli minun korvoihini,
hyppäisi lapsi ilosta minun kohdussani.
Ia autuas olet sinä, joka uskoit, sil«
lä ne täytetään, luin sinulle omat
tut Herralda." Ia Maria sanoi :" Mi«
nun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja
minun hengeni iloitsee Jumalassa mi,
nun Vapahtajassani, että hän katsoi
piikansa nöyrytta, sillä kmso, tästedes
pilaa kaikkein sukukundain minua au-

sano»
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se woimalllnen on
suuria ihmeitä tehnyt minun kohdeni, ja
hänen nimensä on pyhä, ja hänen lau»
piudensa pysyy suusta sukuhun, niille
tuaksi kutsuman: sillä
jotka

hänen

hända

pelkäwät."

tykönänsä

ja palasi koliinsa.

läheS

Ia Maria oli
kolme kuukautta

Joseph, joka ei näistä mitään lie»
hawaitsi häpiällä, että Maria oli

lönyt,
raskas.

sissä:

Cilloin

huusi hän

Herra,

hämmäslyk.

ota minulda pois

minun hengeni, se on minulle parembi
kuolla kuin elää." Niin neitseet, jotka
Marian tykönä olit, sanoit Josephille:
tiedämme, että hän on puhdas
neitsyt ja että tämä on Pyhän Hengen
ihmellinen woima, sillä Engeli on sen
ilmoittanut." Mutta Joseph ei uskonut sitä, waan ajatteli salaisesti hyljä«
tä hänen. Silloin tuli Engeli lose<
phin tykö unessa ja sanoi: „Äla pelkää
vtlakses Manata kihlattua puolisotaS
tykös, sillä se tuin hänessä on siinnyt
on Pyhästä Hengestä.
Ia hänen pilaa synnyttämän Pojan jonga nimen
/
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sinun pitää kutsuman lesus, sillä hän
on wapahtawa kansansa heidän synneis,

tuli sangen iloiseksi
tämän ilmestyksen kautta ja pani poiS
taiken epäilyksen ja murheen, meni nöy«
ryydellä neitseen Marian tykö, ja anoi
kuin hän händä
haneldä andeeksi
wastaan rikkonut oli. Hywällä miel«
lella wakutli Maria händä siitä ja he
wieltit aikansa ilolla ja rukouksilla.
KoSka aika lähestyi, että Marian
piti synnyttämän, käwi käsky ulos Kei»
sarilda Augustukselda, että kaikki mailma pili werolliseksi laskettaman. Ia
kukin meni kaupungihinsa andamaai,
itsiänsä arwaltaa. Riin meni myös Jo.
seph Galeleasta, Nalsaretin kaupunglvia
ylös ludeaan, Dawidin kaupunglin,
joka kutsutaan Bethlchem, sillä hän o!i
Dawidin huoneesta ja suusta, anbamaan itsiänsä arwatta Marian
kihlatun emändänsä kanssa. Niin ta«
pahtui heidän siellä ollessansa, että hä<
«en synnyttämisensä päiwäl tulit täytetyksi. Ia hän synnytti Pojan hänen

tänft." Joseph

sen

(
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esikoisensa ja kapaloitsi hänen, ja pani
seimeen etlei heillä ollut siaa majassa.
Ia paimenet roalwoit siinä paikkakun,
nassa ja »vartioitsit yöllä heidän laumansa, sillä näissä lämbymissä maissa
:

paimenetaan karjat ulkona kaiken wuotla; ja katso! Herran Engeli seisoi heidän tykönänsä, ja Herran kirkkaus
ymbäri walaisi heitä, ja he suuresti pel-

jästyit. Ia Engeli sanoi heille.lät peljätkö: silla katso minä ilmoitan
teille suuren ilon, joka tuleroa on kaikelle kansalle. Teille on tänäpäiwänä
syndynyt Vapahtaja, joka on ChrisluS
Herra Dawidin kaupungissa. Ia tä,
mä on teille merkiksi: te löydätte lapsen kapaloituna, makawan ftimeessa."
Ia kohta oli Engelin kanssa suuri tailvallisen sotawäen joukko, jotka kiittit
olkon
Jumalala, ja sanoit:
ja
raukorkeudessa,
maaösa
Jumalalle
ia
hywa
tahto:" Ia taha
ihmisille
pahtui, että Engelit menit heidän ty,
köönsä tairoaseen, niin paimenet puhuit
,

,

keskenänsä:

Belhlehemiin,

ja katsotamme silä, kuin tapahtunut
on, jonga Herra meille ilmoitti." Ia
he tulit tiiruhtain, ja löisit Maria:,
ja Josephin, niin myös lapsen, jota
,

makasi seimeeösä. Koska he tämän nöh<

he sen sanoman, kuin
lapsesta
sanottu oli. Ia
heille tästä
kaikki, jotka sen kuulit ihmettelit niitä,
kuin heille paimenilda sanottu oli. Multa Maria kätki kaikki nämät sanat tul»
kislellen sydämessänsä. Ia paimenet
palasit, nlistäin ja lunnioillain Iu«
malata kaikista, kuin he luulleet ja näh»
neet olit, niinkuin heille sanottu oli.
Samana yönä meni Keisar Au»
gustus ulos, ja näki taiwassa yhden
tähteen, joka oli sangen kirkas, ja roa»
laisi monda maakundaa. Niin hän pe«
lästyi ja ihmetteli paljon sitä, ja lä»
hetti käskyn kaikille oppineille, että he
selittäisit hänelle mitä se tähti merkitse.
Ia ei ollut yksikän heistä, joka taisi
sitä selittää. Mutta yksi roaimo nimeldä
Sibilla sanoi:
tähti merkitse!,
että Christus on syndynyt mailmaan,
reet olit, julistit

(
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jonga pitää oleman kuningaana Jerusalemissa, ja kaiken mailman pitää kumartaman händä:" kuin Augustus tämän kuuli, hämmästyi hän sydämessänsä, sillä
hänelle rakennettiin aitana kaikissa maakunnissa että hänen kuwansa kumarrettaisi. Mutta siinä paikassa annoi
hän häwiltää nämät altarit ja pois ot,

kuwat.
Koska lapsi oli kahdeksan päiwän
wanha, että se piti ymbärileikattaman,
kutsuttiin hänen nimensä lesus, joka
niin oli jo Engclildä ennen kutsuttu,
kuin hän sikisi äitinsä kohdussa.
Se uusi tahti, josta Augustus niin
suuresti pelästyi, näkyi myös kaukaa
ylitse idän maan, ja tietäjät, jotka
lunsit tähtein juoksun kuin Jumala niille
asettanut oli, ymmärsit kohta tämän ou,
dontähteen oikean luonnon, ja kolme heistä tulit Jerusalemiin ja sanoit:
on se syndynyt Juvalaisten Kuningas sillä me näimme hänen lähteensä
idässä, ja tulimme händä kumarten rukoilemaan." toska Kuningas Herodes,
iaa

sa

,
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joka silloin hallitsi lerusalemita, sen
hän ja kaikki leru«
salemi hänen kanssansa, ja kokoisi taik,

kuuli, hämmästyi

ki ylimmäiset papit ja kirjan oppeneet
kansan seassa, ja kyseli heildä, kussa
Christuksen syndyman piti. Ia he sanoit hänelle:
ludan
sillä niin on prophetan lautta

maassa

,

kirjoitettu:

Ia sinä Bethlehem ludan

maalla, et sinä ole suingan wähin ludan pääruhtinasten seassa, sillä sinusta
on tulema
Ruhtinas, jonga minun
kansani Israelia pitää hallitseman."
Silloin kutsui Herodes tietäjät salaa,
ja tutkisteli wisusti heildä. millä ajalla

se

tähti

ilmestyi. Ia lähetti heitä Beth.
ja kysylehemiin, ja sanoi:
tät wisusti lapsesta, ja koska te löy«
dätte, niin ilmoittakat minulle, että
Minäkin tulisin ja kumarraisin handä.''
Koska he olit Kuningan kuulleet, menit
he matkaansa, ja kaiso tähti, jonga he
olit naähneet idässä, käwi heidän cdel,
länsä, niin kauwan kuin hän edellä käy,
den seisahti se.', paikan päälle, jossa

»5
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lapsi oli. Koska

h? tähteen näis, ihss»
sangen
he
suurella ilolla, ja man:l huoneseen, löysit iapsin äitinsä Ma»
r>6n rsnssa, maahan la.",g?sil ia ru«
toiltt händä: ja awasit tawaransa, ja
luit

lahjoitit har.cNe kuldaa ja pyhää saulvua,ja mirhamita. Ia Jumala kielsi

heitä

unessa Herodeksen

tIM palamashe menit toista lietä omalle
maallensa. Mutta koska Herodes kuu-,

ta

:

ja

li, että tietäjät olit poismenmct, wi«
kowin, ja lähetti pal-»

hastui hän sangen
lohiansa kiini

ottamaan ja murhamaan
mutta ne ei lamanneet heitä, niin

fllä he pääsit lykylisesti kotiinsa. Sen
jälkeen tahtoi Herodes lähettää palwe,
l<a,isa tappamaan kakki poikalapset

Belhlehemissä

hän
ottamisista
mutta

sen

ja kaikissa
äärissä;
estettiin tästä julmasta ldes
käskyn kautta Keisari da

Vugustukselda, hänen päämikhr!c>2i!jä,
joka kutsui handä Ruomin kauv.ingiin
wastamaan niitä monia kannelta, kuin
hänen päällensä kannetuin kowan ja
pai

-5
painawaisen hallituksen tähden; ja hän
wiipyi koko ajastajan Ruomissa, sillä
yksi hänen omista pojistansa kandoi hä(

o

)

nen päällensä.

Koska lesus oli kolmenkymmenen
päiwän wanha, meni Joseph ja Maria

hänen kanssansa lerusalmiin asetlaksensa
bändä Herran eteen, niinkuin kirjoiteltu
on Herran laissa. Ia katso, yksi miet

oli Jerusalemissa, jonga nimi oli Simeon tämä oli hurskas ja jumalinen
mies, odollain Israelin lohdutusta; ja
Pyhä Hengi oli hänessä. Ia hänelle
oli sanottu Pyhaldä Hengeldä, ettei
hänen pitänyt ennen kuolemata näkemän,
kuin hän näkisi Herran Christuksen. Ia
hän tuli Hengen kautta tempeliin, ja
:

wanhemmat

toit lapsen

lesuksen sisälle

tehdäksensä hänen edestänsä
jälkeen.
jallitti

lain laman
Niin hän otti hänen syliinsä

Jumalala ja sanoi:
sini
lasket Herra palweliaS rauhaan menemään, sanas jälkeen; sillä minun silmäni owat nähneet sinun autuudeS;
jonga sinä walmislit kaikkein kansain
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eteen, walkeudeksi «valistamaan pakanoita ja sinun kansaS Israelin kun«
niaksi." Koska he olit tehneet lain jälkeen otti Joseph äitin ja lapsen ja
palasi ilolla kotiinsa.
,

Mutta kuin

wuosi oli

kulunut,

Herodes 'Mensa kotiinsa Jeruja täytti

tuli

salemiin endiseeu maltaansa
,

nyt julman aikomuksensa, ja lähctll
tappamaan kakki poikalapset Bethlche-

niissä, ia kaikissa

sen

äärissä,

jotka

olit taikka nuoremmat, sen
ajan jälkeen kuin hän oli tarkasti tietäjildä tutkinut.
Silloin ilmestyi

taksiwMtisel

Herran Engeli Josephille unessa, saja ota lapsi äilinensä
noden:
lyköS

,

l 5 siihen

ja pakene Egyptiin, ja ole siel,-

asti, kuin minä
etsivä lasta,

on

sanon, Ma
hukutlaksensa

hän nousi ja otti
händä Niin
öitinensä yöllä tykönsä ja pakeni
''

tiin.

lapsen

Egyp-

Koska he olit matkassa,

suureen erä-maahan,
jossa

tulit h:
ja ei ollut siaa,

he taisit lewätä.

Niin he näit

(

hän

tä

,

suuren

°?

ja Joseph sanoi,
he manisit sinne
siellä yötä,
Mutta
löytäisit
mettä.
kuin
siellä
tuli puun luo, ja ei löytänyt «vet-

kaukaa
että
jos

)

°

oli

puun,

ja olisit

hän sangen murheellinen, sillä

paikalla oli paljo ruohoa, niin
että hänen juhlallansa kyllä lauunda oli.
Silloin käwi Maria maahan istumaan,
otti lapsen syliinsä, ja risti
maahan, niin nousi salainen lähteen silmä,
ja he iloitsit ja kiillit Jumalala sen armon
edestä; ja he sait kyllä w?ttä juhtaillensa.

samalla

sormensa

sa

Toisena

päiwänä täytti!

he

astian-

matkan tarpeeksi. Kullissansa ha«
wailsi neitsyt Alana yhden sangen kor,
kean puun, jossa oli paljo Odelmia,
jotka jo olit kypset,
hän katsoi
ylös puuhun, ja tahtoi mielellänsä jo-

sen

hedelmistä, multa Joseph oli
ja
ei uskaldanut kawuta ylös
wanha
puuhun, niin puu kallisti itsensä, että
Maria sai ottaa hedelmistä niin poljo,
kuin hän tarwilsi. Kuin he olit syöneet
ja täyttäneet säkkinsä, nousi
jäl«
ja
lensä pystyyn, Maria liitti Jumalaa
tain
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hänen hywäin tekoinsa edestä, että hän
lesuksen tähden annoi kaikki tulla hei»
dän parhalsensa, niin että he tulit rawitulsi ja wirwoitetuksi. Sitte malkus,
tit he eteen päin, ja Joseph ei tundenut tien, mutta Jumala osolti armon-

sa

moninkertaisesti, niin että kaikki
metsän pedot tulit edes lapsen tykö, ja

lodislit, että

hän oli heidän luojansa.
Puut, yrtit, kukkaiset ja ruoho kallis»
tit itsensä sitä tietä myöden, kuin heidän
waeldaman piti. Kerran hawaitsi heitä yksi parwi ryöwäriä, jotka heitä
kiini otit ja sanoit, että wanha Joseph
oli waraStanut nuoren waimon ja lap«
sen, ja aikoi tumattomalla lamalla pois
ja tahdoit sentähden lappaa
ja
ottaa
hänen
itsellensä sen nuoren waimon ja lapsen. Niin oli wanha ryöwari heidän seassansa, jolle piti saalis
tuleman kuin he sinä päimänä saaneet
olit. Tämä tuli sangen iloiseksi woiton
tähden ja wei heitä kotiinsa; multa
Joseph ja neitsyt Maria olit

wiedä

heitä

murheessa.

suuressa
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Samalla ryöwarilla oli waimo,
hän rakasti niinkuin omaa hen«
geänsä; koska tämä näki miehensä tu»
lewan ja neitseen Marian hänen kans»
jota

sansa
ja

mielistyi hän häneen ja lapseen,
waStaan otti heitä hywin, wei

heitä

huoneeseensa za

korjasi heitä. Hän pesi
myös lapsen ja roalmisti hänelle hywän
ja puhtaan wuoteen. Hlyöwärin wai«
molla oli myös lapsi, joka paljo wai«
wattiin haaivoilda ja ruwelda, ja koko

oli musta, ja hän
pani
meteen, jossa lesus
oli ollut, ja
tuli kohta terroeekfi.
Niin tuli myös loinen ryöwöri, jolla
oli haawoja, ja pesi itsensä samalla
medellä ja parani myöskin.
Silloin olli wanha ryöwäri tämän we«
den ja katki
niinkuin lääkityksen;
ej
yksikön
sillä
haawa ollut niin suuri,
yksikän
eikä
wirhi niin wanha, ettei
se tullut paratuksi, kuin ikän wähän
kasleldiin tällä wedellä, ja ej yhdellä,
kän ollut sitä tautia, josta ej hän oli»

hänen ruuminsa

sen samaan
se

sen

se

si pääsnyt la män weden kautta.

Ia
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monda annoit samalle ryöwärille paljo
edeSlä, niin että hän tuli
lahjoja
gen rikkaaksi ja ylönannoi ryöwämisensä.
Koska he olit siellä kolme päiwäa
olleet, tahtoi Joseph ja Maria taas
andaa itsensä matkaan Egyptin maalle;
niin rydwäri ja hänen waimonsa pyy-

sen

san-

sit heitä wiipymään kauwemman, mutta he ei tahtoneet, waan walmistit itsensä matkaan, ja ryöwärin waimo annot heille ruokaa ja miinaa ewääksi,
ja rukoili heitä palaitessa Egyptistä
käymään heidän luonansa, ja ryöwari
osotli heille oikean tien, ja heitti heille

rakkaat jäähywäiset.
Joseph matkusti eteen päin äidin
ja lapsen kanssa Egyptin maalle; mut,
ta he ajoit eksyksiin, eikä löytäneet tie«
tä, jota oli ennen ajettu. Niin Jo»
seph tuli murheelliseksi, ja sanoi neitselle Marialle." Mitä sinä luulet? Tä.
tä tietä ei ole koskan kuljettu, eikä ole
toiwoa löytää yhtään ihmistä, joka oh«
jäisi meitä. LoS se on sinun tahloS,
niin me ylönannamme sen; sillä me

laidaisimme joutua wielä suurembaan
hätään, kuin me ennen olemme olleet;
sillä erämaa on lawia, me olemme
woituneet, ja meidän ewämmee kohta
loppuu." Neitsyt Maria ei «vastannut
siihen mitään, maan istui maahan, ja
ilki katkerasti; sen näki r.'onha Joseph
ja katui, että hän oli sanonut jotain,
kuin teki hänen surulliseksi, ja rukoili
hända lakkamaan itkemästä, ja sanoi:
,Mita minä woin tehdä sinulle ja si.
nun lapselles, niin minä teen sen mie»
lelläni; älä itke, waan sano mitä tietä
Hnä neuwot, niin minä seuraan sitä."
Neitsyt Maria waStasi: "en minä nii«
den sanoin tähden itke. kuin le puhuit»
te minulle siweydellä ja hiljaisuudetta,
waan minä itken sen surun ja murheen
tähden, kuin teillä on ollut minun läh,
deni sitte myöden, kuin minä tulin lei,
dän morsiameksen, ja sen hädän täh»
den, kuin te kärsitte minun ja minun
lapseni tähden wieraalla maalla, ja to«
lisesti, te olette minulle ja minun lap»
Meni tehneet niin paljo hywää, niin»
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kuin minä olisin ollut teidän awiowaimonne." Mutta Joseph rukoili, ellei
»Ston, ethän itkisi, ja sanoi:
tä Jumala warjelee meitä, ett'emme lu<
le wahingoon." Kuin he noin puhuit
keskenänsä, leposi lapsi äidin helmassa

ja makasi, »yynelleet putosit Marian
poalilda tämän siunatun lapsen päälle,
ja heräsi, ja ojensi kätensä, ja pyyhki kyynelleet äidinsä poökilda, ja niin

se

lohdutti händä. Silloin kysyi Joseph
neitseldä Marialda, milä hänen tah,
lonsa oli, ja mitä tietä heidän piti wael»
daman. Neitsyt Maria wastasi:

gämme toista tietä ja hyljätkamme tämän, joka on niin eksyttöwäinen.'' Kuin
he näin puhuit, tuli Jumalan Engeli

toiwaasta ja lohdutti heitä, ja sanoi:
mene waan edespäin Egyptin
maalle, minä tahdon seurata sinua ja
näyttää sinulle tien, jota sinun waeldaman pitää, wielä on sinulla kymmenen
päiwän matka, niin sinä tulet Egyptin
maalle." Koska he tulit Egyptin maal-

le, löysit he

suuren puun, jota sen maan

(

o

)

33

osulkaat kumarsit niinkuin Jumalala,
ja moni uhrasi sen puun tykönä eläi»

miä ja muita lahjoja. Nämät ottit pakanalliset papit tempelissa jokainen omik«
si tarpeiksensa. Koska neitsyt Maria
lapsen kanssa tuli tämän puun tykö,
tapahtui siinä suuri tunnus tähti, sillä
puu notkistui maahan oksinensa, ja todisti sillä muotoa, että lapsi oli sen
Herra ja luoja, ja he käiwät sen juu»
relle istumaan ja lepämään.
Mutta neitsyt Maria ja Joseph
matkustit wielä etemmin Egyptin maal«
le suureen kaupungiin. He tulit sinne
ehtolla myöhän ja olit tundematlomat,
eikä tienneet, missä heidän piti saaman
majaa; niin oli kaupungissa yksi kylpöhuone, jossa oli epäjumalan tempeli;
siinä olit he yötä. Multa puolen yön
aikana nousi suuri huuto ja woiwotus
ylitse koko kaupungin ja ythällä ilmas»
sa kuului hirmuinen ja kauhea ääni jo»
ka sanoi:
meitä! meidän Her»
ramme on tullut tänne, kuka on hake»
nut hänen? Hän on syndynyt puhtaaS-
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neilseslä

ja meidän täylyy karata ja
meidän huoneistamme, ah! mei»
dan huonemme omat jo kaikki langeneet
maahan, kukistetut ja rikki särelyt; woi

ta

paeta

sinua Joseph, sinä wanha mies, miksi
sinä tämän lapsen tänne toit," Tästä
kauheasta huudosta tuli kansa suureen

hämmästykseen, juoksi kokoon kaluille ja
teille, pelkäsi, eitä kaupungi hawitetään,

ja sanoi loinen toisellensa.me tempeliin rukoilemaan meidän Jumaliamme.'''Multa kuin he sinne tulit
näit he kaikki häidän epäjumalansa maa»
han langeneena moninaisissa rclleissä,
muutamat poikki katkaisletullla jäsenillä
ja päillä, ja muutamat kahdessa palasNiin kansa wapisija sanoi:
Jumalamme owat maahan langeneet,
jotka lupasit meille apua Meidän tuskäykassamme; me pelkomme, että
pi meille niinkuin sille woimalliselle ku-

sa.

se

ningaNe Pharaonille, silloin kuin hän
ajoi ludalaisia takaa ja hukkui Punasessa meressä kaiken joukkonsa kanssa;
ja tästä merkistä kuin me näemme mei«

(
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Jumalistamme pelkomme
suuria waiwoja tulee meidän

me, että

ban

päällem-

me." Muutamat kansasta sanoit:

ne on wieraua

rikkoneet
sotineet meidän

owat

Jumalia

joika
meidän rauhamme ja

tullut,

Jumaliamme

ja enme tiedä, mistä

wastaan,

lulleei."
Kuin kaupungin päämies kuuli sen
suuren huudon ja surkian waliluksen kansassa, kysyi Hän heildä mitä nyt oli ta-

he

owat

pahtunut.
Ia he sanoit milö he olit
niin hän meni lempekuulleet;
ja
nähneet
liin ja näki hämmästyksellä Jumalansa
pienissä palatsissa, säretyt, ja maahan

langetut. Hän huusi korkealla äänellä
ja sanoi: ''Tässä on suuri tunnustähti.
tapahtunut, luinga pitoa maille tästedes
käymän. Missä se wäkewä Jumala lienee, jolla on niin paljo woimaa, että
hän pois karkoilti ja sörki meidän Jumalamme. Jos minä tietäisin, kuka
se «Voimallinen Jumala on, niin minä
tahtoisin kunnioittaa händä; meidän
Jumalamme ei kelpaa ilsiänsä «varjelemaan; pangamme siis meidän uSkom-
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turwalluksemme sen lotisen JuHän meni ulos tempe«

malan päälle."

lista ja kysyi, joS kennen piti tietämän
missä »voimallinen Jumala oli. Koska hän näki neitsen Marian poikinensa
istuman kiwellä ja Josephin seisoman hänen »vieressänsä, niin hän tahtoi katsella näitä muukalaisia ja Jumala johdatti hänen sydämensä, että hän meni
hndan tykönsä ja kysyi mildä maalda
he olit tulleet, ja mihin he aikoit men,
Joseph
na pienukaisen lapsen kanssa.
olemme tänne tulleet
»vastasi:
ludaan maalda: "Silloin ymmärsi päämies, että tunnus tähti oli tapahtunut tämän lapsen tähden, joka sinne
tullut oli. Hän meni tempelin, kutsui
kansan kokoon ja sanoi: "JoS tahdot-

se

te nähdä syyn
tunut on, ja

siihen, kuin täällä tapahmiksi meidän Jumalan»,
me kukistetut on>at, niin mengät katsomaan yhtä pientä kaunista lasta äitinsä kanssa. Se on tämä lapsi josta prophela Nahum ennuStaa, että

Iu
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nouseman

sugusla pitää
lähti,
joka walaisee koko mailman. Nyt minä indän näistä merkistä, että tämä
on se lapsi jobia propheta Jeremias kirjottanut on, että se ajetaan uloS ludaan
maasta ja tulee meidän tykömme, niin

on myös Provhclalda lesaiakselda kir,
jottetlu, että Jumala tulee ihmiseksi ja

andaä itsensä synnyttää mailmaan, ja että
hän lapsuuden ijällä tulee meidän maal»
lemme ja poiskarkoittaa meidän Junia»
lamme, niin ettei ne rooi pysyä hänen
teille lotuudes«
edessänsä., Ia minä
sa, yhden wuoden takaa matkustit tol»
me tietäjää tämän maan lautta, ja ne olit
muukalaiset ja wieraat, ja menit Jerusalemiin, etsimään sitä äsken syndy«
nyllä lasta, joka oli Voimallinen tai«
ja maan päällä. He seurasit uut«
ta tähtiä, joka johdatti heitä samalle
maalle, jossa oli fyndynyt Jumalan poi»
ka, taiwaqn ja maan luoja;
täh«
den naimme Mf selkeästi; ja nämät mer»
lil omat tapuh?'. neet tämän lapsen tähden
ja minun silmäni todislawal, että lapsen

sanon

waassa

saman
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äiti on puhdas neitsyt. Me hämäiksiitä, että samalla het«
kellä, kuin he tänne tulit kaikki meidän
Jumalamme langesit maahan."
Kaupungin päämies sanoi Josephit»
le:
«vieras, sano minulle totuudessa mitä sinä tiedät tästä lapsesta
ja «vaimosta." Joseph kysyi Marialda,
jos hän saisi
kaiken kansan edessä mitä hän totuudessa tiesi lapsesta
ja hänestä. Neitsyt Macia wastasi:

semme sen myös

sanoa

,

heille totuudessa

mitä te tie-

älkät salatko mitään." Niin
se
wastasi Joseph ja sanoi:
sana, kuin te sanotte on kaikki tosi. Tämä äiti on puhdas ja saastuttamatoin
neitsyt ja Engeli laiwaasta ilmoitti hänelle, että hän Jumalan ihmellisen moi»
man kautta synnyttäisi sen luwatun ihmisten «vapahtajan ja kutsuisi hänen nimensä lesus." Ia kaupungin päämies
dätte

ja

,

sanoi kansalle:
mahdatte nyt
luulla, että minun sanani on tosi. Hän
on nyt tullut meidän maallemme niinluin Prophetat kirjoittaneet omat." Io«

c
seph sanoi:
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kuule minua, Ma»

sai poikansa miehelä, ja siitti lapsynnitä. Hän synnytti
ilman waiwaa ja walitusla, ja lukemattomia engeliä oli silloin siinä, jotka palwelit, kunnioittit ja ilahuttit händä, ja lauloit lapselle kiitosweisuja;
ja
huoneen yli syttyi tähti, joka

ria

sensa

sen

saman

andoi «valonsa kaukaa ivikraille maille,
loisti tietäjille idin maalla, jotka
nait sen ihmelliscä naioa ja juoksua,
ja uskoit totuudessa, että meidän Herramme oli syndynyt, joka hallitsee tai»
waan ja maan, ja he waelsit tämän
tähden jälkeen Bethlehemiin. Koska he
löysit lapsen, niin he kumarsit händä
ja uhrasit kalliita andimia, joita he
myötänsä toiwat. Koska HcrodeS sai
kuulla, että hänen waldakunnassansa oIi niin «voimallinen kuningas syndynyt,

se

lähetti hän Palmellansa
paa

ja tahtoi
hänen; silloin kaski Jumalan

tapen-

Zeli minua pakenemaan tänne äidin ja
lavsen kanssa, ja niin me olemme tänne tukeet Jumalan edeSkatsomisen kaut.

H"
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sillä hän on »varjellut meitä tällä
pitkällä matkalla, ettei meille ole milään manhingoa tullut."
la,

Kuin Joseph tämän puhunut oli,
meni kansa liikutetulla sydämellä neitsen
Marian tykö ja langesi polwillensa ja
kumarsi lasta; ja he kyselit losephilda hänen ja äilin ja lapsen tarpeista,
ja annoit heille huoneen, jossa he asuit

seitsemän wuolta.
Ia Joseph rupesi

käsityötänsä har»
joiltamaan ja neitsyt Maria ombeli pur«
purata ja silkkiä ja muita kalliita waatteitä. Kaupungin waimot tulit ufeaS,
li hänen tykönsä katselemaan sitä kaunista lasta lesusta ja taritsit Marialle palwelustansa. He osolit hänelle kun,
niaa ja olit awulliset lahjoillansa. Ia
neitsyt Maria oli myös elämä kerrassansa niin siiroollinen ja puhdas, että

hän senlähden pidettiin suuressa armossa.
Hänen lastansa palweltiij» kunniallisuu»

della ja hartaudella jakansa sanoi, että
hän oli Egyptin maan ilo ja lunastus.
Niin usein luin joku tuli murhelliseksi
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ja walitti waiwc,nsa, niin hänelle an«
nettiin tämä neuwo "!ähc minun kans«
sani neilsen Marian tytd, niin saat
lohdutuksen ja surus la^caa:" Koska
Jumalan poika tuli siile ijälle, etti
hän taisi käydä ja puhua, niin ei hän
andanut itsensä taluttaa, niinkuin muut
:

lapset, waan

hän nousi itse seisallen

ja

köweli wisusti langemata. Ia kuin hän
rupesi puhumaan, niin hän puhui sel«
wärli, ja ei puolilla, eikä pehmeillä
sanoilla, niinkuin muut lapset tekemät,
silloin kuin he alkawat puhua.
Neitsyt Maria käski poikansa menemään leikkimään -nuiden lasten kans»
sa, että kansa nutisi händä, ja hän
meni siinä packarsa, Da se howä lapsi
lesus oli aina kuuliainen jä nöyrä äi»
tiänsä kohtaan. Kuin hän tuli muiden
lasten tykö. niin he iloitsit hänen leikistänsä sillä ne olit wialtomat ja
niin riemulliset ja hywin ajateldut, ettei
niilä ennen nähty, eikä kuultu; hänen
käytöksensä oli Myös niin hp»ä, elia
muut lapset otlil mieZMäli opin ja hän
,

s»
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lehtiin aina päällys mieheksi kaikissa heibän huwiluksissansa ja leikkissansä. yhtenä pälwänä kuin lesus oli muiden
langesi yksi
tasaikäisten lasten
liweä
»vastaan
ja
särki jalkansa
heistä lapset
rupesit suurella äänellä
pahasti,
itkemään, mutta kuin lesus
näki
lapsen tykö, ja tarttui
meni hän
ja käski händä
hänen käteensä
ja
terweenä
sanoi: "Käy minun kans»
sani muiden lasten tykö, me tahdomme
leikkiä heidän kanssans:" Niin hän

seurassa

sen
nousemaan

sen

nousi seisallen
joka näki

sen,

Jumalallinen

parandunecna, ja kansa,

sanoi, että
lapsi ja että

lesus oli

hänellä

oli
»valda kaikkein kappalden yli.
Koska ne seitsemän »vuotta olit
kuluneet, kuin Joseph oli Marian kansEgyptin maalla ja kuningas Herodes
«li kuollut, ilmestyi Herran engeli
ja
Josephille unessa ja sanoi:
ota lapsi äitinensä ja mene Israelin maal,
le, sillä ne omat kuolleet, jotka lap,
sen hengeä wäijyit." Joseph nousi niin»
luin engeli käskenyt oli, mutla tuin

sa

(
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kaupungin kansa sai tiedä, että he ai»
koit mennä omalle maallensa tulit he san»
gen surullisiksi ja sanoit:
seitsemän wuotta olemme me olleet hywässä myöten käymisessä; ei meillä ole ollut
yhtään suurta myrskyä; meidän pel»
domme ja karjamme ei ole saaneet min»
gään wahingon, niinkauwan kuin nä«
mät täällä olit, waan meillä on onnellisia wuosia ollut." Joseph annoi

heille hywän

neuwon ja

sanoi:

ällät enää palwelko teidän epäjumali»
lanne, waan kumartakat sila ainoata
totista Jumalala, jolla on kaikki woima

laiwaassa

ja maan päällä."

Hän heitti

heille jäähywäiset ja annoi heitä luma»
lan haltuun.
Ne hywat kaupungin
myös
tulit
Marian ja lapsen
waimot

ja loit heille lahjoja, annoit
veitselle Marialle kaulaa, ja heitlit
hellejä jäähywäisia ,ja rukoilit, että
Jumala johdattaisi ja «varjelisi heitä.
Niin läksi nyt Joseph, neitsyt Maria
ja lapsi Egyptin maalda Jerusalemiin.
Heillä oli monda waiwaa mallassa, ja
tykö,

(
)
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he wäsyit monda kertaa kuin he ajoit
suurten ja tulisin hiekka maiden kautta.
Mtenä päiwänä tulit he suuren
joen tykö, joka »virtasi tien yli. Neit°

Maria tysyi lostphilda, kuinga
heidän piti pääsemän ylitse, niin Jo»
feph waStasi: ..tässä pitää meidän kaalaman, ja minä tahdon kandaa lasca,
ettei se lastu." Koska Maria «almisti
itsensä käymään, otti lapsi hända kä«
destä kiini ja sanoi:
äiti seuraa minua." ja hän meni heidän edellänsä weden päällä joen yli, ja Maria
ja Joseph täit hänen jäleslänsä ja ei
kastelleet jalkojansa. Mutta koska Joseph kuuli, että ArchelauS Herodeksen
poika, oli kuningas ludeassa pelkäsi hän
sinne mennä. Ia hän sai lumalalda
käskyn unessa, poiketa Nalsarelin kau«
pungiin Galilean maalle, joösa Anna,
neitsen Marian äm asui, joka Vielä eli,
multa Joakim hänen miehensä oli kuol,
lut, ja Anna oli mennyt toiselle mie,
helle, jonga nimi oli Cleophas ja tämä
oli Josephin, Manan kihlatun miehen,
fyt

,

(
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weli. Anna oli sangen iloinen,
he jällensä tulit koliin ja langesi heidän
kaulaansa ja kiitti Jumalala joka oli
/

heitä heidän maikassansa.

Kau«
pungin luona oli kappale f maata joka
oli ollut Joakimin, mutta hänen kuo,
lemansa jälkeen tuli perinnön kautta
auttanut

,

Marialle; siihen rakensi loseoh huoneen
ja asui ncicsen Marian ja lapsen Ie»

suksen kanssa ja eli aikansa
pelwossa, siihen asti, kuin
itsellensä

opetus

lapsia.

Jumalan
lesuS otti

Kuin lapsi ka»n??i näytti hän kai,
kessa käyiöksessänfä ihmetlisen wisauden
mutta oli kuilengin muiden tasaikäisten
latten kanssa, leikissä ja huwituksissa.
Tawoi?sa ja ulkonaisessa muodossa oli
hän niinkuin hyrvä ja siiwollinen lapsi,
että jokainen näkisi, että kaikkein ihmisten jumalallinen mapahtaja myös oli
totinen

ihminen. Natsaretisiä asui

ri,

kas mies, jongan nimi myös oli Jo,
seph; tämä oli Josephin ja Marian ys«
tämä ja teki heille paljo hywää.
Phtena päiwäna tull lesuS sisään,

c
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ja löysi
ja kysyi

°

auinsä

)

Josephin

heildä:

itkemässä

teille on tullut,

itkeite." Joseph ivastasi:
itkemme, että merdän ystäwämme
on kuollut, joka meille leki paljo hywää;

että

te niin

hänellä oli

suuri rakkaus sinua
hän monda kertaa
minulle sanoi. lesus sanoi heille: tahdotlakte, että hänen pitäisi jälleen elä-

kohtaan,

myös

niinkuin

män? Joseph roastasi se tapahtuu Harmoin, että se joka jo makaa kuolleena
tulee jällensä Her-giin; multa jos sinä
lvoit sen tehdä niin sinä muutat meidän

murhemme iloksi. lesus wastasi:
lat mitä minä

sanon;

mengät sinne,

missä kuollut on, puhutat nämät sanat
hänen korwiinsa: minä sonon sinulle sen

kautta, jolla on «voima elämän ja kuoleman yli, ettäs nouset ja käyt minun
kanssani." Näin käski se hywä lapsi
lesus. Niin Joseph meni sinne, missä
kuollut oli, ja sanoi ne sanat kuin lekäski, ja kuollut nousi ylös ja ru-

sus
pesi puhumaan, ja oli lerroe ja raitis
samassa silmän räpäyksessä; mutta Ie-

<

sus kielsi heitä
pitämään

6

6?

)

kellengän sqnomasta,

maan
salaa. Vhtenä päiwänä meni monda lasta ja otit lesusla
kedolle, jossa oli laimettu
mea ja maata, niin lesus käi maahan
istumaan samalle paikalle ja otti
mea ja muldaa ja teki pieniä linduja
juuri yhlänäkösia niiden tanesa, jotka
lendelit kedon yli. Koska muut lapset
näkit, että lesuksella oli niin kauniita
pieniä linduja nauroit he ja lahtoit samo,
ten tehdä linduja niinkuin hänkin. Sil,
lä wälillä tuli manha Juvalainen käyden ja näki, että he näin leikkit; hän
nuhteli heitä ja sanoi:
wihotalle

seuraansa

sa-

sa-

sen

kautta Jumalaa;

lesus ' mitä sinä

teet, muut lapset ottamat

merkin." > Niin wastasi

sinusta esi-

lesus:

jota en minä koskan
kyllä,
että meidän lapwihoita, tietää
omat
wialtomat: anselliset leikimme
dakon Jumala, että myös sinäkin huwituksissas olisit nuhdetoin." S,e wanha Juvalainen suuttui tästä ja etsi kos»
toa lesucsen päälle ja tahtoi turmella

nun

Jumalani,

4«
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hänen leikkinsä ja meni jaloilla kallamaan hänen lindunsa. lesusta pahol«
li se, kuitcngin lamallisella hiljaisuudella,
ja hän löi kätensä yhteen, niinkuin pe°
lotlaksensa lintuja, ja ne tulit kaikki
elämiksi ja lensit ylös taiwaaseen päin
muiden linduin parween, niin että Iu»
dalainen suuresti ihmetteli sitä ja meni
licheensä. Pksi opettaja kaupungissa
sanoi Josephille:
lesuksen tul-

la kouluun ja oppia lukemaan ja kir«
joittamaan; sillä niinkuin minä olen
kuullut, on hän aina ollut hywä lap«
si; senlähden pitää hän uskon opissa
neuwottaman, että hän ymmärtää mi«
lä Jumalan kunniaksi tulee." Niin waStasi Joseph
tahdon kuulla mitä
hänen äitinsä sanoo, sillä hän rakastaa
paljo äitiinsä ja on hänelle kuuliainen.
"Neitsyt Maria käöki siis lesusla menemään kouluun ja tarkkaan kuunnella
mitä opettajat neuwoit. Hän oli siinä paikassa wolmis ja meni äitinsä
kanssa kouluun, waikka hän jo hywin
:

it.

o
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itse tiesi kaikki. Maria rukoili opettajaa neuwomaan händä oikein kirjoilta-

maan ja lukemaan ja ei pikaisuudessa

kohtaaman händä kowuudella.

lesus

meni kouluun ja opettaja annoi hänelle
yhden kirjan ja näytti hänelle ensin»»
maisen puustawin A. ja kysyi häneldä
jos hän tunsi
lesus sanoi opetta-

sen.

jalle
tumallanne tahdon mi»
puustawi on,
nä kysyä teildä mikä
ja mitä
Opettaja
istui
merkitsee."
kauwan aänetä eikä tietänyt wastata
händä, waan rupesi luskaundumaan.
:

se

se

puustawi
Niin sanoi lesus:
paljo
hywaä; händä joka on
merkitsee
ollut ijankailkisuudesta niinkuin Junia»

merkitsee yhden osan
minusta." Opettaja wastasi:
minulle kuka sinä olet, taikka sinä olet
hywä taikka paha engeli, ettäs teet mi»
nusla leikkiä; minä luulen, että sinä
olet engeli taikka Jumalan poika tai»
wäasta; sillä sinulla on suurembi kuin
laivallinen miehen wiisaus, ja ei ole
»uitcngan kukan sinua neuwonut; jatäl
la taiwaassa, ja

5o

(

)

«

sentihden minun kouluni, sinulla ei ole
tarwis minun opetustani; maikka sinä
olet nuori, niin sinä tiedät enämmin
kuin minä olen oppinut; mutta kuka
sinä olet tahtoisin minä miellelläni tie«
da
Silloin meni lesus kotiin äitin»
sä tykö ja koska hän sai luulla ovetta»
jai puheen naurahti hän salaa sydä°
"

messänsä, multa

kohta sai hän

ja murheen,
surun
jyt asujat

suuren

sillä Natsarelin hä°
ja
kadehtii
wihasit händä,
että hänen siunatulla pojallansa oli
min suuri wiisaus ja Jumalan pelko.

Koska prophttan

lisabe?h

Zacharian waimo E«
hänen langon,

sai kuulla, että

sa neitsyt

Maria ole tullut kotiin Egyptin maalda tuli hän sana/n iloiseksi ja
»valmisti itsensä menemään hänen tykönsä Natsarethiin, ja otli poikansa Io«

Hanneksen kanssansa
millänsä

sen

jonga

että

hän

hän näkisi sil-

jo kauwan tunsi,

ennenkuin hän syndynyt oli. Kui« Elisabeth näki neitseen Marian sanoi hin:
terwetuldu minun hurskas neitfeni
ja sinun rakas poikasi lesuS. Kiitetty

olkon lumla,
tanut

sinua

ja

joka on kollin johdat»
sinun rakasteltua poi-

kaas sitä armasta lesusta, ja sinunra«
kasta ylkäös sitä hywää Josephia." Ma<
ria langest Elisabethin kaulaan ja andoi

hänelle suuta

terwetuldl,
ja sanoi
minun äitini sisar, Jumalan olkon kii«
tos ja kunnia, että me olenme jällessä yhteen tulleet." Ia h>: olit sang?n
iloiset ja unhotiit kalien >?.n»nnn kuin
heillä ennen oli ollut. Heidän lapsensa
:

kamelit yhdessä,

lesus Marian

Johannes Elisabetin
sangen
ja

voi?a
poika, ja olit

iloiset ja rakastit sydämellisesti
toistansa. Elibeth oli kolme päiwäa neitsen Marian luona ja neljändenä läksi hän sielda poikansa Johann?»
sen kanssa ja rukoili Mariaa salaatoineii

maan

nansa

händä

ja olemaan

hänen

lm>.

kauwemman aikaa. Johannes
rukoili myös että hän oltaisi
parweensa että he saisit olla pnemmäti
ajan yhdessä. Ia niin he läksit ja olit
jongun ajan Elisabethin tykönä.
Ia
kuin neitsyt Maria ja lesuS palasit E,
,

,
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lisabethin

luonda meni Johannes koritsensä erillään kansasta.
Joseph käski yhtenä päiwänä pal«
weliatansa hakemaan hirttä, ja annoi ha«
nelle mitan, jonga jälkeen hän hakkaisi,
peen ja piti

mutta hän unhotti mitan, hakkasi hir«
ren lyhyeksi, ja tuli murheelliseksi ja pel-

käsi isändänsä wihaa. Niin tuli lesus
käyden, ja kysyi palwelialda:
sinulle on tullut, ettäs olet niin mur-

hellinen." Palwelia ivastasi:
piti hakkaaman tämän hirren mitan jälkeen ja unhotin mitan, ja hakkasin sen
lyhyeksi, ja nyt minä pelkään isändäni
wihaa." lesuS sanoi:
hirren
kiini yhdestä nenästä, ja wiruta käsil-

toisesta nenästä, niin se tulee kylpitkäksi."
lä
Palwelia wastasi:
ei ole koskaan nähty, että puuta «virutetaan, niin että se tulee pitemmäksi,
kuin se on hakattu." lesus sanoi:
niin kuin minä sanon, minä tahton sitä
tehdä kyllä pitkäksi." Palwelia rupesi
nauramaan, mutta teki niin kuin lesanoi ja hirsi sai tarpeellisen pituu»
läs

sus

(

»
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kiitti lesusta ia
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den. Silloin palwtlia
tuli iloisiksi. Ia Maria tuli käyden sii«
ja soi lictöä, mitä tapah,
nä
ja
oli,
lunut
iloitsi, elia hän näki hä»
nen jumalallisen woimansa.
Se pyhä lapsi lesus meni kerran
leikkimään muiden lasten kanssa yhdel»
le siliälle paikalle ulkopuolia kaupungia;
siellä oli suuri kiwi, jonga luona ne
murt lapstt alotlit kaikellaisia leikkiä;
muutamat ltikkit, muutamat hyppäsit,
mutta lesus istui ja katsoi heidän päal«
lensä. Sillä wälilla lang-si yksi lapsi
kiwcldä päin, ja kuoli. Niin lapset
peljästyit ja juoksit kaupurgiin ja il«
moitlit, että lapsi oli kuolleeksi kiweldH
langenut.
lapsen wanhcmmat tulit
murheellisiksi ja wihasluit, ja syyttit le.
on suuri
susta ja sanoit:

samassa

tullut

neitscn

suru

Marian pojasta; meidän

lapsemme on nyt tapeltu."

Koska

nei»«

syt Maria kuuli, että he syyttit hänen
poikarsa, tiesi HZn hywin että hän oli
wiatoin, ja sanoi sentöhden hänelle:
..lesus, minun rakaS poikani, milä
,

c
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luulet, että meidän pitää tässä
asiassa tekemän." lesus sanoi:
nun armas äitini, että tietäisitte kuinga wiatoin minä olen, niin ottakat lap«
sen »vanhemmat teidän kanssanne, ja
seuratkat minua sinne, niin kuolleen itpitää minua syyttömäksi tunnustaseen
manpa sanoman kuinga hän kuollut on."
Joseph ja Maria ottit senlähden sen
kuolleen lapsen omaiset, ja menit sinne
missä kuollut oli. Niin lesus käski
sitä kuollutta lasta puhumaan totuutta,

sinä

meille kuinga sinä
ja kysyi:
olet langenut, olengo minä lyönyt sinua taikka tehnyt sinulle jotakuta pahaa?" Se kuollut lapsi puhui korkealla
äänellä, niin että kansa joka ymbäri
seisoi, kuuli
lesus Marian poika, sinä et koskaan tehnyt minulle pahaa, sinä olet syytöin, minä
langesin oman huolimatlomudeni kautta,
ja minulla on paha mieli, että he sinua syytläwät; anna minulle sinun siu«
olet tonaukses." lesus sanoi:
jäl«
tuuden puhunut pitää sinun
,

sen:

saaman

o

(
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leen henges ja terweydes; nouse ja ole
raitis, niinkuin ennenkin." Ia kuin
lesus tämän sanoi, nousi lapsi ja kiit«
täin ylisti lesusta suulla ja sydämellä.
Ej kaukaa Natsaretistä ole lähde,
josta kaupungin asukkaat ottit wettä.

Mtenä päiwänä meni lesus
käi lähteen kallalle istumaan;

sinne, ja
niin siinä
tuli yksi lapsi kaupungista suu»
rella ruusilla noutamaan wettä, mutta

samassa

kuin

hän

nojasi

lähteen

päin,

putosi

ja käi rikki, jonga tähden lapsi
rupesi paljo itkemään ja «alittamaan,
sillä hän pelkäsi äitinsä kuritusta. Niln
lesuS meni lapsen tykö, lohdutti hän»
itke, minä tahdon
dä ja sanoi:
auttaa sinua, mene ja kerää palailet,

ruusi

minä

se

tahdon tehdä

sen

ehjäksi, niinkuin

on ollutkin."
Ia lapsi otti ruusin
ja wei kotiinsa äitillensä. Sen jälkeen
tuli muita lapsia, joilla myös oliruu«
sia, wettä hakemaan; mutta lesus istui lähteellä ruufita, niin hän otti
waalteensa helman, ja mätti siihen wet»

iä, ja

se ei wuolanut ulos,

multahan
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astiassa, ja ne muut
loftph

ihmctttlit sitä suuresti.

kerran peltoansa lnlwää, jakuin
hän meni palweliansa kanssa seurasi
heitä le!>s. Koska he tulit pellolle ja
tahtoit ottaa siemendä säkillä meni lesus ja otti muttamia kourallisia jywtä
ja roiskasi pellolle, ja
hajosi ymbäil pellon, ti.ii lihjiksi ja kasrcoi h:)win
ja onnoi niin paljo riistaa että kallki

tahtoi

se

/

kansa suuresti ihmetteli sitä.

Nalsare-

lesuksen kanssansa. lärrren

rannalle

oli jarwi, jola kutsuttiin
Galilean mcreksi, sinne kokounduit useasti kaupungin lapset leikkimään. Phtenä päiwänä menit he sinne ja oltit
tin

näkit he kalan paljuuden, joka uilftn,
ja pitit neuwra että kat«
deli wtdeesä
waa ojija, joihin wesi juoksisi järwestä.
lesuksen oja tuli kohta walmiiksi ja ne
muut telit myös ojansa. Sillä wälil«
lä tuli yksi wanha ludalainen siwutse
käyden, ja kuin se oli Juvalaisten fa«
balin pöiwä, niin hän wihastui niistä
lasten leikistä ja sanoi heille: ..Te leet«
,
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aiwan pahoin, ettet te pidF sabalia
pyhänä. Jumala ei heitä sitä rangaisemata, mutta hän andaa kyllä wihan«vielä tulla teidän ylitsenne maan
päällä, ja sinä lesuS olet se
joka
wiettelit meidän lapsiamme rikkomaan
Moseksen lakia, ja «vihoittamaan Junämät
malala." lesus «vastasi:

te

sa

lapset woi koskaan otta minusta syndiä
eli pahennusta, ja emme woi rikkoa
Jumalaa «vastaan silloin kuin me olemme «viattomissa leikissä, mutta minä neu»

sinua, että sinä itse nuhdetiomalla
elämällä pettäisit Jumalaa ja pitäisit
lvon

hänen sadatinsa.'' Juvalainen suuttui
«vielä enämmin ja tahtoi laskea kätensä
lesuksen päälle, niin lesus otti handä

kädellänsä

kuiwettuit

«vastaan,

ja

simä

ludalaisen kädet

samassa

hänen
hän woinut puhua, eikä tehdä mitään käsillänsä. Ia tämä sanoma kohta kuului

kielensä

ja

tuli jäykäksi, niin ettei

Natsaretissä, ja kansa «valitti suurella

äänellä ja sanoi:
meille paljo pahaa,

poika tekee
jos hän on tau-
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«remmin meidän luonamme, niin

hön

lviettelee meidän lapsemme, ja saattaa
meitä kurjuleen häsien ikmeinsä kautta,
jotka hän oppl Egyptin maalla. Hän
luottaa meille kaiken pahan, ja tekee
meille kaiken kauhistuksen, niinkuin me
nyt näemme; senlähden tahdomme me
händä kiini ottaa ja lyödä händä kuolleeksi, sillä hän ei ol? oikea laufi." Kos»
ka Joseph ja
tämän kuulit,
pelkasic h? että he tekewäc hänelle pa»
haa, ja Joseph sanoi Marialle:
na minulle neuwoa; ludalaiset elsiwät
kostoa mtidän poikamme päälle
Iu«
dalaiftn tähden, joka on haltattu ja
mykkä." Maria sanoi:
tahoom»
jos me löy,
m? mennä sinne ja katsoa
bämme händä muiden lasten luona, en,

,

sen

,

nenkuin

He

ludalaiset

menit

sinne

wäijywät

ja löysit

händä."

lesuksen,

las-

fta?sa ja ludalaista, joka mnös
oli witsa siellä. Koska Maria näki
piikansa sanoi hän:
rakas poikain mitä tämä mies sinulle teki?"

ten

:

lejus

zvastasi:

juonnosta

(

Meidän leikimme
ta

"
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tähden tahtoi hän

lana»

minun päälleni ja lyödä minua."

Neitsyt Maria sanoi

hänelle:

rakas poikani, minä rukoilen sinua,
eliäs minun tähdcni teet tämän miehen

terweekfi jälleen." Niin lesus wasiasi:

rukoilette tahdon minä mie,
lelläni tehdä, minun aikomukseni oli
lvaan, että wohäkfi ajaksi andaa hänel,
le nähdä wikansa." lesus koski händä

..Mitä

te

kädellänsä, ja sanoi:

<.Alä

enää pa«

hoin tuomitse meitä roialtomia lapsia."
Koska lesus sanoi nämät sanat, tuli
halwallu ja mykkä Juvalainen terweek»
si, ja sanoi sille hämmästyneelle kansalle, joka oli kokoundunut heidän ym«
bärillensä:
siunattu lapsi on tai-

waaSta tullut meidän tykömme." Nal,
saretin kaupungin luona oli metsä, josoli paljo petoja, erinomattain jalo,
peuroja. lesus meni kerran siihen met»
sään ja ne julmat jalopeurat tulit hön«
da waslaan, ja niinkuin heillä olisi
ollut ihmisen mieli, osottil he häneNe

sa

kunnian ja langesit polwillensa

hechän

6c,
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Herransa ja luojansa eleen. Kaikki nämät ei woineet niissä pahanelkisissä ja
wähä mielisissä Nasaretilaisissä waikuttaa parembaa ajatusta

nasta.

Vhtenä päiwänä

lesuksen persojoutui

hän pu-

heeseen muulamain kanssa, jotka sanoit:
olet sinä jo niin pienenä ja
nuorena oppinut niin ihmellisiä konstia;
sinun ists Joseph on hywä mies, mutta ei hän osaa tehdä mitään ihmettä."
ei teidän
lesus ivastasi heitä:

mielenne olisi niin wähätieloinen, niin
minua kiiltäisitte ja kunnioittaisitte niiden hywäin töiden tähden, kuin minä
teille tehnyt olen, minä olen useasti
wapahlanut teitä taudista, waaroista
ja myös kuolemasta, ja jos te luulette,
että näitä woipi tehdä noitumisella, niin
se on wäarä ja tyhmä luulo." ludalaiset sanoit:
sinä olet, ettäs niin
uskallat puhua meille." Ia lesus ei
»vastannut mitään, rvaan meni pois
heidän tyköänsä äitinsä luotsi.
te

Kos.

o

(

)

6c

Koska hän tuli lottiin kysyi hänen äitinsä, missä hän oli ollut ja
mitä kansa hänelle sanoi; lesus «vaswihawat minua, ja kaiktasi:
ki minun tekoni, kuin minä teen heidän
hywäksensä käändawät he pahaksi. Juvalaiset owat paattuneet ja sokeat minua wastaan, että he kohta etsiwät mi,
nun hengeni; ja minä näen, että minä
tulen

Uhriksi

totuuden

tähden;

mutta

lohdutukseni ja iloni;
sillä minun taiwallinen Isäni on lähettänyt minun sowittawaisella «kuolemallani lunastamaan sitä köyhää! ihmisen
sukukundaa; ja se taiwallinen totuus,

tämä on minun

joka minun elämäni aikana on »vainotpitää minun lähtöni jälkeen, silloin kuin minua ikäwöitään ja itketään,

tu

,

kaikissa maan kansoissa wastaan otettaman."
Erinomainen syy Nalsareliläislen
wihaan händä wastaan oli myös, että
hänen tasaikäisensä suuresti rakastit hän->
dä, ja etsit hänen
Muulamain
teki
myösj
kanssa
hän
likeisen ja sydä.

seuransa.
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mellisen

l.

<,

ystäwyyden, erinomattain

hanneksen, Elisabethin
nämät

)

Jo-

pojan kanssa, ja

hänen lapsuudensa ystäwät tuwihdoin hänen opetuslapsiksi, ja l»«
lisiksi seurajiksi Koska lesus oli kahlit

dentoista kymmenen ajastajan wanha,
ja «vuoden juhla tuli Juvalaisten tawan jälkeen niin oli Josephin ja Marian mieli mennä juhlaa pitämään, ja
ottaa lesuksen kanssansa.
Maria ky,
syi pojaldansa jos hän tahtoi seurata
heitä Jerusalemin tempeliin. lesus oli
ilolla walmis siihen. Niin he ottit lesuksen ja menit Jerusalemiin ja uhrasit
tempelissä, Moseksen lain jälkeen. Ia
kuin ne päiwät olit kuluneet/ siinä kuin
he palasit, jäi lesus Jerusalemiin,
mutta he ei huomanneet sitä, waan luulit hänen oleman seurassa, ja etsit händä tiellä langoin ja tultawain
Ia koska ei he händä löytäneet palasit

seassa.

he Jerusalemiin etsein händä. Ia

ta-

pahtui kolmen päiwän perästä, että he
löysit hänen tempelissä istuman ovet,
tajain keslella kuunelewan heilä ja ky«

(

o
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sywän heildä ja kaikki jotka hänen kuu«
lit hämmästyit hänen ymmärrystänsä
ja «vastauksiansa. Ia kuin he hänen
näit niin he hämmästyit ja hänen äitinsä sanoi hänelle:
miksis
meille näin teit. Katso sinun Isäs ja
minä ollemme murheitten etsineet sinua.''
te miIa hän sanoi heille:
nua etsitte, ettäkö te tiennet, että minun pitää niissä oleman, jotka minun
isäni owat." Ia ei he ymmärtäneet sitä
kuin hän heille sanoi. Ia hän
meni alas heidän kanssansa, ja tuli
Natsarettiin: ja oli heille alamainen.
Ia hänen äitinsä kätki nämät sanat
sydämehensä. Ia lesuS mänestyi wii«
saudessa, ja ijässä ja
Jumalan ja ihmisten edessä.
Minä tahdon lesuksen ystäwille
ilmoittaa, että minä löydän »vielä paljo kirjoitettuna Christulsen elämästä,
ennenkuin hän täytti kolme kymmenda

sanaa

armossa

wuotta, ja alotti opetus «virkansa, josta pyhät Ewangelistat puhuwat. lesus

ja

Johannes olit useasti

yhdessä ja

64

(
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pitit itsensä enimmän ajan erillään ihmisten seurasta, ja »valmistit itsensä

siihen kalliseen »virkaan, johon Jumala
heitä, ihmisten ijankaik»

oli määrännyt

kise-lsi lunastukseksi.

Ne, joilla tilaisuus oli olla lesukscn-

seurassa

ja näkit ja kuulit hända, tulit käännetyiksi, ja wakutctriksi, että
hän totuudessa oli laiwaasla lähetetty,
ja että Herra oli runsaasti »vuodattanut
hänen päällensä. Hänen
elämänsä oli nuhdetoin ja hywiä esimerkkiä täysi. Hän oli hywä ja laupias kaikkia ihmisiä kohtaan ja awullinen larwilsewaisille niin paljon kuin hänen
Siwiä
annoi myöden.
käytöksessä ja ulkonaisessa olennossa oli
hän myös sangen ihana kaswoistansa ja

armonsa

waransa

näöldänsä; hänellä olit kauniit siniset silmät, joissa loisti taimallinen tuli, walkea
puhdas pinta, waalian keltaiset hiukset,
jotka olit pienissä palmikkoissa. Hänen
poskensa olit niinkuin äsken puhenneen
ruusun kukkaisen kauneus; hänen äänensä oli miehullinen ja sekä wahwa,

o

(

)
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että liikultawainen. Koska neitsyt Malia rupesi tarkemmin tundemaan
sen kallista wirkaa puhui hän.
/

lesuk-

useasti

hänen kanssansa. Kerran sanoi hän hänelle:
olen minä, sillä minä
tiedän, minun rakas poikani, että si«
nä olet lähetetty sildä tonselda ja kaik-

ki lietöwäldä lumalalda, ja ettei sinulle ole mitään mahotoinda; mutta
jos sinä olisit paljas ihminen, mikä

olisi sinulla siitä loiwottawa,
ihmisiä paremmiksi ja ym«
märläwäisemmiksi
lesus wastasi
palkka

ettäs

teet

:"

:

on minulla toiwotettawa,
että perkele paaduttaa heidän sydämensä ja yllyttää heidän mielensä minua
waStaan, niin että he wainowat minua
hamaan kuolemaan asti, ja kukatiesi
haudassakin wielä kiroilemat minua ym,
lnärtamätlömässa pahudeesa; mutta minun palkkani on tunnon todistus, että
minä olen täyttänyt rakkauden käskyn,
ja wissi toiwo että minun taiwalli,
nen Isäni mielisuosiolla näkee minun

se

tekoni.

»

Minua odottaa myös

ihmisen
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luonnon puolesta häpiällinen' ja kiwullinen kuolema; ja minun wiholliseni
wäjywät minua kaikella ajateldawalla
piinalla ja pilkalla, siihen hetkeen asti
kuin minun elämäni woima waiwan alla waipununa loppuu, ja minä panen
hengeni ristin päällä, ja luetaan pa-

hanlekiäin sekaan."

lesuksen pukuolemastansa
hän sangen surulliseksi ja sanoi:

Koska Maria kuuli
human piinastansa ja
tuli

rakaSpoikani; minun sydämeni muuttuu murheesta, kuin sinä niin
sanot; pitääkö
suru tuleman minun
päälleni, että ludalaiset murhawat

se

arsinun." lesus wastasi:
mas äitini, ole hywässä turmassa, kaik«
ki pitää täytettämän, niinkuin Prophelailda minusta kirjoitettu on, ja muistakat Simeonin sanat, että minun wai»
wani saattaa teille senkaltaisen tuskan,
niin kuin miekka käwisi teidän sielunne
läpi. Mutta minun kärsimiseni pitää

ihmisten

so-

ijankaikkiseftksi lunastukseksi
wittaman Jumalan wanhurskauden ja
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poispyyhkimän kaikki heidän syndinsä,
joiden kautta he olit perkelen wallan
alla wangitut." Neitsyt Maria sanoi:
koska sinä annat itsts kuolettaa,
kuinga sinä siis woit häroittaä perkelen
wallan." lesus wastasi: ,Minun kär«
simiseni ja kuolemani perästä ihmisyyden luonnon jälkeen, menen minä alas
helweltiin, ijankaikkisesti lopettamaan
pimeyden wallan, ja, minä
totuudessa, että minä jällensa otan minun ruumiini, ja senjälkeen wielä näytän itseni ystäwilleni, ja wahmistan
seurakundani." Neitsyt Maria kysyi
taas, kuinga kauwan hänen piti elämän maan päällä ylösnousemisensa perästä lesus wastasi:
dä päiwää minä elän wielä teidän keskellänne ja sitte menen minä ylös tai,
ivallisen Isäni tykö. Minun opetuslapseni ilmoittamat minun oppini, ja
ehkä tietämättömät ja epäuskoiset ihmiset seisomat sitä wastaan ynnä heidän
wietteliänsa kanssa, niin kuitengin to,
tuus saapi woiton, ja kansa, joka
(

"

)

sanon

,

se
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sokeuudessansa menee mykkäin Iu»
malaintykö, pitää silloin kiitollisuudella
tunnustaman minun ilmestykseni jumalallisen woiman. Minun oppini tulee
myös pimitetyksi oman woilsn pyytäjildä ja petollisildä ihmisildä,
tulee
wäännetyksi ja wäärin käytetyksi pahoisnyt

se

sa tarkoituksissa,

mutta

tämä onneloin

pimeyden ja epäluullon aika pitää kohta höwiämän; ja niinkuin aamurusko
pois tarkoittaa yön syngeyyden, niin
pitää myös minun oppini walkeus jälkensä loistaman kirkkaudella; ja wih»
doin pitää Christin Oppi tunnustettaman kaikilda ihmisildä maan päällä;
heidän eriseuransa ja halunsa toinen
toisiansa wäjymaän pitää lakkaaman,
heidän pitää silloin paremmin tundeman
ja oikean
oman
Auringon nousemisesta siihen paikkaan asti, jossa
laskee, pitää ihmisten,
hywinä ja onnellisinä oleman yksi ainoa weljesten yhteys, jotka «vilpittömästi rakaStawat toinen toistansa. Toti-

armonsa

onnensa.

se

sella

ja

iloisella Jumalan

pelwolla pi«
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tää heidän silloin kumartaman heidän
taiwallista Isäänsä ja hywänleliänsä,
ja pyhällä kiitollisuudella ylistämän lesuksen heidän jumalallisen Opettajansa
ja Wapahtajansa nimen."

Kirjoitus meidän Herramme
ja Vapahtajamme Ie-

Mstn

Näöstä

Oktawius Augustuksen aikana, koska
wirkamiesten, jotka maiden päällysmiehillä olit
piti Nuomin Scuatille ilmoittaman, jos mi:
ta merkillistä tapahtunut oli, kirjlitti ludaan maaherra seurawaiscn kirjan, joka ynnä
muiden mcrkillisteil asiain kanssa, on lör/oetty
Ruomin wanhoissa aikakirjoissa:
Meidän ojallamme on ilmestynyt
yksi mies merkillisillä awuilla, jonga
nimi on lesus Chrislus. Kansa kut-

suu

handä totuuden prophelaksi,

ja

hä»
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o. >at opetuslapsensa Jumalan pojaksi. Hän tekee monda ihmetyötä,
jotka yhteisessä kansassa
hämmästyksen saattamat.
Hän herättää
kuolleita, parandaa sairaita ja »vuodat-

suuren

lohdutuksen murheellisten sydämeen.
Hän on suuresta ja wäkewästä kas-

taa

hänellä on niin arwoa
andawainen näkö, että jokainen, joka
händä näkee sekä rakastaa että pelkää
Hänen päänsä hiukset owat
häodä. kypsyneen
päähkenen wäri; kor»
niinkuin
wiin asti owat ne melkein suorat, multa alapuolella palmikoissa
wähän kelwannosta, ja

,

laisemmat la

waaleammat, ja riivpllwat olkapäillä. Keskellä päätä owat

hiukset kahteen

jaetut,

Nalsareniläisten

Hänen otsansa on tasainen ja
sangen lembeä, hänen kaswonsa owat
kauniit ja puetut miehullisella urhollisuudella. Hänen suunsa ja korwansa
owat paitsi kaikkea wirheä. Hänellä on
sakea parta, samankarwainen kuin hiuktawalla.

set, ei pitkä waan kahteen jaettu, waa»
lian siniset kirkkaat silmät, ja sangen

v

«

)

?i

kauniit kädet, niinkuin muukin ruumis.
Hän on hirmuinen silloin kuinja hän
launuhtelee, mutta liikuttawainen
pias silloin kuin hän neuwoo, hänen
näkönsä on aina iloinen ja totinen. Ei
kukan oli nähnyt hänen nauraman;
waan useasti owat hänen kauniit pos»
kensa kostiat kyynelleildä. Kansapuheeson hän suloinen, »vähäpuheinen ja
sopiwainen. Sanalla sanottu, kaikessa
hänen olennossansa näkyy hän
maksi ja korkeammaksi muita.ihmisten
lapsia.

sa

suurem-

