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Ustonuosta ja sm ilmoitusnmudoista.
Samoin kun lapset luonnollisen yhdyssiteen tantta owal,
manyempiiusa sidotus samoin myöskin joku yhdyssäije liitiän jokaisen ihmisen humalaan. Tätä yhdyssidettä, joka ennn
ilmaantuu joukuulaiseua huomiona,

tahi tunto-

tchleeutyy jonkunlaiseksi

mähittäiu
tiedoksi tahi
armeluksi Jumalasta ja osoittaitse Uscnsä lumalan-palmeliitsessa, innoimin
sanotaan »oiduuviil.
ustcuiwtsi.
.«aikkein listoutojc» eusi-alln perustautiin Inmnlalliftcn
ilmoitutsccn. Seutähden emme saa oikeata autuaaksi tetewätn
liskoutoa etsiä ihmisen järjestä, omaa hyötyä tarkoittamista aiheista, eitä ulkonaisen maailman ilmiöistä, maan Iillllcllll!
na Jumalala,

ilmoitutjeotll, jota ainoastaan woipi uskonnon waikuttna jn

kehittää.

Samoin knn kulo ihmiskunta on sannnt alkunsa yhdestä ainoasta ihmisparista, samoin myöskin omat kaikki ustounut saaneen
altnnsa yhdestä ainoasta oikeasta Maunosta. Raitissa, yksin
alhaisimmissntin uskonnoissa un jotakin jälellä oikeasta uskonnosta. Ei niin alhaisella uskonnon kunnalla olewata palanata löydy, jolla ei olisi jonkunlaista tuntoa syntisyydestä,
jonkunlaista aamistnsta Jumalasta ja jonkunmoista tietoa
tulewaisesta elämästä. Eitä paitsi, marsinkin ylemiimmällä
kannalla olemilla pakanoilla on paljon polwi pulmelta perittyjä tarinoita, jotka
määrässä miittaawat alkuperäiseen, oikeaan, uskoutoou. Raitissa uskonnoissa on jotakin totta.
Totuus on malhetta manhempi.
Että ihminen on alkuperäisesti ai'ottu yhteyteen Jumalan
kanssa, ja että tämä yhteisyys tarkoittaa ihmisen osallisuuttalumnlalliseeu pyhyyteen, kunniaan ja autuuteen, todistaa

suuressa
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meillä jokaisen ihmi'eu sydämmessä oleman halun ja itawoitääni, joka ei ranhoitn ennen kun se tulee makuutetuksi yhteisyydestänsä Jumalan kanssa. Tämä ääni, jonka
Jumala on luomisessa istuttanut jokaisen ihmisen sydämeen
sanotaan omntsi tunnoksi. Mutta omautunuon ääni ei ainoastansa ikäwmtse Jumalan yhteyttä, wacm se myös joko heikommin tahi moimallisemmin jokaiselle ihmiselle todistaa rikoksellisuudestausa ja pakoittaa hänen tietonsa ja kykynsä mukaan seuraamaan Jumalan lakia. Tästä todista apostoli Paawali Noom. 2: 14—15. Sillä tosln pnknunt, joilla ci Intia
ole, tctcwiit luonuostnusn sitä tuin lnti nuo», niin he, wniktn
ei heillä Intia ole, ownt itse hcilleusä lnti; Että he osoittnwnt lnin työn olcwnn kirjoitetun heidän sydnmmihinsä ja
uiiu heidän omntuutousn ynnä todistan jn heidä» ajntutscusn
keskenänsä itse päällensä tnutnllnt cli myös heitiinsä syyttö-

semisen

miksi tetewät.

Kaiken uskonnon ensi-alku perustautuu Jumalalliseen ilmoitutsceu. Jumala tekee itsensä ihmisille tunnetuksi, joko
keinottomasti ihmisessä tahi keiuollisesti luonnon waltakunnassa, ulkonaisessa maailmassa.
Keinottomasti ilmoittaa Jumala itsensä ihmiselle ihmisen

luonnossa eli umassa-tnnnossa, johon Hän jo luomisessa istutti tiedou tahdostaan, ja joka hänessä pysyy aina. Tätä
ilmoitusta sanotaan syntyessä snndutsi seutähden että sen jokainen ihminen omaa jo syntyessään.
Syntyessä saatu uskonto totutun ihmisessä keinollisen
ilmoitulscu kautta. Kun ihminen rupeaa tutkimaan luonnon
maltakuntaa, josta hänkin on osa, niin hänessä herää kysymys: kuka ou tuon snuren luonnon-talouden altu, perustaja
ja ylläpitäjä? Tutkiessansa sen suuruutta, kauneutta ja sen
ihmeellistä järjestystä, huomaa hän omau mitättömyytensä ja
tulee siihen warmaan päätökseen, että jokn korkeampi olento
löytyy, josta kaikki omat alkunsa saaneet, ja joka kaikki ylläpitää. Sitä uskontoa jonka ihminen saawnttaa luonnon wa>tatunnan tutkimisesta, sanotaan itsewoittnmlltsi ustonnotsi.
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Molempia sekä syntyessä saatua että itsemoittamra uskontoa
nimitetääil yhteisellä nimellä: Inouuollisclsi nslouuotsi.
Keiuotoiuta ja keinollista Jumalan ilmoitusta sanotaan
myös yhteisellä nimityksellä tihtrlselsi ilmoitntsctsi sentähden,
että se on jokaiselle ihmiselle tarjona ja jokaisen älyttämäna.
Jos ihniinen olisi Pysynyt alkuperäisessä luomisen »viattomuutensa tilassa, olisi hän moiant, Juinalau yhteisen ilnioituksen jr lnonuolliseil uskonto-kykyisyytensä kautta Jumalan
tahdon käsittää ja sitä täydellisesti noudattaa. Mutta kuu hänen omantuntonsa ääni on synnin kantta heilkoontnnnt, sekä
walaistu tietonsa ou esikumain, tawan ja harjaantumisen
tantta tnllut hinimeäksi, heikoksi ja epämakaiseksi, kuiu myös
hänen tahtonsa on wieraantuuut Jumalni tabdosta ja sitä
paitsi, kuu luontikaan ei enää jälkeen syutiinlaukeemiseu ole
alkuperäisessä tnrmelemattomassa tilassa, niin ei euciä moi
yhteinen ilmoitus ja luonnollinen uskonto hänen hengellisin
tarpeitansa tyydyttää. Luonnollisen nskonto-tplyisyyteusä kautta
woipi ihminen tnlla siihen käsitykseen, että joku korkeampi
olento löytyy, joka kaikkialla hallitsee, mutta mimmoinen hän
o», se jääpi hänelle selittämättömäksi. Kuitenkin, maikka tämä
korkein olento jääpi hänellä käsittämättä, moipi hän, jos hän
tunnollisesti seuraa hänessä jiilelläolenmta omantuntonsa ääntä,
tulla jotenkin hymin hamnitscmaan, eitä yhteys Jumalan
ja hänen myillänsä on tullut rikotuksi. Tämän tuutemineu
synnyttää hänessä pelwon rangaistuksesta ja rangaistuksen
oelko nmiknttna hänessä halnn päästäksensä sowintoon Jumalan kanssa. Tämmöinen hengellistä tarwctta herättämä uskonto ei moi ihmistä rauhoittaa eikä ounelliseksi tehdä. Kuitentin sillä on suuret tarkoitukset, sillä se ihmisen wajawaimutsien paljastamisen tantta pakoitta» häntä etsimään lor
keampna ja täydellisempää uskontoa, semmoista uskontoa,
jossa hän saawnttaa tiedon sowinnosta ja tnntce itsensä so-

witetnksi Jumalan kanssa.
Synnin kantta tuli Jumalan yhteinen ilmoitus himmennetyksi ja

ihmiset

maipniwat määriin

uskontoihin.

Mamitta-
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mimmat erhetyfset
tystcu

Iniualau tuntemisessa

oivat

I:si Ilmcs-

ticltäwä iumallsiluS, joka tunnustaa ijankaittisnndcsta

oleioan ja äärettömästi'lnotnjen kappalten ylitsekäywän lu,nalan, joka, kerran luonnonlait määrättyänsä, ei emiä pidä
minkäänlaista huolta maailmasta, maan antaa siinä itseknnkiu
kykynsä mukaan itseänsä hoitaa ja eteenpäin pyrkiä. Tästä
senraa ilmestysten, ihmetten ja rukousten kuulemisen mnhjota pi!ää koto
oollisuude» kieltäminen; I-si
maailmata Inmalana, kieltäen humalan itsellisyyden ja ylemyyden maailman ylitse ja Hänen eroittamis.msi maailmasta.
-.Naailma on uncka luulala ja kaikkinainen elo maailmassa
itsenäisyys, tuleou sen erinäisiä ilmestysmuotoja.
mainen elämä, ylösnouseniinen, tuoinio ja kosto kielletään ja
eroitns hyiväu ja pahan nnilillä kadottaa tässä säädyllisen
armonsa; ssi Katsi jnmallsillls wäittää löytymän kaksi iankaikkista pää-olentoa, hywä» ja pnhnn, jolta iankaikkisuudesta saakka waikuttawat luastoiu toisiansa; 4:si Ntoili-jumaliluus kunnioittaa useita ylhäisempiä olentoja ja tniiuustan
»iille itseknllekin erityisiä toiinintoja asemassaan, luullen tointen oleman ylhäisemmällä, toisteu alhaiseinmalla asteella
maailman hallinnossa, joten toiset (ylhäisemmät olennot) täslemat toisia (alhaisempia olentoja) maail,nan hallinnossa-,
,'<-si Tähtein plllwclus tnuuustaa tähtein lujan, muuttumattoman järjestyksen waikuttaman milloin siunausta milloin pahaa
maan päällä ja pitää niitä jnmalnnde» iankaikkisina mölittäjinä
tahi ilmotteina; N:si luonnon ja huwicn palwclns, joka, joko tumia talu luonnonmoimia ja luotuja kappaleita, luojan asemesta palwelee.

Kun Jumalan yhteinen ilmoitus on synnin kautta himmentynyt ja luonnollinen uskonto niin monille haaroille etsi,
nojalla päästä
nyt, jonka wuoksi ihminen ei moi euään

sen

totisen Jumalan oikeaan tuntemiseen, niin on Inmnla, saattaaksensa itsensä ihmisille oikein tunnetuksi, erityisesti ilmoittanut itsensä Kristuksessa ja sanassa Hänestä, Tätä erinäistä
ilmoitusta, jota ei löydetä

ihmisen

yhteisessä

luonnossa

eitä
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ulkonaisen inaailinan tntkistelcmisesta, sanotaan i
Ilmoitetuksi nstounotsi. Iluioitettn uskonto on oikea ja täyjumalalliin»» ilmoidellinen, sillä sm pernstecna on
woipi
tus ja se ainoastansa
tyydyttää thmin'n ilskonnolliscn
halnn ja laioauksen, sillä se ci ainoastaan täydellisesti selitä
lnonnoltisen nskonnun kantta saaioutcttna tietoa Inmalnil ja
ihmisen mälin rikkomisesta, tuaan se myös ilnioittaa soioiuno!'.
Ininnlan ja. ihmisen wälillä tulleen tehdyksi «ristnkl/ssa ja
kchoittaa ihuiistä tähän smointoon tnrwaamaan,
Ilmoitettu uskonto jnknantnn kahteen osaan: lupnntsiin
jn nlnuötutsiin tulcwastci sowittnjnöta «listntscstn ja ilmoitnlsccu siitä että llipnutsct jn emiustutsct ownt jo ttlistnl
ja
sessn täytetyt."» Edellistä kutsuaan
jälkimmäistä kristilliseksi ustouuotsi, Eliiteiltään tämän ja'o>!
lautta ci ilmoitetussa uslouuossa synny niitään mastahakoisnutta tain hajaantumista, sillä edellinen seisoo perustuksena
ja jältiniäincu sen päällä täydellisenä rakennuksena.
jaaionteta

ja täydellisin uskonto,
korkea
jata ci tannitsc mitään korjailemista. Äintta että
tarkoitus möisi ihmisessä totcentna pitää ilnnisen tnsnxnna»,
pyhityktiedossa ja tilaisuuden kantta saamnttamnn
sen, jota tahtoo saada jokaisensa ilnuiiessä toteenuntetukn.

Kristillinen nskonto un karkein

sen

sen
sen

se

11,

Naamnttil.
uskonnon tiedon perustukset löytyivät kirjoitet-

Poluissa Raamatussa eli siinä kirjojen kokouksessa, jota
toisella nimellä kutsutaan bibliaksi, iota suomenkielellä
titsce kirjaa. Tämä on humalan sanan ouiitilinen torkouimt,
jota on Krisostoninksen ai'oista (1' t<>7 j. K. s.) asti käytett,,.
tuna

»')

Tttssä on

scn lovullisesw

'voitolta j» inaailinni! lop»«tn,
tm,t«ntöi'n'n.
imiälätt,»)!!
chtmctt

jotta

eiwnt ole

,ui«!o
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Pyhiin Raamatun on eri aikoina, erityiset ihmiset kirjoittaneet. Sen kirjoittajia nimitetään profeetoiksi, cwaukelistoiksi
ja apostoleiksi. Wauhan testamentin kirjat omat ilmestyneet

noin tuhannen wuodcu kuluessa, lukici Mosekscsta Babylonian waukeutcen. Uuden testamentin kirjat owat ilmestyneet
ensimäisellä wuoftsndalla jälkeen Kristuksen syutyunsen, Manhan testamentin kirjoista on suurin osa alkuperäisesi! kirjoitettu Hebrean kielellä (ainoastansa Dan. 2: 4—7. 7:mäs luku,
Esra 4: B—L: 18. 7: 12—26, lerem. 10: 11 on kirjoitettu Chnldean kielellä). Uuden testamentin kirjat, paitsi Matheuksen ewaukeliuiuia, joka on kirjoitettu Syro-Chaldean kielellä, owat Kreikan kielellä kirjoitetut.
Waikka Pyhä Raamattu on ihmisten kautta ihmisille kirjoitettn, ihmisten kokoilema ja jättämä, niin se kuitenkin suurimmalla oikeudella ansaitsee lumalau-sauau nimen ja armon,
sillä sen kirjoittajat owat sen Pyhän Hengen waikutnksesta
kirjoittaneet. Heidän kirjoituksensa perustuu osittain Inmalan
ylönlnonuollisiiu, totisiin ilmestyksiin ja puheisiin, osittain Pyhän Hengen sisälliseen walaistnkseen, jonka walossa he moiwat Jumalallisia totuuksia esitellä ja muistoon kirjoittaa jo
tapahtuneina tahi wast'edes tapahtumina. Sen, ett'eiwät he
ole aikansa tapahtumain todistuksissa eikä tulcwaisten tapausten ennnstuksissa erehtyneet, todistaa meille Pyhän Raamatun oma historia. Seutähden, kun Pyhä Henki on Raamatun kirjoittajissa waikuttanut, owat he myöskin
Hengen warjelnkseu kantta tnlleet wrrjellniksi inhimillisistä erhetyksistä ja inhimillisiä tarkoituksia etsimistä aiheista.
Aikamääränsä suhteen jakaantuu Raamrttu kahteen
Wanhaan Testamenttiin ja Uuteen Testamenttiin eli liittoon.
Wanhaksi Testamentiksi nimitetään niitä kirjoj,, jotka owat
ennen Kristuksen syntymistä kirjoitetut ja Uudeksi Testamentiksi niitä kirjoja, jotka owat kirjoitetut jälkeen Kristuksen syntymisen. Edellisissä kirjoissa puhutaan siitä liitosta, jonka
humala, walmistaakseusa tietä 'vapahtamiselle, teki Abrahamin ja hänen jälkeentulewaistensa kanssa; jälkimäisissä taas

saman

osaan:
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puhutaan

siitä liitosta, jonka Jumala, lunastusta antantja jakaaksensa, on tehnyt kaikkein kansain kanssa sen
Kristuksessa ilmoitetun lunastuksen perusteella.
Raamit,»! kirjat oivat kolmea laatua: historiallisilla opil°
lisill- ja profeetallisia-kirjoja. Historiallisiin kirjoihin kuuluu:
5 Moschen kirjaa, jotka paittt historiata sisältämät lakikirjat,
Josuan kirja, Tllomnrci» tirja, 2 Kuningasten kirjan, 2
Aikakirjaa, Esrau lirjn, Nehcminn lirjll ja Esteri» kirja;
Mnthcutscu cwantcliumi, Markuksen cwllntclillmi, Luutkaan
ewnntcliumi ja Apostolein teot. Opillisia kirjoja omat: Jobin
lirjn, Psalttari, Salomonin sauanlnsknt, Snlomou sanruaaj»,
Snlomouiu torttll wcisu; Paamalin 13:sta lähetyskirjaa: I
Noomnlnisille, 2 Korintholaisillc, 1 Galntnlnisille, 1 Effelilnisillc, 1 Filippiliiisillc, 1 KolossilnMc, 2 Thcssnlonitnlni'
sille, 2 Timothcutscllc, 1 Tiitnisclle ja 1 Filcmouillc,
toln Hcbrcnlnisille, jouka kirjoittajan ei warmasli tiedetä,
2 Lnhcthstirjettä apostoli Pietarilta, 3 Johannekselta, 1
Jaakobilta ja 1 Innalta. Profeetallisia kirjoja omat: Icsllia,
Jeremia, Heseticl ja Daniel, Hosen, Joel, Amos, Obndin,
lonn, Mitn, Nahum, Hnbatut, Zcfanin, Hnggai, Znlarin,

seusa

Mnlatin ja lohnuuclscu Ilmestys.
Sisältönsä suhteen jakaantuu Raamattu kahteen
lntiiu jn cwnnteliumiiu.

osaan:

Pyhän Raamatun kirjat jaetaan armonsa suhteen kahteen
luokkaan, täysi-arwoisiin ja epä-arwoisiiu eli Apogryssa-kirjsihin. Täysi-arwoisiksi sanotaan niitä kirjoja, jotka seurakunta
on hywäksyuyl ja tunnustanut pyhiksi, antaen niille täydellisen jumalallisen anoo». Wanhan Testamentin täysiarmoisat,
eli kanoouilliset kirjat owat kaikki muut, paitsi apogryffa-tirjal,
joita ei ole Juutalainen kirkko hywälsynyt. Riistä ei liioin
mainita Uudessa Testamentissa mitään ja niiden armosta oli
»vanhimmassa Kristillisessä seurakunnassa eri mieliä. Re
owat seuraawaiset: ludithn» kirja, Wiisnuden tirjn, Tobiau
tirjn, lesu-Surachin kirjn, Bnruchin lirjn, Mnktabenlnistcn
2 liljan, kappaleita Esterin kirjasta ja Danielin liljasta,
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Historia Susannasta, Velistä Aabelissa, Lohikäärmeestä Ba
belissn, Asnrinn rntous, Kolmen miehen tiitoswirfi tulessa.
Ärwelon alaiua kirjoja Uudessa TesManasscn rutous.

oioat olleet: Pietarin toinen, Johanneksen toinen
Jaakobin ja Judau epistolat setä Johanneksen
iluiestys. Kuitenkin on niiden arivo myöheuipiuä aikoina

tameulissa
jll kolmas,

tnllnt kristillisissä seurakunnissa tunnustetuksi. Todistukseksi
siitä kuiuka arwoisasti kanoonillisia kirjoja on koottu, olkoon
lyhyesti mainittu, että suuren joukon salaisia kirjoja, marsinkin
tarinoita Kristuksen ja muiden pyhäin miesten elämän mai^

heistä, owat kristityt polttaneet, Eekin, että luunlan sana on
wnosituhansia puhtaana säilynyt ja että sm tot,luksia ei ole
woitu kukistaa, todistaa sen iankaikkisen totuuden järkähtämättömästä alkuperäisyydeltä. Todellista Jumalansauan lieltäjää ei liioin löyd», silla aukariukaan kieltäjä ci moi sitä
täydellisellä waknutntsella kieltää, wnan se kielto, josta he
kerskaamat, on walehtelemista itseäusä wastaan, jossa eiwät
moi tnitenkaan sen pitemmälle päästä, kuin siihen asti,
että he lopuksi osittain (ei täydellisesti) uskowat omaa wal

hettmisa.

Vanhan Testamentin Historia.
I.

Awminen.

ja maan. Näillä sanoilla ratRaamattu
tuon snuren ja ihmisiltä
kaisee kohta
kysymykseni
niistä on aika jo. kaikki kappa
selittämättömän
on
Ajalle
leet nlknnsa saaneet.
Inmala alun antanut ja kappaleet on Hän luonut. Luomisella ymmärretään sellaista Jumalan kaikkiwallan, wiisaudea ja hywyydm tekoa, josta maailma sai nlknnsa. Luomisen työ on I:si lcinotoin lalknaineioen ja enkelein luomiueu ja 2:tsi tcinollincn luomiuen.
Niimemainitulla ymmärretään altu-nineista sittemmin tapah-

Alussa loi

Jumala taiwnau

Pyhä
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tunntta ma nl,nan järjestämistä, muodostamista cli walniistamista, «eiuotoiu l»o!ui>ieu on tapnhtuuut
jota wastaan keinollisen luomisen ehtoina omat alku-aiueet.
Se, eltä oäemllisieu kappalten alkamisessa sai aitakin alkuusa,
todistaa Jumalan ole,oan yksinänsä ijankaikkisen.
.Annala loi maailman kahdenlaiseksi: hcuti mnallmntsi ja
näkywäiseksi ja nnluounolliscisi »innilmntsi, eli toisin
Edelliseen, paitsi enkeleitä, kuuluivat myöskin
henkensä puolesta ihmiset, jotka, samoin kuin enkelitkin, owat
ehdollisia luotuja hentiä (sielunsa puolesta,) sulje!!,t tilan ja
on itsessään kaikki täyajan ehtoihin, jota wnstaau
dellisyydet ylwisläwä, ajan ja tilan ehdoista nmpaa> ianääretöin olento. Enkelit owat enkaikkinen äärettömyys
simmäisiä Inmalan luoduista, jonka woiinme päättää Jod.
lirj, n«: 7 johdolla. Koska namntnhÄct ynnä minun liitit
jn lumnlnu lnpsct riemuitsit."

sanoen

Eauottaes,a: lumnln loi manilinnu thhjMn, eunue saa
ajatella, että tyhjyys olisi muka se aine, josta Jumala on
luonnt maailma», wnan että Jumala on sanallansa kaikki olewaiset olemattomuudesta kutsunut.
On selitetty, että laugeuneideu enkelein lankeemns olisi
tapahtuuut keinottoman ja keinollisen luoinisen walisellä aikakaudella, josta sitte, kun he maan päälle limitettiin, seurasi
antius ja tyhjyys.
Täniän selityksen jolldosta woisimnie
otaksua, että heidän lankeemuksellansa oli niin snuri turmelema woima, että se uiaan alku-aineetkin teli typötyhjäksi ja
että Jumalan oli tylyyyoestä sittemmin ryhtyminen nnden
maailman perinpohjaiseen luomiseen, ilosta tämmöinen selitys johtaa tyhjyyttä

aineeksi

ajattelemaan ja

sitä

paitsi antaa

liian sunren mallan langenneille heugille Jumalan luomistyön
estämisessä, niin otaksumme, että autiudella ja tyhjyydellä
tässä tarkoitetaan sitä elottomuuden ja elon ehtojen tyhjyyttä,
täydellisempää keyjoka aineellisensa maailmassa ennen
keentymistä oli. Eihän maakaan, ennen sen keinollista, järjestettyä, lnomistn woinut tyhjä alkn-aineista olla, koska ia-

sen
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nolaan

kohta

tämän tyhjyyden perässä: jll

Jumalan Henki

liiltui wcttcn päällä, Jumala on kaikissa läsnä omainen.
Kuu Jumala ilmoittaa olentonsa, niin Hänestä kuuluu,
että Hän sanoi. Naamattu kertoo Hänestä, että Hän näkee,

tuulee, tuntee, työskentelee, lepää, katuu j, n. e.

Hän

omis-

itsellensä inhimillisiä ominaisnnksia moidaksensa puhua
meille inhimillisesti käsitettämällä lamalla. Ellei Hän, olentoansa, tekojansa ja tahtoansa ilmoittaessaan asettaisi itseänsä
yminärryksemme piiriin, emme woisi Häntä ollenkaan käsittää.
taa

Keinollinenkin luominen alkaa malkeuoella seutiihdeu, että
walkeus on kaiken clollisuudeu ensimmäinen ja malttamattomin ehto. Walkeudcu ilmestyminen aineellisessa maailmassa
un csiknwa siitä hengellisestä walkendesta, joka Sanassa, le'ukscssa Kristuksessa, on synnin kantta pimitetyssä maailmassa
sittemmin ilme3ty,iyt. Sillä, että luoma Jumala ja Henki
ilmestyy teoissansa luomana Sanana, ilmoittaa Hän myös
versoouaiusa kolmiyhteyden, jotta yhtenä lumnlllna, yhdessä
olemisessa yhtenä waituttawat. (Joy. 1: 1-4),
Minkäänlaista elämätä ei moi il.nan walkendetta olemassa
olla. Inmala on itse walkeus. Se antoi elon henkimaailmalle, enkeleille. Se ilmestyi myöskin m.raupuälle elollisiinocksi. Tämä kaikkialle ulottuma ja kaikkia walaisewa wllltcus
oli hywä. Ennenkuin waloisat taiwaankappaleet walaisiwat
ulaata, walaisi sitä yleinen Jumalan Hengen läsnäolemisen
kautta sikäläiseen luonnonpiiriiu maikuttawa wnlo, joka meille
käsittämättömällä lamalla, croitti malkeudcu pimeydestä, määräten pituudet päiwille ja öille, siihen saakka, kunnes auringoidcn, kuiden ja tähtein kantta järjestetty walo ilmaantui
niaan päälle. Ensimöinen päiwä oli siis täten ikäänkuin walunstuksena neljännelle päiwälle.
Maan päälle, wastaisuudessa ilmcstymälle elollisuudelle
mälttämätöiu, oli myöskin taiwnnu awarundcn eli ilmakehän
ilmestyminen. Taiwaau awaruus (maata ympäröimä ilmakehä)
jakoi medet min, että niistä osa nousi ilmaan ja
laskeusi
maan päälle, joten näiden mesien wälille selkeni raitis ilma

osa
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puhdistamaan mesiä ja elähyttämään telemaista elollisnntta.
Pilwi-mcsien kantta säädettiin myöskin säännöllinen wastaiSitäpaitsi
sundessr ilmestymän kniman maan
oli ilmi myöskin wälttämätöin auringon walon sateio.nl maan
pinnalle kokoamiseen-, sillä ellei ilmaa olisi, ei ivaisi aurinko
maan se näkyisi ikäänkuin
walaista eiki länniittää
waalea laaka mustalla pohjalla.
Elollisnnden mahdollisen ilmestymisen ehtona oli
llliwnn Mann ilincstlnilincil wälttäinätön. Wesien eroittaminen
maasta tapahtui siten, että Jumalan säätämässä järjeilykseslä
ilmaantui maanpinnalle snnria epätasnsnnksia, joi?!a ivesien
laakioihin laskehtiessa wnoret ja ylängöt jäiwät kuiwille. Maan
lannisti Jumala kasmeilla, antaen itsekullekin lajille elonsa
vitkittämiscn ja sukunsa säilyttämisen mahdollisuuden siemenessä,
säätäen samassa ne tulemalle eläinkunnalle muunnoksi,
elo kaswiknnnassa oli ilmestynyt, niin kasmiknnta, woidatsensa
määrättyyn täydellisyyteensä kehkeytyä, tarmitsi
waloa ja säännöllisen aikain waihtelemista; sentähden loi Jumala lmriligou, tuuu ja tähdet. Samoin kuin
samoin
uryöskin kaikki taiwnan kappaleet, saiwat keinottomassa luomisessa alku-nineellisen alk,msa. Jos otaksnmnie, että ne oliwat ennen neljättä puiwää määrätyssä täydellisyydessään,
semmoisena knn neljäntenä päimänä ilmestyiwät ja että kolmannen päiwän luomisen työ olisi ne näkymiin saattanut,
joka ilmestyminen siten tulisi luettawaksi neljännen päiwän
työksi, niin, tämmöinen selitys poikkeisi Raamatun kertomuksesta. Sentähden otaksumme yksinkertaisesti, että Inlnala neljäntenä päimänä täytti ensimmäisen päimän luomisen siten,
että Hän kokosi malot taiwaalla erityisiin palloihin ja määräsi itseknllekin säännöllisen liiknntonsa määrätyllä radalla.
Kun näin oli elon ehdot walmistettn, ilniestyi sitten mapaalla liikunnolla ja sikiämisensä sinnanksella warustettu
eläinkunta uraan päälle, joista ensin lnotiin alhaisemmat eläimet, matelewaiset, kalat ja linnut wndentcnä päimiiua ja
ylhäiseinmät eläimet, nisäkkäät, tiiudeuteua päiwäliä. Ku,l
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kaikki oliwat jörjcstykscssönsä luodut, luotiin wiimeiseksi ih
miuen waltiaaksi maa» päälle, jonka luonnon herrana piti
wallitseman kaloja meressä, lintuja ilmassa, karjaa ja koko
maata. Tähän asti ci ollnt wiclä yhtiäu luotua olentoa
maan päällä, joka olisi wuiuut luoda silmänsä lorkeuffiiu
anojansa tatseleiuiseen; ei löytyuyt olentoa, jolla olisi ollul
ymmärrytscllä wlllnistun sielua, joka olisi woiuut käsittää
suuren Luojansa äärctöiutä rattantta, »viisautta ja woimaa.
kännit snnret omiuaisnnoet annelliin ,/,,imalan tunnttsi luo
dulle ihiuisclle, jonka luoniisessa uusi korkeampi luominen
alkaa, joka hänessä walmistaa kruu.nun luodulle moaillualle.
Luodun ihmisen korkeus ilmoitetaan ensiksi sillä, että

Persoonat ke-ök,islelewat itsekanssansa sen luomisesta:
tehkäämme ihminen meidän tuwalscmme meidän muotomme
jälteen', toiseksi sillä, että hän luotiin Linnalan tumaksi ja
kolmanneksi, että hän asetettiin luonnon herratn maau päälle,
,jonta piti seii uäkywäisenä !>n!litsiana esiili tuoda ja edistää
kamalla, jonka ihminen luomisen
Luojansa tahtoa,
yminärretään
omasi,
alkutilassa
sellaisia lnonnonlnatua, että
luonto
oli
toto ihmisen
Jumalan yhteydessä ja yhdistetty
ja
rakkaudella.
Hänccn uitolla
Luomisen päiwinä katseli humala tekojansa erityisesti ku
tali» lajissansa. Lopuksi katsoi Hau kaikkiin tekoihinsa ylci
sesti ja ne oliwat sansscn hywät. Ciitn, että taiM Hänen
tekoissa oliwat hynnit, moimme päätniä, ett'ei wieln lankeemus silloin ollut enkeleissäkään tapahtunut, waau se tapahtui
wasta luoniiscu päinmiu päätyttyä.
Linnala ei luouut maalimaa omaiu etuiusa eoistämisen
wuoksi, sillä Hän on kaikissa täydellinen, wann ,vän lei sen
rakkauteusa waatimnksesta saattaaksensa epalnlnista jonttiota
Hänen antnntensn usallisnuteen. Luomisella oli la!.o.'ll!>incn
tarkoitus: I:isi Inmnlnn pyhän ja rnklnau tahdon täyttämys
ja 2:tsi luodun maailman täydellisyys jn autuus Jumalassa.
luuden

,«»n läpitsc olemattomuudeu yöu oli walle«s humalassa,
ulin enlmc sna ajatella pimeyttäkään minkäänlaiseksi aincelli-
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seksi ijaukaikkisuudeksi. Ku» Jumala loi alkuaineet walkcndetta,
niin oli yö eli pi,neys luomise,i alussa ja miu muodoin oli
yo päimän edellakämiänä. Tästä yöstä ilmestyi ijankaiMsen
nialkens.
Sentähden sanotaan: ja niin tnli ch'
toostn jll anmnötll ensimmäinen-, toinen- jll u. j, e. pniwä.

Jumalan

2.

--

MradW

ja

enstmäinen iljniispan.

humalan lnoniaknntaa ,ooimme katsella kolmena eri-osar,o.
Henkimaailmana, jonka asukkaat, enkelit, owat pyh'n, u,äkewiä ja alati Jumalan kaswoin edessä elämiä l,enkia <l,yI)

wät enkelit), joiden toimena on Inmalan yhdistäminen, Hänen käskyjensä täyttäminen ja ihmisten autuuden edesaultaIl>; »ebr.
miucn. (Ps. lU4i 4-, Ps. !<!?>: 202 l; ?)iath.
l: 14,) 2) Niitywäincu maailma, (aistillisesti k>,sii,l!>wä
luonto), jonka tarkoituksena un anojan todistamille!! ja ihmipalwclcmincn. n) Ihminen, joka niolempain edellisten
wälillä seisoo yhdyssiteenä, kuulneu henkensä puolesta edelliseen ja ruumiinsa puolesta jälkimäiseen. Änn ihniiueu on
luotu molempiin kuulumaksi, ou häu alkuusa saanut moleuimista siten, että „Hcrra Jumala teli cnsimäisen ihmisen,
Adamin, maan tomusta ja puhalsi hänen sicramiinsa elä
wcin hcusscn jn niin tuli ihminen clawätsi siclntsi."
lumala ar.toi itse ihiniselle nimen, mutta luonnon esineet o,oat
saaneet nimityksensä ihmisiltä, Adam merkitsee suomen kielellä

scu

--

ihmistä.

Ihmisessä on runmis, sielu ja henki (1 Tess. 5: 23).
Sielil on ruumiin ja hengen wälittäjä ja yhdistäjä,
tekee ruumiin elämäksi, joka, ollcu kaikkinai'cn waikultamisen
sen mukaa»
malttamattomana wälikappaleena sielua
kun henki häntä siihen määrää. ,veuki ou kuolematon, yliluoutoiuen osa, sielu aistillisen elämä» perustus, jonka mnkaan ruumiillisen elämän liikumlot ja toimet tapahtumat.
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Wiimemaiuitussa merkityksessä on sielu cläinknnuallakin. Kun
yleensä puhutaan ih,iisen sielusta, ymmärretään sillä henkeen yhdistettyä, järjellistä sielun, jommoisla ci eläinkunnalla ole.
limlinen, lähtiessänsä Inmalan luomasta kädestä, oli täydellinen siinä merkinnussä, että hän oli täydellisyyden piirissä
ja Inmalan yhleydessä taisi ilman esteitä karttua täydellisyydessä, mutta ci siinä merkinnössä, ctt'ei hän olisi tarwiuuut
karltnmisla, taikka ei olisi päässyt täydellisemmäksi. Henkensä
»sielunsa) puolesta oli hän marnstelt» ticdun wnlolln, tahdon
pyhyydellä ja tunnon rauhalla. Ee on: hi» liesi tarkoin

Inmalan tahdon ja hänen tahtonsa tahtoi Jumala» tahtoa
täyttää, jonka wnoksi oli hänen tuntousa rauhassa koska hän
ei synnistä mitään tiennyt. Nnumiinsa puolesta oli häu wapa
kärsimisestä ja kuolemasta ja utkouaiseu tilausa snhtceu oli
hän luonnon herra, ötnn ihunne» oli lnonnon herraksi luotu,
asetti Inmale: hänen ihanaan kasiuiiarhaan (Paradiisiin*)
asumaan. Tässä ihanassa lasmitarhassa pili hänen ruumiinsa j,i heukeusä woimat m.nirättny!! täydellisyyteensä kehittämän, itun hän näki ympärillänsä kaswawat kasmit, il-

mansa

liitelewät linuut, maan päällä wapaasti liilkuwat eläiParadiisin uurroissa »iskentel.wat eläimet (Äcos. 2:
tU), niin hänen hnouuonsa kiintyi niihin ja hän antoi uiillc
lajinsa mukaiset niinet. Tässä suuressa luouuou opistossa eimät ihmiset lsy'euneet iarsnutcusa aikana unclii omi» mahtinsa elämään jn edistymään, fenluhden Jumala läyslciitcli
heidiiu scnssausa, niinkuin ainakin rakas isä käyskentelee iasmet ja

*)

»öebrcalaincn

sana:

„Pardes" mertitiee siuwile.rhai-,

Jumala ralastetnllensa, ihnnselle, ci teisen ihanimman
lunnau asuinpaitatsi. Ätikä suuri rnkiandcn osoitus tässäkin!
Pa
radiisi luuttaan olleen, Eufrat, Tigris, Oihon ja Zudurwirtain wälillti,
Armenian ylängöttä, ' osittain siitä syystä, että historia wiittan kansakuntain näiltä paikoilta alkunsa saaneen, ja osittain siitä syystä että
Eufrat, wirta niiden neljän «irran jouRaamatussa mainitaan
lussa, jotka Edenin »virrasta Paradiisin kaatelemaan kaarottuiwat.
n>al!nioti
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tensa keskellä kaswattaen, opettaen, waroittaen, harjoittaen ja
koetellen heitä.
Sentohdeu, että ihminen kaiken järkensä luojan töiden
tutkimiseen piti jännittämän, opetti Herra hänen ensi-alnksi
yksinänsä asumaan Paradiisissa. Kun hän esim. eläimiä katseli, näki hän kuinka kullakin oli kumppaninsa. Tämän huomio herätti hänessä halnu oman kumppaninsa elsimisecn.
Knta enemmin hän sitä etsi, sitä enemmin hän inontocm tutustui ja niin tietoisuudessa maurastui, Ihiuisen herra-malta
piti

sekä

alkaman että alati pilkitettämän wapa-ehtoisen

kentelemisen kautta siten,

sen

työs-

wilpiti Pnridiisia,
jelcinisellä täydellisyyteensä kehittämän ja
warjclcmisen
tantta estämän sinne ulkoa päin pyrkimää pahuutta pääsemästä. Hänen kutsumnlseusa määränä oli maittaa yhä täydellisempi Jumalnukaltaisuus, jmtta häu oli saawuttanut waettä

hänen

sen

pulllla tuulinisuudclla tutsumutsensa täyttämisessä.
Rakkauden yhdistys ei moi ilman mcipaudetta olemassa
olla. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan ilmaantuu siinäkin,
että Hän loi hänen nmpaalla tahdolla. Wapaa-tahtoiseu ibmisen piti rakastaiallensa osoittaman mapaatahtoisesli rakkautensa. Eentähdeu piti myös ihmisen tahto kueteltaman. Mutta
että ihmiuen koettelemuksen kestäisi, eikä lankeisi, waroitti
Jumala häntä jo edeltäpäin, sauoeu- „syö wnpaasti taittumisista puista Paradiisissa, mntta hywci» jn pahan tiedon
puusta älä syö, sillä joua päiwäuä sinä siitä syöt, pitää
siuuu tuulemalla kuoleman." Molemmat, joko seisominen tahi
lankeeminen oliwat ihmisen omassa mallassa.
Varmuudella woiiume päättää, että enkelein lankeemns
oli tapahtunut jo silloin kun Jumala nmrotti ihmistä tiedonpuun hedelmän syömisestä. Jos wanraa ei olisi olemassa ollut, ei liioin waroitnsta olisi tarmittu. Mutta
millä hetkellä heidän lankeemuksensa tapahtui, on meille epätietoisuudessa, sillä siitä ei raamattu kerro. Kuitenkin niiden himmcäin todistusten nojalla, joita woimme raamatusta saada.

se
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se

näyttää siltä, et<ä
olisi tapahtunut ivasta luumispäiwäiil
päätpttyä. Kun Jumala katseli kaikkia tekojansa ja ne fi! oin
olimat sangen hynmt, nii» sanan: „knittia" p rusteella woim>ne päätt.,ä, että kaikki enkelitkin olimat wiela hyiuät, ja
nam „oliwat" perusteella, että kaikki Jumalan teot eimät
tuumasta kädcstäusä lnhteiszääu
olleet ainoastansa
hywät, maan että kaikki olimat wielä yleiselläkin tarkastushetkellä hywiä. Näiden perusteideu nojalla tulem,ue siihen
päätötleeu, että enkelit lnnkesiwat edellä sanottujen tapausten
wäli-ajnlla.
Olkoou tämän asian laita kuinka hywäusä
ei kuulu itse autuutemme asiaan. Meillä on kyllä siinä,
että
tiedämme, ett'ei pahuus ole Jumalasta alkuansa
-

se

sen

saanut.

kedkcentyminen piti tapahtuman hänen wapaantahtonsa piirissä. Tämä ei ilmaaunu ainoastaan hauen mapaehtoiscen työskentelemiseen nntaantumisessaan, maan m»ös
siinäkin, että hän sai ilseusä mapa-ehtoiscsti amioliittoou määrätä. Juiilala tosin häntä huomauttaa awioknmppanin tarpeellisuudesta sanoen: „ci ole ihmiseli hywä yksinänsä olla"
ja lupaa myöskin hänelle awnn, mntta ei sitä kohta anna,
maan tuopi eläimet häneu eteensä, että him ne nimittäis.
Täten tuli Adam huomaamaan, kuinka tullakin oli kumppaninsa ja kuinka lmn oli yksin. Knn nyt yksinäisyytensä tunteminen oli hänessä herättänyt kaipauksen ja ikäwän kumppaninsa perään, teki Jumala hänelle mainion hänen kylkilnustausa. Cekin, että maiino luotiin miehen kylkiluusta, osoittaa
ett'ei wnimoa lnotu miehen orjattareksi, waan hänen elämäänsä sulostuttamaksi, rakkaaksi kumppnuitsi. Samoin kun
kylkiluu on aiman lähellä sydäntä ja suojelee sitä kaikilta
mahdollisilta lankkauksilta, samoin on myös oikea awiowllimo
pidettawii sydämen tnllcilupann tawarcma, joka rakkaudellaan
sulostuttaa miehen elä mätä ja helleydellään suojelee häntä
elämän moninaisiin murheisiin ja maaroihiu waipumasta.
Kun Jumala ou awiosäädyu säätänyt ja ihminen siihen ilseusä
muu kuin tuowava-ehtoisesti autannt, sentähden sitä ei

Ihmisen

saa
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lema purkaa,

älkäät lapsianne pakoittako heille
awioliittoon,
knsk'ei Jumalakaan sitä tee!
vastenmieliseen
päiwäuä
lepäsi
Seitsemäntenä
Jumala kaikista teoistansa.
Lepääminen, sanan tumallisessa merkinnössu, on sama tuin
töistä. Sanat „Ir.herkeäminen tawallisista
on
niin,
lepäsi"
ymmärrettäwä
m ala
että Hän seitsemäntenä
päiwänä lakkasi keinollisen luomisen töistä, jonka perästä alkaa
Hänen, maailman loppuun saakka kcstäwä, ylläpitävä (kaitsewa), luominen, jonka kautta luotu maailma on aikojen wairella kehkeeutywä määrättyyn täydellisyyteensä.
Wiikon wiimeistä päiwää, lauwantaita, nimitettiin Wanhassa Testamentissa SMathitsi, joka merkitsee lcpopäiwää
ja mietetliin luomisjuhlan muistoksi, ollen
esiknnm
ijankaikkisesta
lepopäiwän
mieltämisestä;
sillä,
lasten
Jumalan
itjeluomistyön
pnätettyä:lsä
kuin
wirwoitti
samoin
Jumala
luotujensa
ja
luomakunnan
unsä
marsinkin
trnnnnn. Hänelle
kiitosta weisaawan, knwaksensa luodun ihmisen ihaelemisella,
samoin saamat myöskin luodut, edistymisensä ja tarkoituksensa
täytyttyä, lewätä Jumalan autuaassa lewossa (Hebr. 4:9,
10). Ijankaikkinen lepo, johonka walmistautumista warten on
Jumala meille lepopäiwän säätänyt, on kaiken maallisen työn
ja waiwan herkeäminen, jonka perästä toinen äärettömästi
korkeampi wnikuttawaisuus alkaa Jumalan ijankaikkiscssa näkemisessä, ylistämisessä. Hänen kunniansa ja autuuteusa muut-

Wauhemmat

samassa

tumattomassa osallisuudessa

ja luotujen

nen täydellisempään

rakkauteensa.
olemisensa puolesta

Jumala on
syys ja rakkaus. Kaikki mitä Hän
ijankaittisen autuutensa osallisuutta

sulkceutumisessa Hä

ijankaikkincn täydclli
Hän telmnt
marten. (Eiihen wiittaus
Noom. 8: 21). Että hauen alkuperäisen tarkoituksensa. Hänen olentonsa äärettömyyden ja .Hänen rajattoman raklantcnsa käsittäisimme, on Hän jo Raamatun ensimmäisellä lehdellä, luomisen kertomuksessa, itsensä ilmoittanut; sillä kerto
mus Jumalan luomistöistä osoittaa Hänen kaikkiwnltaansa
ja
ihmeellinen järjestys todistaa Hnneu äärettömästä rat

sen

on tehnyt, ou

2
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Luomistyön ihmeellinen järjestys ihanin!masti ilmaantuu siinä, että Luoja ensin elottomassa luonnossa walmistaa elollisten ilmestymiselle kaikki elon ehdot ja
Luojan wiisaus ja rakkaus siinä, että Hän jo edeltäpäin wab'
mislaa kaikille heidän täydelliset tarpeensa.

kaudestansa.

3. Syntiin

lankeeminen.

Kun wakaasti kunntelemme omautuutomme ääntä ja humasanan walossa tarkastamme lnomakuntaa, niin tulemme
huomaauiaan, ett'eiwät ihniiset, eikä luontokaan, euään ole
alkuperäisessä autuaallisessa tilassaan, wnan että silil on jotu
suuri turmia kohdannut, joka, kaikkialla kaikiksi ajoiksi, on rauhattomuuden ja surkeuden saattanut, jonka sairauden alla
kaikki huokaamat ja josta kaikki lamallansa toiwowat wapauttamiseusa päiwää. Syyn tähän löydämme synnissä, joka sai
alkunsa Syutiin lankeemiscssa. Eyuuillä ymmärretään taiktea sitä mikä sotii Jumalan tahtoa mastaan.
Eroawaisuus ihmisen ja enkelein sylitiin lankeemisessa
ilniaailtun siinä, että enkelit synnyttiwät synnin itse itsessänsä,
jota wastaan ihnlineu tuli siihen nitoa päin wietellyksi. Sen
tähden sen seurauksillakiu, ihmisiin ja cukeleihiu katsoen, on
suuri ero. Kun enkelit synnyttiwät synnin itse itsessänsä,
muuttui koko heidän olentonsa itse synniksi, jota wastaan
synti, johon ihminen ulkoa-päiu wieteltynä, lankesi on tunkeutunut läpitie hänen olentonsa ja saastuttanut sen, mutta ei
kuitenkaan hänen olentonsa ole
kautta itse synniksi tullut,
jonka wnoksi hänessä wielä löytyykin myöntywäisyys pelastuklan

sen

sen

wastaan ottamiseen.
Wietellessä ihmistä syntiin,

käytti persoonallinen kateuden
ja petoksen henki, perkele, wälikappaleinansa: lännettä,
ja omenilta. Vläinkunuan esikoisena esiintyy kärme käyttäen
sanaa, saavaksensa ensin waimon mieltä kieltyn puun hedelmään kiintymään, kuin myös tuolla utelewaifelln, wiekkaalla.

sanaa
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kysymyfsellänsä: „sanoito Jumala, altäät syötö taiMnaisista
pllista Parndisissn?" häutä epäilemään, josko lumnln oli
todellakin niin sanonut
ehkä sen on Adami, tahi joku muu
tehnyt.
ja
omena
oliwat silmin nahtäwut esineet.
Kärmc
puolestansa
taas
ole
mikään korioin kuultawa kaiku,
Tnull
ei
niaan se on sielun olennon uäkymätöin moimma, joka aistilwaiklittaa sen
lisen »välityksen kantta woinunallisesti
heug 'n mukaan, mikä henki puhutussa
ja
luulin sn
nmikuttaa.
<!iie tuli wllimon tykö siitä syystä, että mainio oli luotu
heikommalla luouuolla kuin mies, kniu myös Jumala oli kiellon tiedon puun hedelmän syömiscslä hauelle Adamin kautta
slilwunt. Mutta maikka kielto oliki hänelle nuchensä kautta
annettu, tiesi hän kumminkiu tarkoin sen, että tämä kielto oli
humalan, eikä kenenkään muun, kielto, jonka näemme hänen
maalauksestansa- „me syömme lliivcn pnidcu hedelmistä, jotta
owat Pärndisissn: Mutta sen puuu hedelmästä, jow ou leskellä' Pnradisia ou Jumala snuonnt: ältäät jyöZö siitä ja
älluät ruwctto siihen, ctt'ctte kuolisi:" Waimon inastans itiesiänsa oli aiwan oikea ja siiliä ilnmantnu wielä suora, tccsiän
wiattomnutta todistawa 'rehellisyys. Ha»
«ieiämänsä Inmalan kiellon ja käskyn, eikä niiden
epäile. "'inlta se, että hän mietteliän kanssa keskustelemaan antaautui, oli häneltä jo wääriu tehty. Hänen olisi
pitänyt rakkaudella ja luottamuksella kuulla ainoastansa sitä
mitä Jumala oli sanonut ja kauhistua kaikkea mieraita neuwoja, tukahuttaa sydänimeensä tunkeenluman uteliaisuude,i
himon, jota kärme eiisimiu.uisellä kysyniyksellnusä koetti hauen
sydämmeeusa sysätä jo hiljaisesti, antamatta mitään nmslausta, miettcliätti paeta,
hän näiu ulisi synnin tilan kartAutuas
tnuit, elisi hän u-yöskin lauieeniukseu
jumalattomain
ncnwossa,
joka
on se,
ti waellll
eikä seiso
syntisten teillä, eitä istu kussa pilkkaajat istuwat. (Ps. i:
I.) Emme saa syuuiu kanssa leikitellä, sillä jes se saapi
aan, niin se pian ryöstää kämmenenkin leweyden.

sanassa sen

-

sor-
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Ensimuisellä kysymyksellänsa ei kärme tosin saanut waimoa
epäilemään Jumalasta, mutta sai kuitenkin hänessä niin paljon uteliaisnutta herätetyksi, että hän sai tilaisuuden pitemmältä hänen kanssansa puhna, Nyt käyttää hän saatanallista
walhettansa, sanoen: „Ei suiutunu pidä teidän kuolcmllllll
kuoleman. Wacm Jumala tietää, että jona päiwäuci te syötte
siitä, autcncwat teidän silmiimic ia te tulette, mintuin Jumala
tietämään hywiin ja pahan."
Jumala oli heitä enucu kieltäuyt syömästä ja sanonut,
että jos he sen tekemät pitää heidän kuolemalla kuolema».
Tämän tekee perkele walheeksi sanoen: „ei suintnau pidä
teidän luclcMlllla tuoleman," cli toisin sanoen: Jumala
walchtelce, ei häneu tarkoituksensa ole teitä kuolemasta warjella maan Häu on teille kiellon, kadehtien teidän onneanne,
antanut, "sillä Hän tietää, että jona päiwäuci te siitä syötte

aulenewllt teidän silmiiuuc ia te tulette niiutuiu Hiintiu tietämään hywäu ja pahan." Kuu mertaamme tätä edelliseen
lysumykse.:!!, min uäemmi kuinka hienosti perkele alussa esiintyy kamaluuksillensa ja kuinka hän lopuksi on uiiuropirohkea,
että hän uskaltaa Jumalankin tehdä walehteliaksi walheellansa.
Tähän asti oliiuat ensimmäiset ihmiset pelwolla katselleet tuota

kaunista kieltyä puuta ja kummaksunect sen hedelmätä, mutta nyt, kun he antaautuimat keskustelemaan wietteliän kanssa, katseliwat sitä Juinalan petoksen esineenä ja
määrällä toiwolla rupesiwat luulottelemaan, että
oli todellakin semmoinen „hywän ja vahan tiedon puu", j >ka oli
heidätkin Jumala» kaltaiseksi tekemä, saattamalla heidät tietämään „hywciu jll pcchau," Nyt kaikuiwat heidän karmissansa
sanat: „ei suinkaan pidä teidän kuolemalla kuoleman" paljoa
suloiseni,-!'>lta, verrattuna'siihen kammoon, jonka he tunsiwat
Jumalan >a msta: siuuu pitäiickuolemalla kuolema». Waimo
piti nyt Jumalata walehteliana.
Kosla himo on siittänyt, uiin hän synnyttää synnin;
synnyttää kuoleman.
mutta tosia synti täytetty on niin
(Jak. 1: 15.) Puu jota ensimmäiset ihmiset tähän asti oliwat

ulkonaisesti

se

se
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maikka se ulkomuodotoli,
muuttui
maimou
nyt
tausa
ihana
silmissä ihanaksi,
lupaukseu
maan
tähden, jonka
ei ulkomuodon tähden,
sen
makuuttanut,
kuin
waimo
kärme oli hauelle
Niinkau'an
oli rakja
yhdistetty,
kaudella uskolla lumalaau
uiinkau'au häu uskoi,
ctt'ci puu ollut hhwä, mutta kohta kun hänen sydämensä oli epäuskolla Jumalasta luopunut, rupesi häu kieltyä puuta rakasi
lamaan ja Jumalala wihaamaa», pitäeu Häutä petturina ja
hänen tnlewaisen onnensa kadchtiana, (spa-usko syunytti
hänessä ylpeyden. Uskoen perkeleen walhctta, otti hän scn
puun hedelmästä, söi jll antoi myös mithcllcusä siitä ja
hän söi. (spä-usko oli hauen syössyt sisälliseeu lankeemukseen, joka sille itse työssä ulkonaisesti täytettiin. Kun waimo
oli langennut, syntyi hänessä haln saada miestänsäkin samaau
kadotukseen. Hän antaautui mietteliäin mälikappalecksi miehensä langettamisessa, jonka näemme siitä, että häu ojensi
hänelle kieltyn punn hedelmän. Et sinä tarmitse olla parempi
Tämä ou yleiueu aate suruttomassa maailmassa,
minua.
jossa todellinen lähimmäisen rakkaus puuttuu. Synnin plllttll
on tuolcmci. Nietteliäu makuutuksen mukaan autcuiwat heidän silmänsä ja he ättäsiwiit olcwllusn alasti. Viutta mikä
näköala heidän silmäinsä eteen aukeni? He huomaitsiwat hyl»
jänneensä Jumalan, saastuttaneensa iisessääu Hänc,i tiimansa
ja kadottaneensa mapautensa, sekä tuusiwat joutuueensa pahuuden orjawallau alamaisiksi. Häweteu tuusiwat he lnopnneensa
alkuperäisestä korkeasta kutsumuksestansa. Tuntiessansa synnin mallan itsessänsä wallitsewan, tunsimat he kadottaneensa
suuren herramaltansa luonuou waltakunnnu halliuuossa. Se
wlllo, joka wiattomuuden tilassa oli heidäu tietoansa walnissut,
oli nyt tadounnt, se ratlaus, joka heidät oli rakkaa» 'l' Luojaansa yhdistänyt, oli nyt sammunut ja wihaksi uiuuttunut,
luottamus, jolla he eunen olimat lumalaau luottaneet,
oli nyt muuttunut pclwolsi ja se rauha, jouka he tätä ennen
tunnoissansa oliwat tunteneet, muuttui ranhattomuudelsi, ja
mikä kauheinta!
tuusiwat he itsensä ajallisen ja ijaulait-

Jumalan kiellon tähden kammoksuneet,
kyllä

se
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tisen kuoleman alaisiksi. Se, Mä he kuuliwat Herran

lan äänen, todistaa omantunnon wiellikin oleman ih,nise<'sä
semmoisena walon säleenä jonka kantta hänellä on mahdolliJunnilan ääuen knnlemiseen. Adam ja Ewa knnlinmt
verran luinalan äänen, nuitta he lahtoiwat Hänen kaswoinsa
edestä paeta ja peittää rikostansa ja surkeuttansa. He sitoi-

suus

sn

wat yhteen filtllnapmlu lehtiä
teliwät hcillcnsä peitteitä.
Tässä, ilmaantuu sunnin
ihmissydämen luonne.
nöyrnydcllä
langeilnect herransa
eiwät
He
rikoksen alaisina
eteen, eiiuätkä tahtoneet syntiänsä tnnnnstaa, maan koettiiuat
omilla keinuillansa itseänsä nnttaa ja surkeuttansa peittää,
Ihminen tuli uiinlnin wielteliä oli sanonutkin, tietäniään
hynuin ja palmn, unitta ci siinä merkinnässä kun hän eli sitä
loimenut. Hän ei tieuuyt nlitäan pahana,
knn
i tuntenut mitään
!,ä>l oli wi'ntto!nuuden lilassa, sie
pahaa, knn se ei
ollut olemassa. Riutta ,^inpia,l
imu l),in laickcsi Jumalasta tuli häu molemmat tunteman».
ja se on ulkona
Inmala tietää pahau
waslaan ihminen sen
Hmneslii,
itsessänsä mallitseivana ja hänellä wastann seisomatloniana woimana.
langennut ihminen häpesi sentähden kl:n lmn oli anlaantuunt petoksen pauloihin uskoen sitä ja pelkäsi sentähde,
hän tn.nuossunär tuusi wnuhnrskanu Jumalan koston rikoksensa tantta ansainneensa. Häpeä ja pello olimat ensimäisel
tilnteet synnin palkasta.
n Aoam ja (ewa eiwät saaneet itsellensä tyydyiläuuä
peitettä fiiknnapunn lehdistä, turwaantninmt he totn.nden pukuun pnettnnuwalhees.cn. ,)larm sanoo: „Minä tuulin sinun
ääncs ja pelkäsin, sillä minä olen ulMi, sentähden minä
lymhin." kamassa knn hän loeläui rilostanza w/
puollustuskilwcllä peittää, rohkenee hän inyos Jumalalakin s>)y>
~

>

a!,
tää siitä, ciiä vmn eli
'izennt.
ja nöyryyden sijaan oli halien sydämeenjä ylpeys ja
synnin tnottanlasta
umttomnus astunut. Äikä selkeä

tnhesta.
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Jumala etsii ihniistä, eikä ihluinen Jumalala, Hiin pitää
kiinni ihinisestä eikä ihminen Hänestä. Adam lymhisi cmiintincnsä puiden selaan Parndiisissa. Inmala kutsui h,uttä:
„Adaiu tnssas olet?" ja maikka Hän sai häneltä katumattoman, malheellisen, nmstanksen ei Hän häntä mauhurslaalla
tuomiollansa tuominnut, waau johdatti häntä uudistetulla
tysymykselläusä: „luta sinulle ilmoitti, ettäs alasti
Etkös syönyt siitä puusta, josta minä sinua haastoin syö
miistii? rikoksensa katumiseen ja tunnustamiseen, "intta mitä
Adam teki? Nyt, kun häu ei euiiän woinnt Inmalata syyttää,
syytti häu waimoansa: waimo, jontas annoit minulle, antoi
miuullc siitä puusta ja miuii söin. Tästä kyllä, selwästi
näkyy, että Adami tieten söi kieltyu puun hcdcluuistä lehkä
olikin kärmeen ja wniinon k.sknsteleniisen aitana saapumilla,
näki, mitä

ja kuuli niitä puhuttiin), mntla ci kuiten
kaan tahdo wieläkänu syyksensä sitä tunnustaa, wnan, Imuli'
matta siitä miten waimopamlle käwisi, sysää syyn hiilien
päällensä. Aiwan
wika myös mainiossa esiintyy. Haueltä puuttuu myöskin rakkaus. Hän sysää syyn knrmeeu

tehtiin

sama

niskoille

sanoen:

täen myöstiu

„lärme petti minun ja minä söin", syytJumalala, siitä knn Hän oli mokoman

samassa

elukan luouut.
Jumala on pyhä ja «anhurstas,
rangaistus

Hän ei

jätä syntiä
ensin kärmettä

rankaisematta. Kirouksen
kohtasi
seutähdeu, kun siitä oli ihmiscu lnukecmus alkunsa saauut.
Hän sai tuomionsa ilman mitään edellyttämää tutkintoa*).
Mitä itse kiroukseen sywemmässä merkityksessä tulee kohtasi

se

sitä näkymätöiutä wietteliää, jola täytti kärmettä wälikappaleenausa. jdutenkin tuli karmekiu tämän kirouksen kautta
aleuuctuksi alemmaksi kaikkia luontokappaleita. Sen kirottu
tila ilmaantui jo siinäkin, että sitä kaikki inhowat, kammomat
ja wihaawat.
Kärmeellä on hengellisessä katsannossa snuri
*) Tästäkin näemme, että tuomio oli jo langenneiden enkelein ylitse
julistettu ja että heidän tilansa jo oli nuttnmatoin.
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merkitys.

Sen kamaluus, myrkyllisyys ja

inhottawaisnus on

kumaus synnistä, jota mcidäu pitää wielä suuremmalla kauhulla, kuu kärmettä, wihaainan ja karttaman.
Jumala lähestyy cusin ihmisiä tarjoten heille Hänen armo-

ansa,

eikä langennut ihmiskunta cnsikn Häntä, anoen Häneltä

armoa.

Sentähoen

antaa

Hän heille

lupauksen Kristuksesta,

joka oli särkewä perkeleen herrawallan, »voittama synnin,
kuoleman ja helmctin, ja wapauttawa koko ihmiskuunan Jumalan wihan tuomiosta, enneuknu Hän heille julistirangaistuksen. M'ei Jumala olisi uäin edeltäpäin antanut sowittajan lumotussa mainion siemenessä, Kristuksessa, olisi Hauen,
wanhurskautensa maatimnksen mukaan, täytynyt heidät awuttomina ijankaikkisesti kadotetuiksi tuomita, mutta kuu lupaus
Kristuksesta oli annettu, oli myös kuoleman tuomio Hänen
täytettnmäksensä jätetty ja se rangaistus, mailta siihen tosin
oli kuoleman tuomiokin yhdistetty, jonka Jumala ihmisten
ylitse julisti, tarkoitti ainoastansa ihmisen nöyryyttämistä ja
syntisyytensä tuntemiseen saattamista, jonka kautta heidäu piti
tulla amnttomina ajetuksi lunastuksen wastaanottamiscen.
Sitäpaitsi annettiin tämän kautta perkeleelle, joka tietysti
mahtoi luulla jo lopullisesti moittaneeusa, tietää, että mielci
pitkällinen tamppaus oli ihmiskunnan ja hänen Malillansa
testäwä, jossa hänen pitää lopullisesti perinpohjaiseen häwiöön jontnman. Waino, mainion siemenen Kriotnksen ja Hänen uskowaistensa, ja kärmeen siemenen, perkeleen ja hänen
palweliainsa, epäuskoisten, wälillä on kcstämä maailman loppuun saakka. Kristus on jo kärsimisellänsä ja kuolemallansa
kärmeen pään särkenyt ja kärme Hänen kantapäähänsä pistämisellä ei ole muuta aikaan saanut kuin, että hän on kuolettanut Kristuksen inhimillisen lnonnon, mutta sekiu o» ylösnousseen Kristuksen kirkastettuna runmiina Hänen Jumalalliseen olentoonsa ijankaikkisesti yhdistettynä noussut ylös woitollisena sankarina knalleista ja Hän on kaikkiwaltias hallitsin
ijantaikkisesta, jonka waltakuntaa ei moi helwetin portitkaan
kukistaa.

