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Alkulause.
Jokainen, joka hyödytyksellä tahtoo opettaa lapsille Uskontoa, myöntänee sen saattaman tapahtua edullisimmin sopuuni» Raamatun lauseiden johdolla; niiden waan tarwitsce olla lyhyitä, tarkoin walittuja ydinlauscita. Raamatun

ja totuudet muistihin terotetuina ja sydämiin juurrutetuilla owatki kalliin aarre, minkä opettaja saattaa oppilailleen antaa; ne owat perintö, joka säilyy silloinki, kun monet
määritykset ja tiedot owat jo sattuneet haihtumaan; ja ne esiintymät eläwinä elämän kokemuksissa, kun hätä j» koetukset
ahdistelemat, ja kun kaiwataan johdatusta, neuwoa, kuritusta, lohdutusta ja woimllll. Waan jos opettaja koulutunnillaan niitä terottaaki useampia kertoja, kuinka pian
ne tawallisesti kutoowat lasten mnistista, kun ei aika riitä
niitä tarpeeksi sywälle juurrutella. Tätä puutetta on koetettu palkita, antamalla oppilaiden kirjottua niitä wihkoihiusa, »voidakseen ne tarkemmin kotona lukea; waan kuinka
paljo siinä meneekään kallista aikaa hukkaan, ja miten huonosti
onnistuu useammalle oppilaalle puuttuwan kirjotusTätä hautaidon wuoksi, arwaa jokainen asiaa tuntema.
kaluuttll huojentaakscni uskallisin ujoudella ryhtyä kirjottamaan sellaista oppikirjaa, jossa olen kertonut, niin paljo
tun mahdollista, Raamatun omilla sanoilla ja sowittanut
joka kertomukseu alle siihen soweltuwia Raamatun ydinlauseiw, toisia ainoasti osottamalla Raamattuun, jotta oppilailla olisi tilaisuus opettajansa johdannolla harjaantna
käyttämiseen. Useimmissa kohden owat lauseet merkityt pienillä numeroilla kertomuksessa, että oppilaat itse jo saisiwat
multia, miten ja mihin Paikkaan lause sopii ja mihin tojohdattaa, Ainoasti niissä kohdissa, joissa lautuuteen
seet melkein yhdellä lailla koskewat koko kertomuksen sisältöä,
owat ne jätetyt merkitsemättä. Muutamia uuden Virsikirjan wärsyjä olen myös sowittanut merkillisimpiin kertomuk-

sanat

se

sen

se

stin. Nimien ja Raamatun lauseiden kirjottamisessa, paitsi
muutamissa sanamuodoissa, on noudatcttn Herra professori
IllssMllNin w. 1859 suomentamaa Raamattua. Käsikir-

I.

jotuksen on puhdistellut y. m. autellut opettajakokelas

Nyt lasken
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Wanha Testamentti.
1. Luominen.
(1

Mos. k. 1: Noin 4<XX) wuotta c. K. s.)
Alussa loi Jumala taiwaan ja maan. Maa oli
autio ja tyhjä, ja pimeys oli sywyyden päällä; ja Jumalan henki liikkui wettcn Yli
Silloin sanoi Jumala:
„tulkoon »valkeus!" ja walkcus tuli. Nyt erotti Jumala
walkmdcn piincydcstä, ja nimitti walkcudcn päiwäksi ja
pimeyden yöksi. Ia tuli ehtoosta ja aamusta cnsimäineu päiwä.

Sitte Jumala sanoi: „tulkoon awaruus »vetten »aierottamaan wesiä »vesistä." Ia tapahtui niin. Ia
Jumala nimitti nwarnndcn tailvaaksi. Näin tuli ehtoosta
ja amnltstll toinen päiwä.
Ia Jumala sanoi: „kokoontnkoon »vedet tniwann alla
erino»nnisiin paikkoihin, »»iin että kuiwa näkyy." Ia tapahtui niin. Kniwan Inmala uimitti maaksi ja »vettci»
koko»lkset mercksi. Jumala kas»vatti maasta ruohot ja
puut, jotka hedelmän kantaivat lainsa mukaan. Ia tuli
ehtoosta ja aamusta kolmas päiwä.
Ia Jumala sanoi: „tult'oot walot taiwaan awaruuteen erottaiuann päi»uää yöstä, ja olkoot merkeiksi,
määräajoiksi, päiwiksi ja »vuosiksi". Ia I»nnala teki kaksi
suurta »valoa, suuremman »valon päiwää hallitsemaan ja
wähemmäu »valon yötä hallitsemaan sekä tähdet. Ia
Jumala asetti ue awaruuteen paistainaan maan päälle.
Ia tuli ehtoosta ja namusta ueljäs päiwä.
Ia Jumala loi suuret »valaskalat ja kaikkiuaiset liikkuwniset eläimet, joista »vedet kuohuiwnt, tunki lainsa
m»lkaan, ja linnut, jotka lentäwäl tailvnan alla. Ia Iu-

heelle
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mala näki sm hywäksi. Ia tuli ehtoosta ja aamusta
wiidcs päiwä.
Ia Jumala sanoi: „tuottatoun nma eläimet laiusa
mntnau". Ia tapahtui uiiu. 3täin Jumala teki pedot
maalle, karjan ja kaikkinaiset nmtelewaiset.
la Jumala sanoi: tehkäämme ihmiucn meidän luwatscmule
muotomme jälteen; ja hän wnllitkoon taiat meressä,
taiwaau liunnt, karjan ja loko maan, sekä laitti, jotta
maalla matelemat". Niin Imnala loi ihmisen omaksi
knwatscnsa; Jumalan lnwatsi loi hän fen, mieheksi
ja waimotsi loi hän heitä. Ia Jumala katsoi kaikkia, mitä hän tehnyt oli, ja katso, ne oliwat sangen
hymät"). Ia tuli ehtoosta ja aamusta kuudes päiwä.
Imnala lepäsi seitsemäntenä plliwäuä kaikista töistänsä. Ia Jumala siunasi seitsemännen päiwiin ja pyhitti sen').
„

') Hebr. 11: 3. Uskon kautta me ymmärrämme, että ma»
ilma on Jumalan sanalla »valmistettu, ja laitti mitä näemme ei
ole saannt alinansa nätywäisistä. Ps. 33: 6. loh. 1: I—3.
Ps. 9: 2. 115: 3. Mutta
meidän Jumalamme au taiwaissa, mitä
Ps,
ikänä hän tahtoo, sen hän tekee.
2) Ps. 104: 24, Herra kuinka snnret ja monet owctt sinnn
taitawasti säätänyt; maa on tawaratasi
käsialasi! Sinä olet laitti
täynnä, Ps. 19: 2, 3. Rom. 11: 36. 1 Kor. 8: 6. Ilm. 4: 11.
'> Hebr. 4:9, 10.
Sentähoeu on lumalau kansalle wielii
yksi lepo tarjona. Sillä jota hänen lepoonsa on jo tnllut, se lepää
töistänsä, uiintun lumalaki töistänsä.

2.

Paratiisi. Adam
(<

Mos.

ja Cwa.

2.)

Herra Imnala teki ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sicramiinsll elämän hengen: niin tuli ihminen elämäksi sieluksi.
Ia Herra Jumala istutti paradisiu (yrttitarhan)
Edenissä itäänpäin, ja kaswatti maasta kaikkinaiset puut,
ihanat nähdä ja hywcit syödä, ja elämän PUUN keskelle
tarhaa, myös lmwiin ja pahan tiedon pnnn. Ia Jumala otti ihmiscu ja pani hänen Paradisiin wiljelcmään
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ja warjelcmann sitä. Ia Jumala kiisti ihmistä: „syö
wapllllsti kaikkinaisista puista Parndisissa;
mutta elä
syö hhwän ja pahan tiedon punstn, sillä joua päiwänä
sinä siitä syöt, olet sinä totisesti kuolewa".
Jumala sanoi wiclä: „ci ole ihmisen hywä yksinänsä olla;
minä teen hänelle awuu, joka ou hänelle sopima". Sittc
toi Jumala Adamiu eteen kaikkinaiset eläimet, että häu
ne näkisi ja nimittäisi, ja niinkuu Adam kaikkinaiset eläimet nimitti, niin ne kutsutaan. Mutta Adamille ci löytynyt apua, joka olisi hauelle sopima. Silloin pani Jumala Adamiin raskaan unen, ja otti hauen nnkknessaau yhdeu kylkiluistansa, rakensi siitä »vaimon ja toi sen Adamin eteen, jola ihaötui ja sanoi: „tämä on nyt lun minun luustaui ja liha minun lihastani, scutähdeu, pitää

se

kutsuttaman miehettärcksi, sillä hän on otcttn mich estä"
Sentähden pitää miehen luopua isästäusä ja äidistänsä
ja »vaimoonsa sidottn oleman, ja he tnlewat yhdeksi li-

haksi" ').

Adam oli ensimäiuen mies ja Ewa ensimäinen waimo.
He oliwat alasti wiattomuudessnan, sillä eiwä he tnntc-

neet syntiä, eikä

sen

scnranksia, kipna, tautia ja kuolemaa

sen

ammu niinä ,'Yödä elämän
') Ilm, 2: 7.
Joka woittaa,
puusta, jota keskellä Jumalan parakista un.
2) Ps. 8: ?. ') Matth. 19: 4,
4) Wirsi 220: 3. Edenissä «uuellisu» El' eusin ihminen,
Asunnossa llutuudcu, Oma tunto rauhallisiin, 110, riemu mieles»
sään, Puutosta ei missäkäNn.

3.

Syntiin lnnlmninen.
(1

Mos. 3 l.)
Käänne oli kamalin kaikkia eläimiä, jotka Jumala
luonut oli. Se sanoi waimolle: „sanoito Jumala, elkää syökö kaitkiuaisista puista pararadisissa?" Waimo
wastasi: „me syömme kyllä mnittcn puitten hedelmistä
mutta tiedon puusta ou Jumala scmonut: „eltää syökö
siitä, ettette knolisi". Käärme sanoi taas: ei suinkaan pidä
teidän kuoleman; maan Jumala tietää, että joua päiwäuä te syötte siitä, aukemwat teidäu silmämme ja tu-
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lcttc, miten Jumala, tietämään hywän ja pahan" '). Ia
siitä puusta oleman hywän shödä, ja että sc
»li ihana ja suloinen puu antamaan ymmärryksen, otti
hän sen hedelmästä ja söi, antoi siitä myös miehellensä,
ja hän söi 2). Silloiu aukcniwat heidän silmänsä ja he
näkiwät olemansa alasti ja tckiwät fikuunlehdistä peitteitä. Sitte kuuliwat he Jumalan ääueu, joka käyskenteli tarhassa, ja he lymyiwät puitten sekaan Herran kasinoin edestä. Mntta Jumala kutsui Adamin ja snuoi
hauelle: „knssas olet?" Adam sanoi: „minä tnulin sinnn
äänesi ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, seutähdcu miuä
lymyin". Mntta Herra sanoi: luka siuulle ilmotti, ettäs olet alasti?" Etkös, syönyt siitä puusta, josta kielsin
sinua syömästä?" Niin sanoi Adam: „>vaimo, jonkas olet
minnlle antannt, antoi nnnulle ja miuä söin". Silloin
sanoi Jumala waimollc: „miksis sen teit?" waimo mustasi: „käärme petti minun ja minä suin".
Silloin sanoi Jumala käärmccllc: „cttäs tämän teit,
kirottu ole sinä kaikista eläimistä maalla: sinuu pitää
käymäu »vatsallasi ja maata syömän. Ia minä panen
wainon sinuu ja waimo» wälillc, ja siuuu siemenesi ja
hiineu siemenensä walillc; ja waimou siemen ntti polkee sinun Pääsi, ja siuä olet pistiiwä hauta kantapääWaimolle sanoi Jumalia: „sinnn Pitää synhän"
nyttämän lapsiasi kimulla ja siuun pitää miehellesi alamainen oleman".
Miehelle sanoi Jumala: „cttäs tämän teit, kirottu
olkoon maa sinun tähtesi. Otsasi hiessä pitää sinnn elättämän itseäsi siksi ettäs Mensa tulet maaksi, josta otettuki
olet; sillä sinä olet maa ja maaksi olet sinä Mensa tulema". Ia Herra Jumala ajoi Adamiu ulos paradisista ja pani Kerubiini» wältkywällä miekalla »vartioimaan elämän pnun tietä.
Näin tnli synti ja sen
rassa kipu ja kuolema maailmaan

»vanno näki

seu-

-

') Joy. 8: 44; Ilm. 20: 2; 12: 9, 2 Kor. 11: 22) Jaat. 1: 15. Sitte luu himo on siittänyt, niin
nyttää synnin; mutta koska synti täytetty on, syuuyttää

lcman.

«)

,

Hebr, 2: 14. Ettn siis lapsilla

on

liha

se
se

ia wcrl, on

synluo»

hanki
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samoin niistä osalliseksi tullut, että hän olisi knoleman lautta Hu.
tuttannt sr», julla knulenian wnlta oli, se on: perkeleen. Ilm.
12: 17.

Ada»,, E>ua syötyänsä tiedon puusta omePois kndolti pyhyytensä, Kaiten
onnen entisen, Ilon, riemun autuuden.
Num, 5: !2: ?»hden ihmisen kantta on synti maailmaan
tullut ja synnin kautta kuolema, ja niin on kuolema tnllnt kaikkein ihmisten päälle, että laitti owat syntiä tehneet. Noin. ti: 23.
1 Kor. 15: 21, 22.
<)

Wirsi

220: s>,

nan, Häjyn käärineen tarjooman,

4. Kain ja Abel.
(1 Mos. 4.)
Adam ja Ewa sailuat kaksi poikaa: ensimäiscn »imi
oli Kaili ja toisen Abcl. Abel tuli lan»puriksi, mutta
Tapahtui terran, että Kain uhKain pcltomicheksi.
rasi Herralle lahjan maan hedelmistä; ja Abel uhrasi
laumansa parhaista. Ia Herra katsoi lcppyiscsti Abelin

ja hänen uhriusa puolecu, mutta
ja häueu uhrinsa piloleen ei hän lcppyisesti katsonut
Silloin Kaiu
wihastui snugcu kowiu ja hauen hahmonsa muuttni. Niin
Herra sanoi Kainille: „»uiksi olet »vihatuen? Ia miksi
hahmosi muilttuu? Eikö se niin ole, jos hywin (uhrisi)

teet, uiiu syntisi annetaan anteeksi; mutta jos et hywiu
häneil himoilsa ou
siuuuu; waau hallitse sinä häutä. Seu perästä itäin
puhui weljensä kanssa; mutta sitte heidän kedolla ollesja tappoi hänen
sansa Silloin
karkasi Kain »veljensä päälle
khsyi Herra Herra Kai,iilta: „kussa on »veljesi Abcl?" Kaiu wastasi: „eu miuä tiedä; olenko minä
wcljeni »vartta?" Herra sanoi: „mitäs tehnyt olet, »veljesi »veri hnulaa minnu tyköni »»nasta. Ia nyt kirottu
ole sinä! kulkiaua ja pakcncwaisena sinun täytyy olla
maan päällä". Kain sanoi: „minm» rangaistukseni on
suurempi, kuiu että seu kantaa »voin". Ia uiiu läksi
Kaiu Herran laswoin edestä, ja asui itääupäin
Häueu jälkeisensä olilvat älyllisiä jä näppäriä »vaski- ja
rantatöissä, sekä kanteleen ja hniluin soitossa; »vaan tekiwät mitä paha on Herran edessä. Heitä sanottiin ihmisten lapsiksi.
tee, uiiu syuti wäjyy oweu edessä, ja
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Kertomuksen johdoksi Ps, 51: 7.
') Hebr. 11: 3. Uskon lautta uhrasi Abel Jumalalle sun»
rennnan uhrin kuin Kain; jonta kautta hän sai todistuksen, että
hän oli wanhurstas. 1 Sam, 15: 22. Ink, 4:6, 10.
') 1 loh. 3: 11—13. Rakastakaamme toineu toistamme, ei
niinkuu Knin, joka pahasti oli j» tappoi wcliensn; ja mintätähden
hän tappoi hänen? sillä hänen työnsä oliwat pahat mutta wel«
n,
lensä wanhurstnat j. e. loh, 4: 20.
') les, 57: 21. Jumalattomilla ei ole rauhaa,
Jumalani.

sauoo minu»

5. Wedenplusumilleu.
(1 Mos. 5-9.)
lisääntyi
suuresti maan päälle, sillä he cliIhmisiä
wät siihen aikaan warsin korkeaan ikään. Samassa rupesi Imnalattomunski saamaan snnremman wallan. Adamin kolmas poika Set, ja hänen jälkeisensä oliwat wielä
jumalisia ja heitä sanottiin Jumalan pojiksi. Ahden niistä,
Henukin, jota eli jumalisesti, otti Jumala pois tytöusä.
Henokin poika oli Metnsala, joka eli 969 ajastajan wanhaksi. Tämän pojan poika oli Noa. Warsinki pahuus ja wäkiwalta saiwat wallan, koska Sctiu jälkeiset sekautuiwat itaiuilaisiiu ja yhthiwät awioliittoou
hcidäu kaussa. Silloiu sanoi Jumala: „ei MINUN hentcni ole nuhttlewa ihmistä ijnntaittisesti, sillä hän on
liha-, stntähden olkoon hänelle aitaa 120 ajastaikaa">).
Mann kuu ci parannusta tullutkaan, sanoi Herra: „minä
tahoon ihmisen, jonka minä loin, hukuttaa maan päältä"
Mutta Noa sai armon Herran edessä, sillä hän oli
hurskas mies ja eli jumalisesti. Silloiu sanoi Jumala
Noallc: „kaiten lihan loppn on minnn eteeni tullut, sillä
maa on heistä täynnänsä wäkiwaltaa, katso minä hututan heitä »veden paisumisella maau kanssa. Tee seutähden itsellesi arkki honaasta, ja tee sisälle olinsijat ja terwall se sisältä ja ulkoa. Arkiy pituus olkoou
kyy.
närää, leweys 50 k. ja korkeus A» k. Sinun pitää mcuemäu arkkiin poikaisi, emäntäsi ja miniäsi kanssa. Ia
kaikista eläimistä ota tykösi arkkiin koiras ja naaras;
setä ota heille ja itsellesi ruokaa elatukseksi". Noa teli,
miten Jumala täsU, rakensi arkin (laiwcm) ja meni sinne
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perheensä kanssa, kaikista eläimistä tuli sinne kaksittain;
ja sitte sulki häu owen heidän jälkeensä.
Silloin knohuimat sywyyden lähteet ja taiwnan atkuuat aukcniwnt
ja uman päälle satoi 40 päiwää ja 40 yötä. Wedet

sunrcu

pnisuiwat ja saiwllt sangen
wallan> jotta »e oliwat 15 kyyuärää yli wuorteu kukkulain. Silloin kuoli
kaikki, joilla eläwä heuki oli kuiwan maan päällä, ainoastaan Non jäi ja uc, jotta hänen kanssansa oliwat arkissa 2).
Silloin muisti Jumala Noata ja nosti lnnlen maan
päälle; ja wedct wäheniwät ja arkki seisahtui Nraratin
wuorellc. Sitte Non awasi arkiu akkuuan ja autui lentää ulos Kaarneen, joka lensi sinne tänne siksi että Me-

det kuiwniwat. Sitte lähetti Noa fyyhkyisen koettelcmaan, waan koska se ei löytänyt, missä olisi saanut lewähtää, palasi se arkkiin, ja hän otti sen tykönsä. Noa
odotti wielä 7 päiwää ja antoi taas kyyhkysen lentää
ulos; se palasi ja toi nokassaan öljypuun lehden. Sitte
taas 7 päiwän perästä antoi häu lentää kyyhkysen joka
ei enää palannut. Tästä uäki Noa, että maa oli kniwa.
Wcsi oli seisonut maau päällä noiu »vuoden ajan.
Sitte kuu maa oli peräti kniwa, käski Inmaln Noan
mennä arkista laittein kanssa, jotta siellä oliwat. Alas
päästyään rakensi Noa alttarin ja nhrnsi polttouhria
Herralle. Silloiu sauoi Herra sydämmessänsä: „eu minä
sitten kiroa maata ihmisen tähden; »vaikka ihmisen sydä
meu aikomus ou paha hamasta lnpsnudcsta. Niinkcu,an
kuu maa seisoo, ci pidä kylwäminen ja niittämiueu, wilu
ja helle, suwi ja talwi, päiwä ja yö lakkaaman"
Jumala paui kaarcu pilwiiu, olemaan liiton merkkinä häneu ja maan wälillä.

2 Pet.

8: 9.

Ps, 5:5, Et siuä ole se Jumala, jolle Jumalaton meno
kelpaa; >ula paha an, ei se ppsp edessäsi,
') Matth, 24: !V, !!U, Sillä uiintun Noan Pniminä wedeupaisumisen edellä ihmiset suiwnl, joinmt, naitoat jn huolimat srtsiwät ainoastaan maallisin», liauinnu siiheu piiimiiiin nsti, jona Äcon
arltiiu sisälle meui; cinöitä ticnucet cunenlun »vcdenpaisunius tuli
jll hukutti tailli, »iin on myös ihmisen pojan Päi>oiuä olcwn.
')
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Math. 24: 42. Walwokaa siis, silla ette tiedä, millä hetkellä
teidän Hcrrauuc ou tulewa.
4) Luukk. 6: 35. Hän on laupias kiittämättömiä ja pahoja

lohtaan.

6.

Babeliu torni.
(1

Mos. 11.)
Non eli wielä wedenpaisumiscn jälkeen N 0 ajastaikaa, joten toto itänsä oli 950 wuotta. Hänen kolmen
poikansa Semin, Hamin ja lafetin jälkeiset lisääntyiwät
taas suuresti. He asuiwat Eltfrat ja Tigris wirlain hedelmällisellä lakeudella. Koko maailmalla oli yhtäläinen
kieli ja yhtäläinen puheenparsi. Ia ihmiset sanoiwat keskenänsä: „menkaämmc rakentamaan kaupunki selä torui,
joka taiwaasen nlottuisi, tehdäksemme meillemmc nimeä,
Mutta
za ettei meitä hajotettaisi kaikkiin maihin".
tämä ci kelwanuutkaan Herralle; sentähdcn hän astui «las
ja sekotti heidän kielensä, ettei kenkään ymmärtänyt toipuhetta. Niin Herra hajotti heidän sieltä kaikkiin
maihin; ja he lakkasiwat rakentamasta sitä kaupuutia,
jota scu wuoksi nimitetään Babcl (setotus).

sensa

Ps, 127: 1. Jos ei Herra huonetta rakenna, niin he huk»
taan työtä tclcwät, jotta sitä rakentamat: Jos ei Herra kaupunkia
«arjele, niin hukkaan wartiat walwuwat.
1 Piet. 5:5, Jumala on ylpeitä wnstaan, mutta nöyrille
hän antaa armon.

Abrahamin kntsumus.

7.

(1 Mos. 12, 13.)
Noan kuolemaa syutyi Abraham Semin jälkeisistä lymmeucssä polwessa. Siihen aikaan altoiwat ihmiset jo langeta cpäjumalisuutecn ja synteihin,
ytsill Abrahamin isäki Tara kumarsi kuwia. Silloin
Herra sanoi Abrahamille: „liihdc Mllllltasi ja suwustllsi
ja isäsi huoucesta sille maalle, jonka minä osotan sinulle.
Minä teen sinun suureksi kansaksi, ja siunaan sinnn, ja
teen sinulle
nimen. Ia sinussa pitää laitti sutu-

Wäyää

cm?

!

suuren
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kunnat maan päällä

siunatuiksi tnlcmau." Silloin otti
p> ojan Lotin taAbraham emäntänsä Saran ja »veljensä
waroinensa ja läksi matkustamaan Herra, i sanain mukaan Mesopotamiasta ja tuli Kanaan maa lle
Siellä
näkyi Herra Abrahamille ja sanoi: „sim m siemenellesi
annan minä tämän maan. Ia Abraham rakensi siinä
alttariu ja saarnasi Herran nimestä.
Abrahamilla oli sangen paljo karjaa, Hopeaa ja kultaa; samoin Lotilla oli myös paljo karjM ja majoja.
Eikä heitä wetänyt mna yhdessä asuinaan. Tästä nousi
riita Abrahamin ja Lotin paimenten wälillc. Silloin
sanoi Abraham Lotille: „elkuön olko riitaa minun ja sinun
watillasi, eikä minun ja sinnn paimentesi »välillä, sillä
me olemme weljekset
Eikä koko maa ole edessäsi altis?
Eriä minnsta; jos sinä menet oikealle, niin menen minä
»vasemmalle, tahi jos sinä menet »vasemmalle, menen minä
Silloin Lot »valitsi itsellensä kaiken
oikealle puolelle"
Jordanin lakeuden, sillä se oli »vedestä »viljainen kun
Herran yrttitarha, ja majaili hamaan Sodomaan asti.
Mutta Sodoman kansa oli paha ja rikkoi kolvin Herraa
»vastaan.

les. 51: 1,2; 4, 5.

Ps. 37: 5, Anna tiesi Herran halttuu», ja toiwo häneen,
hän sen tekee. Hebr. un11: B—lo. uskallus
niihin, joit» loimuwahwn,
Hebr. 11: 1. Usko
taan, eikä näkymättömistä epäile. Math. 6: 33.
') Ps. 133: 1. Katsos, kuinka hywci ja suloinen on, kun wel»
jeksct keskenänsä sominnossa asumat.
') 1 Kur. 13: 5. Ei rakkaus etsi omaansa.
lyllci

8.

Abrahamin
(1

sana

Herra wieraana Abrahamilla.

usto.

Mos. 15: I—6; 18:

1—15.)

sanoen:

tuli Abrahamille näyssä,
„rlii
Herran
peltllii Abraham, «linii olen sinun tilpesi ja sangen
snuli plllttllsi." Mutta Abraham sanoi: „Herra mitäs
minulle annat? Minä menen lapsitoinna täältä, kun et
antanut minulle siementä." Silloin Herra wei hänen ulos

sanoi: „katso tailvaallc ja lue tähdet, jos ue taidat
min on siemenesiki olewa". Aliraham nöloi
Heilan, ja hän luki sen hänelle wanlmrskandctsi').
Taas Herra näkyi Abrahamille Mnmren tannnisja

lukea,

tossa, jossa hän istui majausa owelln, kun päiwä oli
palawinimallnnsll. Koska hän silmänsä nosti, näki hän
kolme miestä seisoman > dessänsä; ja knn hän heidän näti,
juoksi hän heitä wastal.n majan owelta ja kumarsi maahan,
„Herra, jos olen saauut armou sinun edessäsi, niin elä mene palwcliasi ohitse. Sallikaa tuoda
wettä pcstätseuue jalkojanne, ja lewähtäkäät tämän puun
alla. Miuä tuou leipää; wirwottakaa shdäutänuc ja sittc
menkää". Ia he sauoiwat: „tee niinkrm olet puhuuut".
Nyt Abraham rieusi majanu Saraa tykö ja sauoi; „mcne
joutuen ja tno uisujanhoja, sotke ja leiwu kaltiaisia".
Sittc juoksi hän karjalle ja antoi palweliansa wnlmistaa
hywän wasikan. Itse toi hän woita ja maitoa ja pani
Heidiin eteensä; ja hän seisoi heidän edessänsä puun alla,
kuu he
Niin he sauoiwat hänelle: „kussa on

sauocu:

emäutäsi Saara?" Hänwastasi: „täällä majassa". Niin
Herra lupasi sauocu: „tosin minä palajan sinun tykösi
wiwdeu kuluttua, ja silloin on Saralla olewa poika".
Sara kuuli sen majan owesta ja nauroi itseksensä, sillä
hä.i lnnli itsensä liian »vanhaksi lapsia saamaan. Mutta
Herra sanoi Abrahamille: „miksi Sara nauroi? Onko
Herralle mitälääu mahdotonta?"

Ia hän usloi len toiwon, jossa ei toi°
Jumala hauesta oli telewä monen lansan isän , .
. Eitä hän cnsinlää» epäillyt Jumalan lupauksesta epäuslolla, waau oli wnhwa uskossa, antaen Jumalalle tuuman.
Nom. 4: 5. Mutta joka ci työtä tee, waan nstoo sen päälle,
jola jumalattoman »vanhurskaaksi telee, hänen uslonsa luetaan
')

Rom. 4: 18, 20.

wllll ollut, että

.

.

.

wauhuiskauoetsi.

sen

Gal,

3: 6.

Hcbr. 12: 2. Huoneesen ottamista ellää unhottako, sillä
lautta owat muutamat tietämättä enlelitli ottaneet huoneesensa.
Rom, 12: 13. lalakao omanne pyhäin taipeetsi ja ottakaa
')

mielellänne huoneesen.
Sanani, 8: 31.

kanssa.

Minun iloni »n, olla ihmisten lasten

1

!j.

Sodoma ja Oomona.
(1

M°s.

18: 19.)

Silloin nousiwat miehet ja meniwät Sodonumn pam
ja Abraham meni saattamaan heitä. Herra sanoi: „kuinta
minä salaan Abrahamilta, mitä minä olen telcwä: sillä
hän käskee huonettansa Herran tietä pitämään ja tele
mään hurstantta ja oikeutta" >). Herra sanoi Abraha
mille: ,Minä tahdon hukuttaa Sodoinan ja Oomorran,
sillä sen synnit owat sangen raskaat". Ia ne kaksi miestä
meniwät Sodomaan päin, waau Abraham jäi seisomaan
Herran eteeu. Ia Abraham sanoi: „hnkutatko wanhnrs
kaan jumalattomail kanssa? E,ltä jos kaupungissa olisi
5N »vanhurskasta, etkö säästäisi niiden tähden kaupunkia?"
Herra sanoi: „los sieltä löydän siO hurskasta, niin säästän niiden tähden koto
paikan". Abraham sanoi
wiclä: „minä olen rnwennnt puhumaan Herrani kaussa,
ehkä minä tomu ja tuhka oleu. Jos siellä todettaisiin
5 wailla s<):stä, kadottaisitko niiden tähden koko
gin". Herra sanoi: „en kadota, jos löydän 45> wanhnrslasta". Abraham rnkoili rukoilemistaan siksi kuu tuli
10, ja Herra lupasi säästää heitä kymmenenki tähden").
Herra meni pois ja Abraham palasi totiansa.
Samana chtoona tnliwat ne kaksi enkeliä kaupunkiin, Vot
istni kaupungin portissa; waanknn hän heidän näki, kumarsi
hän ja sanoi: „Hcrrcmi poiketkaa Palmellanne lno yöksi; ja
he tekiwätki wiinicin niin. Mutta Sodomalaisettnliwat yöllä,
piirittiwät huouecu ja waatiwat Lotiu wicraita ulos.
Mutta Bot meni heidän tykönsä ja sanoi: „cltää tehkö
wcljcni niin pahoin!" Tästä sunttuiwat he ja tckiwät
suurta wätiwaltaa Lotille ja tahtoiwat särkeä owcn. Silloin tempasiwat enkelit Lotin heidän käsistänsä ja löimät
Sodoumlaiset sokeudella, että he wäsyiwät owea etsiessä.
Aamuruskon noustessa sanoiwat enkelit totille: „lähde
täältä llmaisiucsi, sillä mc hukutamme tämän paikan" >).
Mutta loska Lot wiipyi, tarttuiwat enkelit hänen ja emäntäusä ja lahden tyttärensä käteen, taluttiwnt heidät nlos
kaupungista ja sanoiwat: „pelasta sielusi, elä katsahda
taaksesi, elätä seisahda tälle lakeudelle, ettet hukkuisi".

sen
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Ia Lot tuli pieneen Soarin kaupunkiin. Sitte antoi
Herra sataa tulta ja tulikiweä taiwaasta, että Sodoma
ja Gomorra ihaniue laleutsiueeu muuttui kuolleeksi mereksi. Mutta Lotin emäntä katsoi taaksensa ja muuttui
suolapatsaaksi
Ps.

25: 14.
Jaat. 5: 16. Wanhuislaan rukous w«i paljo, loska se
totiuni «u.
15!: 4. Te minun kansani, lähtekää ulos siitä, et»
') Ilm.
tette seu synneistä osalliseksi tulisi, ettette myöskään jotali sen wit»
')

°)

saukststa saisi.

i) 2 Piet, 2: 6. Jumala tuhaksi pani, kutisti ja kadotti
j» Gomorian, asettaen ne »vasta tulemille jumalatto»

Sodoman
mille

heliäthksetsi.

10.

Abrahamin
(1

Mos.

koetus.

22.)

Herra etsi Saraa, niiukun hän sanonut oli. Sara
synuytti pojan, jota sai nimen Isak. Abraham oli silloin 1(X):n j» Sara 90:n wuoden wanha.
Monta wuotta sen jälkeen Herra koetteli Abrahamia
a sanoi: „ota Isak sinun aiuoa poikasi, jotas rakastat,
mene Morian maalle, ja uhraa hänet siellä polttouhriksi,
yhdellä mistä Wuorista, jouka siuullc osotan". Niin Abraham nousi warhain aamulla, waljasti aasinsa ja otti
kaksi palweliaansa ja poikansa Isakin seuraausa, halkoili
puita poltto-uhriin ja nieni sille paikalle, jonka Jumala
sanonut oli. Kolmantena päiwänn näki Abraham sen
paikan tuonnempana ja sanoi palwelioille: „olkaa te
tässä aasin luona, niinä ja poika käymme tuonne rukoilemaan". Uhrin halot hän pani poikansa selkään, ja otti
itse tulen ja »veitsen käteensä. Tiellä käydessä sanoi Isak:
„tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi?" Abraham wastasi: „lumala on katsoma itsellensä lampaan polttouhriksi, poikani". Ia he käwiwät
yhdessä.

teti

Päästyänsä sille pailalle, josta Jumala oli sanonut,
Abraham alttarin, pani halot ja sitoi poikansa Isa-
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tin

halloin

päälle.

Sitte ojensi hän kätensä, ja otti »veitSilloin enkeli hunsi tai-

teurastaakscen poikaansa.
sen
wllllsw sanoen: Abraham,

Abraham!

„

elä

satuta kättäsi

poikaan, elätä hänelle mitään tee, sillä nyt minä tiedän,
että sinä pelkäät Jumalaa, kun et säästänyt ainoaa poikaasi minun tähteni!" Sitte Abraham nosti silmänsä ja
näki oinaan takanansa, sanoista sekaantuneena tiheään pensastoon. Hän meni, otti sen ja uhrasi polttouhriksi poikansa sijaan.
Herran enkeli huusi toistamiseen tniwllllsta,
„ettäs tämän teit etkä säästänyt ainoaa
poikaasi; uiiu minä suuresti siimaan sinun ja runsaasti
lisään sinnn siemenesi, niin kuu taiwaan tähdet ja niinkun
sannan meren reunalla, ja sinun siemenessäsi pitää laitti
lansat maan päällä siunatuiksi tuleman, ettes minun
äänelleni kuuliainen ylit" Sitte tuliwat he kotiansa.

sanoen:

saatte iloita, te joita nyt wähän aikaa,
moninaisilla kiusauksilla waiwatann; että teidän us»
tunne koettelemus paljoa kalliimmaksi löydettäisiin, kun latoow»
kulta, jola tulessa koetellaan, liitokseksi ja ylistykseksi, koska lesus
1

Piet.

jos tarwitaan

1:6, 7. Te

Kristus ilmaantuu.
1 Kor. 10: 13.
laal. 1: 12. Autuas on mies, joka kiusauksen kärsii, silli
koska hiin koeteltu on, snapi hän elämän kruunun.
Hebr. 11: 17, 19. Uskon tantta uhrasi Abraham poikansa
Isakin, koska hän kiusattiin, ja ajatteli, että Jumala woipi hänen

se

luolleistnki herättää.

11.

Isakin naiminen.
(1 N,s. 24.)

Saran kuoltua

liallensa Elcasarille:

sanoi Abraham «vanhemmalle

palwe»

„wanno minulle ettes ota pojalleui
emäntää Kauanlaisten tyttäristä, waan mene minun sukuni
tykö ja tno sieltä
hänelle. Sitte otti hän kymmenen kamelia ja ja laitti»
naista herransa tawaraa ja läksi matkustamaan Mcsopo»
tamiaan Nahoriu kaupunkiin. Sinne päästyänsä pysäytti
hän kamelinsa ulkona kaupungista wesikaiwon tytouä ehtoopuolella, jolloin waimoin oli tapa tulla wettä ammen»
tamann, ja sanoi: „Herra Abrahamin Jumala, tee lcm>
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Pius herralleni Abrahamille ja suo inimni tänä päiwänä
kohdata herrani morsian. Minä seison tässä kalmolla,
ja sanon, kun joku kaupunkilaisten tyttäristä tulee wettä

ammentamaan: „kallistn tänne wcsiasiiasi juodakseui; ja
jos hän
juo herrani, minä juotan kamelisiki
niin suo, että tytär on se, jonka olet katsonut palwe-

sanoo:
se

liallesi Isukille!" 2)
Häueu uäin rukoillessa, tuliki Rebekka Betueliu lytär,
kantaen wesiastiaa alallansa. Ia se piika oli scmgcu ihana.
Hän meni kaiwolle ja täytti asciansa. Palwclia juoksi
häutä wastaau sanoen: „aunas miunn jnoda nstiasmsi!"

Hän wastasi: juo herrani, minä juotcm myös kamelisi;
ja hän ammensi ruuhen täyteen. Kun kamelit oliwat
juoneet, antoi mies ihmetellen hänelle kultaiset otsalehdet
ja rnuucreukaat, sanoen: „kcueu tytär olet? ja outo isäsi
huoneessa meidän sijaa yötä ollaksemme?" Hän wastasi:
„oleu Betueliu tytär Nahorin pojau, Abrahannn wcljeu;
ou myös kyllä sijaa yötä olla ja karjalle ruokaa". Silloin mies kumartaen rnkoili: „tiitctty olkoon Herra, joka
minun on johdattanut tällä tiellä herraui weljcu hnoneesen". Waan Rebekka juoksi sillä nilaa kotiiu uäitä ilm ottamaan.

heti miehen tykö ja sanoi:
sisälle sinä Herran siunattu, mitäs seisot ulkona".
Niin mies meni huoncesen ja hänen eteensä pantiin ruokaa. Mutta Eleasar sanoi: „en minä syö ennen kuu olen
puhunut asiani". Koska hän kaikki oli puhunut, niiu Betuel ja Laban sauoiwat: „tämä asia un tnllut Herralta,
ota Rebekka ja wie hämä olemaan herrasi pojalla emäntänä". Scuraawana aamuua »varhain lahtoi hän mennä
herransa tykö, niin ne tutsniwat Nebctcm ja kysyiwät:
„tahdotko mennä tämän miehen kanssa?" Hän wastasi:
„mcnen". Sitte fiunnsiwal he hänen ja palwclia wei
hänen Kanaan maalle. Isak otti Rebekan emännäksensä
Labcm Rebekan wcli juoksi

„tule

ja rakasti häntä
Tyytywäiseuä eli Abraham 175 wnodcn ikään ja
tuoli lewolliseua elämästänsä kyliänsä saaneena, ja haudattiin perintö-hautaansa. Isat sai perinnön isänsä jälkeen
ja tuli sulunsa päämieheksi. Herra uudisti hauelle, Abrahnmille annetut lupauksensa.
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>)
')

Esr. 9: 12, 14.

Huoneet ja tawarat periiään wnnhemtulee Herralta,
2) Sir. 26: 2, 3. Hywä talon wnimo on miehellensä iloksi
ja tekee hänen elämänsä lewolliseksi, Hywäntapainen wnimo on
kallis lahja ja annetaan sille joka pelkää Jumalaa,
Snuaul. 81: 10—15,
Koi, !!: 19, Miehet rakastnkaat wnimojauuc, eltäätä olko ty«
Sanani. I!»: 14.

miltä, mutta toimellinen emäntä

lyt

'

heitä

<3f,

wastnon,
«:

s>,

»'>,

12.

Illtob

ja

Esan.

Vlos. 25: 20—34.)
Rebekka oli 20 wuotta hedelmättöiuänä ja
(1

Isak

ru-

koili Herraa hänen tähtensä. Silloin sanoi Herra Reliekalle: „siunsta on synlywä kaksi poikaa; ja suurempi
palwelee wähempätä ')". Koska aika tuli, synnytti hän
kaksoset. Ensimäinen, joka oli ruskea ja karwcnnen, sai
nimen Esau, ja toinen nimitettiin Jakobiksi. Esau tnli
tuli jaloksi metsä- ja pelto-mieheksi, niutta Jakob oli wataineil ja asui majoissa. Isak rakasti Esauta, waan Rebekka rakasti Jakobia.
Kerran oli Jakob keittänyt keitoksen, kun Esau tuli
wäsyksissä metsästä. Niin sanoi Esan: „anua minun
syödä tästä herkusta, sillä minä olen wäsyksissä". Jakob
wastasi: „minä annan, jos myöt minulle Csitoislllltcsi
Esau »vastasi: „minä kuolen kutienki; mitä minun esikoisuudestani on?" Ia hän waunoi sen Jakobille. Silloin antoi Jakob Escmlle leiwän ja
ruskean herneherkun. Ia Esau söi ja joi, nousi ja mmi pois. Miu
Esau piti esikoisuutensa halpana^).

sen

Rom. 9: 11.12.
1 Tess. 4: 6. Ettei joku sortaisi ja pettäisi wcljeänsä jos»
sati asiassa, sillä Herra on kaikkein näitten kostaja,
') Hedr. 12: 16, Ilm, 2: 11.
Fil l: 19, Joidenka loppu on kadotus, ja heidän watsansa
on heidän Jumalansa >a heidän lunniansa joutuu heille häpeäksi,
')

')

jotka

maallisia

rakastamat.
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13.

Isat siunaa
(1

Mus.

poikiansa.

27.)

wcmhaksi ja hänm silmänsä pimeiksi,
sanoi hänelle: „Ota nyt joutsesi ja
wiincsi, pyydä miuulle kedolta metsän-otus ja tee minulle
himo-ruokaa ja tuo syödäkseni, että sicluui siunaisi siuua,
ennenkun kuolen. Ia Esan meni. Mutta Rebekka kuuli
tämän puheen ja kaski Jakobia menemään isänsä tykö ja
ottamaan siunauksen Esauu sijassa. Mutta Jakob sanoi:
„weljeni Esau on karwaiueu ja miuä paljas, jos isäni
fiwelcc minua, niin saatan minä päälleni kirouksen enkä
se kirousNiinminnn
siunausta". Mutta äiti sanoi:
päälleni, ainoasti ole äänelleni kuuliainen
Jakob meni, toi taksi wohlaa ja walmisti niistä himoruo'an.
Wohlain nahat kääri hän Jakobin käsien ja kaulan ympäri. Nyt Jakob astni isänsä luo ja pyysi siunausta.
Mutta Isak sanoi:
miu nopeasti olet löytänyt?"
Hän wastllsi: „Herra sinun Jumalasi antoi minun sen
kohdata". „Tulcs tänne poikani siwelläkseni sinua", sanoi uyt Isak, „oletko poikani, wai
la tun häu
siweli hauta, sanoi hän: „ääni on Jakobin ääni, waan
kädet owat Esauu kädet." Sitte söi hän himoruo'an ja
siunasi Jakobin, sanoen: „Imllula antakoon sinulle tuittaan kasteesta yltäkyllin jywici ja wiinaa. Ole weljesi herra! Kirottu ottoon se, jota sinua tiroo, ja siunattu olkoon se jota siuua siunaa!"
Mutta tuskin kerkesi Jakob lähtemään pois, knn jo
Csau tuli pyydyksiltään, walmisti himoruo'cm ja wei isäl«
Koska Isat tuli

kutsui hän Esaun

sanoen:

ja

„noustoon isäui syömään poikansa saalista,
minua." Isat kysyi: „kukas olet?" Esau
sanoi: „minä olen esikoisesi Esan". Silloin Isak wapisi
hämmästyksestä sangen kolvin ja sanoi: „kuta siis oli se
metsämies, joka minulle saaliin toi, ja niinä söin ja su»«
nasin hänen, ja hänen pitää myös siunatuu olcmau"!
Tämän kuulina tuli Esau sangen pahoilleen ja sanoi isällensä: „etkös yhtään siunausta minun Marakseni pitänyt?
Mikös sinnaus sinulla waiwoin onki isäni? Siunaa
wiclä minuaki! ja hän korotti äänensä ja itki. Silloin
lensä,
ettäs

siunaisit
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sanoi Isä: „lilMa asuinsija on olcwa sinulla. Miekalla olet sinä elnttawä itsesi >a pnlwclewa weljcäsl."
Ia Esan »vihasi Jakobia sinnauksen tähden ja etsi seutähden häntä tappaa. Mutta Rebekka sanoi: „nyt poikani
Jakob, »veljesi wäjyy sinua tappaaksensa, pakene sentähden

siellä siksi, kun »veljesi kiukku
Jakobin wielä ja lähetti hänen Mesopotamiaan, ja käski hänen sieltä naida emännän.
enosi

Labanin tykö

asettuu. Isak

myös

ja ole

siunasi

') Sir, 5 11. Isän siununs ralcntca lapsille hnouect, mutta
äidin kirous uc nmahau kutista». Ps. 49: 8.
2) 4:s lästy,
Nom, 3:8, Pitäisikö meidän pahaa tekemäu, että siitä hy>
mää tulisi? Wanu semmoisten kadotus on oikea,
') Hebr. 12: 16, 17. Ettei tenknän olisi jnmalaton, miten
Esan, joka yhden aterian tähden myi esikoisuutensa oikeuden: ja te
tiedätte, että koska hän sittemmin tahtoi periä sinimusta, tuli hän
hylätyksi, sillä ei häu ltiytäuyt yhtään parannuksen sijaa, wnilla
hän sitä kyynelillä etsi. (»'nl. <!: 7, 8.

14.

Inlobm

palo ja 010 s!aliam'u luona.

(1 Mos. 28—30.)
»vaeltamaan
Jakob lähti
kotoansa, ja joutui yhteen
paikkaan ja, oli siinä yötä, silla aurinko oli laskeuuut.
päänsä alaiseksi ja nnktni. Ia
Hän otti kilven, pani
hän näki nnto, että maan päällä seisoiwat tikapuut, joitte»»
pää ulottui taiwaasen; ja katso, Jumalan enkelit käwiwät ylös ja alas niitä myöten. Mutta Herra seisoi
niitteu päällä ja sauoi: „Minä olen Herra Abrahamin
ja Isakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä makaat,
annan minä sinulle ja sinuu siemenellesi. Ia sinun siemenesi on olewa, niinkuin maan tomn. Ia sinussa setä

sen

sinun siemenessäsi pitää laitti sukukunnat maan päällä
siuuatniksi tuleman. Katso minä olen sinnn kanssasi ja
»varjelen sinua eukä hylkää sinua
Koska Jakob heräsi
nuestausa, sanoi hän: „ei tässä paikassa ole mnn, tun
Jumalan huone ja taiwcmu olvi." Ia hän kutsui sen
paikan Betcl (Inmalnll huone).
Sitte Jakob meni itäiselle maalle ja tuli
Labanin tykö. valmiilla oli kaksi tytärtä Lea ja Rakel.

enonsa
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Kun Jakob oli ollut kuukauden päiwät Labanin luona,
sanoi Ladan hauelle: „ilmota minulle, mikä olisi sinun
palkkasi?" Jakob sanoi: „minä palwelen sinua seitsemän
wuotta, sinnn nnoremman tyttäresi Rakelin tähden. Lavan sanoi: „parcmpi on, että annan hänen sinulle, kun
jolleki toiselle". Ia ne seitsemän »vuotta tulniwat kuu
muutamat päiwät rakastaessausa häntä. Mutta sen ajan
knluttna antoiki Ladan lakodille Lean, sanoen: „ei ole
meidän maan tapa, että nuorempi annetaan ennen wanhempata". Mutta Ladan lnpasi antaa Nakelinli, jos
wiclä palwelisi toiset seitsemän wuotta. Ia Jakob teki
niin. Tämän perästä pnlweli lakod wiela kuusi wuotta
palkan eteen. Jumala siunasi Jakobin 13 pojalla, joitten
nimet oliwat: Nubcn, Simeon, Lewi, luda, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isasknr, Sebulou, Josef ja Benjamin.
Myös sai hän paljon karjaa, lampaita, piikoja, palwelioita, aasia ja kamelia^).
Ps. 23: 4. Wniltapa waeilaisiu pimeässä laaksossa, en
pahna, ettäs olet kanssani.
Pelkäisi mitään
Ps. 13!): 1,2, Ps. 91: 2.
Ps. 91: 11, Hän on antanut käskyn eutclcillensä sinusta;
että he lätlennit sinua kaikissa teissäsi, ettcs jalkaasi kiiucen loukkaa.
17,
')

Jaat, 1:

Kaikkinainen hywän anto,
wallenden isältä.

täydellinen lahja tulee ylhäältä

15.

ja kaikkinainen

latolnn totimatta.
(1

Mos.

31—33,)

Kun Ladan ja hänen poikansa kadehtimat Jakobin
rikkautta, sanoi Herra Jakobille: „pnl>ljn isäisi maalle,
minä olen sinnn kanssasi." Jakob nousi ja otti kaiken
tawaransa, mitä hänellä oli, mennäkseen isänsä tykö Kanami

maalle.

Kanaan maata lähestyessään,

lähetti hän sanansaat-

tajat wcljensä Esaun tykö, saadakseen armoa hänen edessänsä. Sanansaattajat pnlasiwat sanoen: „Esau tulee
sinua wastaau ja 4(X) miestä seurassansa". Tästä pelästyi Jakob kowin, jakoi karjansa joukkoihin ja lähetti
yhden osan lahjaksi »veljellensä. Sitte rnkoili hän ja sa°
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noi: „Herra, isäini Abrahamin ja Isakin Jumala, minä
olen mahdoton kaikkeen siihen armoon ja totuuteen, jonka
teit palwcliallcsi, sillä loska menin tämän Jordanin yli,
ei ollnt minulla muuta kun saumani ia nyt on minulla
kaksi joukkoa. Pelasta minua »veljeni Esauu käsistä!"
Sittc wci hau waimousa ja lapseusa ylitse labokin
»virrau, wnau itse jäi hän toiselle puolelle. Siellä ilmestyi hänelle Herra miehcuä, joka paineli hänen kanssansa,
siksi knn aamurusko nousi. Silloin mies sanoi: „päästä
minna, sillä aamurusko nousee." Mntta Jakob sanoi:
„minä en päästä sinua, jollet siuuna minna". Niin Jumala siunasi Jakobin ja kutsui hauen Israeliksi s. o, jota
Jumalan kanssa taistelee ja »voittaa
Kun Jakob sitte nosti silmänsä, näti hän Esaun tuleman ja 400 miestä hänen seurassansa; uiin hän meni

häntä

wastacm ja kumarsi

seitsemän kertaa.

Mutta Esau

juoksi häntä »vastaan, syleili häntä; ja suuta autoi hänen:
ja he itkiwät molemmin. Sittc crkaniwat he sowinnossa
ja Jakob tuli isäusä Isakin tykö").
lsak eli 180 »vuoden wanhaksi ja tnoli elämästä kyllästyneenä, ja Esau
Jakob hautasiwat hauen.

') Ps, 91: 15. Hiin awutsi huutaa minua, seutähden minä
kuulen häntä: hänen thkänänjä olen minä tnskan aikana, siiiä
min» tempaan hiiuen ja saatan hänen tnnniaan. Ps, IIN: 23, 24.

1 Kur, l: 27.

Ne kuin

heitot

Jumala wnlinnut, että Hän wätewät

owat maailnian edessä, un

häpeään saaltaisi. Es. 6: 4.
2) Kol. 3: 13, Anteeksi antakaa toinen toisellenne, soö jollali
on lannetta toimia »oaötna»; niintmi ,<!vii<tus tcilleli anteeksi an»
tanut on.

16.

Josefin

myyminen.

(1 Mos, :!7,)

Kun

Josef Jakobin poika oli

17 wnoden »vanha,

kaitsi

hän karjaa »veljeinsä kanssa, ja ilmotti »uita». choja »veljistä
kuului. Israel rakasti häntä enemmän kun mnita lapsiansa ja tcti hänelle kirjawan hameen, »vaan tästäpä »veljet
wihasiwat häntä, eiivättä »voineet puhutella häntä ystävällisesti '). Kuu Josef sitte wielä uäki unta, jotta ilmotti
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weljillensä: „me olimme sitominamme jalallisia
lyhteitä) waiuiolla ja teidän jalallisenne kumarsiwat minun
jalallistani". Toisen mmi näki hän »vielä, että aurinko,
kuu ja li tähteä kumarsiwat häntä. Kuu wcljet

sen

sanoiwnt he: „Sinätö tulet meidäu wniukaaksennnc hallitsemaan meitä;" ja wihasiwat häntä wielä enemmän. Isäki sanoi: „mikä uui se on; tulenko minä, äitisi
ja weljesi kiuuartamann sinun edessäsi. Mutta häu piti
asian mielessänsä."
Kerran Josefin weljet kaitsiwat karjaa kaukana kotoa,
min Israel sanoi Josefille: „meue katsomaan miten karja
ja weljesi woiwat; ja Josef meni. Kuu weljet kaukaa
hänen nnkiwät, sanoiwat he: tntso tnolla unen uäkiä tulee. Tnftpakanmme häntä, niin saadaan nähdä, mihin
hänen nncnsa joutuwat." Koska Ruben sen kuuli, sanoi
hän: „eltaämme »vuodattako »verta, wnnu heittäkäämme
häu tähän kuoppaa»;" sillä häu tahtoi pelastaa häutä
ituu Josef tuli, uii» he riisuiwat
hcidäu käsistmlsä.
häneltä fcn kirjawau hameen ja heittiwät knoppaan, joka
oli tyhjä. Sittc istniwat he syömään leipää; waan samassa kulki lauppamiehiä ohitse »vieden balsamia ja yrt-

kuuliwat,

tejä Egyptiin. Nyt sanoi luda: „mitä siitä hyödymme,
että mnrhamnme »veljemme? Myykäämme häntä kauppa-

miehille, elkäämme satuttako kättämme häneen, sillä hän
on »veljemme;" ja he kunliwat häntä ja myiwät
20 hopiapenninkiin. Kun Ruben, joka oli ollut

hänen

silloiu

poissa, uäki, että kuoppa oli tyhjä, huusi hän: „lvoi nunna! tuhuuka »uiuä uicnen?" Sittc tappoiwat he kauriin, tahrasiwat sen »uerecu Josefin hameen ja lähettiwät
sen isällensä,
sanon»: „tämän u»c löysi»mnc kedolta; tnnuustclc, onko se poikasi
ou poikani hmne, paha peto on hauen syönyt". Ia hän

murehti häutä

kateus

i)

Saunul,

ou niärtä

monta aitaa").

1!: 30 s'eppyiucn syviin on ruumiin elämä, »vanu

luissa,

1 Pie!, 2: 1!>,
2) Job, 5: 12,

Herra tekee kamalain aiwutukset tyhjäksi, ettei

heidän kätensä mitään toimittaa

taida,

1 Piet, 3: >2—l4.
') Es, 48: 10,
Hcbr. 12: 11.
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17.

Josefin palwclus
(1

M°s.

ja wlNllcus.

39, 40.)

Josef »vietiin alas Egyptiin, ja Potifar, Faraon
(Egyptin knninknan) ho»uihaltia osti hänen kauppamiehiltä. Mntta Herra oli Josefin kanssa, ja antoi menestyä kaikki mitä hän teki. Sentähdcn hän löysi armon
Potifarin edessä, niin että hän asetti Josefin kaiken huoneensa ja tawarcmsa haltiaksi. Mntta Potifarin emäntä
tahtoi wictellä Josefin haureuden häpeälliseen syntiin,
waan Josef waötafi: „kmaln minä tekisin niin paljo
pahaa ja nitoisin Jumalaa »vastaan?" Knn »vaimo
näki, ettei hänen tarkotuksensa menestynyt, kanteli hän
»väärin miehellensä Josefin päälle. Potifar, uskoen »vaimonsa sanat, heitti unhoissansa Josefin wankcntecn').
Mutta Herra oli siclläki hänen kanssansa ja käänsi
lcmpiudcn hänen pnolccnsa, niin että wantihnonceu haltia
autoi kaikki »vangit Josefin hoidon alle
Samaan aikaan wihastui Farao ylimäifeen leipojaansa ja ylimäifeen juomalaskiaansn ja pani heidän samaan »vankeuteen Josefin kcmsfa. Kerta tuli Josef heidän tyköufä, ja uäki heidät murheellisiksi. Kuu Josef

kysyi syytä siihen, niin jnomnlaskia jutteli- „minä uäiu
unta, että kolmihaarninen »uiinnpnu oli edessäni, minä
otin sen rypäleistä, pusersin maljaan ja cmnoin Faraon
käteen." Josef fanoi: „kolme» päilvän perästä asettaa
Farao sinun jälleen entiseen »virkaasi. Mutta muista
silloin minua, joka oleu syyttömästi olcu »vankeudessa".
Kuu leipoja uäki, että selitys oli hywä, jutteli hanki
uucnsa: „minä myös uneksuin, että kolme koria oli pääni
päällä jn ylimäiscssä oli kaikellaisia ruotia Faraolle, »vanu
linnut tuluvat ja sönvät niitä korista pääni päältä. Josef sanoi: „Kolmen päiwän perästä ripustaa Farao sinun
hirsipuuhun." Niin tapahtuiki: juomalaskia korotettiin
Mirkaansa, waan leipoja hirtettiin. Mutta ylimäinen
juomalaskia uuhotti lofcfin.
l) 2

Tini. 3: 12. Muttn iciiklciu,

scssa Kristulscssci
48: 10.
Es.

jc>tkc> jumnliscöti lesul'
clää tahwwcit, pitää wciiuon kärsiuiäu.
Minä tcm sinun »valituksi muvhcru pätsissä.
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AP. Tet. 14: 22, Meidän pitää moucu waiwau kautl» Jumalan waltatuntaan sisälle tuleman.
') Ps. 84: 16, 2U. Herran silmät katsomat »vanhurskaita;
ja hänen korwansa heidän huutannsa
Wanhurstaallc tapahtuu palju pahaa, nuttta Herra päästää hänen niistä kaikista.
.

18.

Josefin

.

.

ylentäminen.

li Mos. 41.)
wuodcu
perästä
näki Farao imen. Hän oli
Kahden
seisowiuausa »virran tykönä, ja »virrasta nousi 7m lihawaa ja kunnista lehmää; niitten jälkeen tnli toiset 7:u
laihaa ja ruman lehmää, jotka soiwät ne kauniit lehmät.
Sitte heräsi ja nutkni Farao jälleen ja näki 7:män täysinäistä ja paksua tähkää yhdessä olcssa: ja uiitteu jälkeeu
kaswoi 7:n pientä ja kniwettunntta tähkää, jotka nieliwät ne 7:u täysinäistä tähkää; ja Farao heräsi. Sitte
kutsui hän kaikki Egyptin noidat ja tietäjät selittämään
untansa. Mntta ei ollut sitä, jota olisi selittänyt. Silloin muisti jnomllnlllskia Josefin, joka tuotiin kuninkaan
eteen. Farao sanoi: „miuä olen kuullut sinusta, että

kuu waau unen tuulet, niin taidat sen selittää." Josef
wastllsi: „ei se ole minuu Monnissani, mutta Jumala
aawistaa Faraolle knitenki hywää." Sitte Farao puhui
Josefille, joka fen felitti ja fnnoi: „fcitscmän »vilunensa
jaista »vuotta tulee koko Egyptin maahan ja niitten jälkeen seitsemä» uältäwuotta, joina nälkä tnlee sangen rastaaksi. Scntähden etsiköön nyt Farao toimclliseu mielien,
jonka llfettaisi koko Egyptin maan yli, kokoomaan »viljaa
niinä 7 wiljawuounll nälkäivuotten »varaksi". Tämä puhe
oli Faraon ja häneu palweliainsn »nieleen. Ia Farao
sanoi: „taidainmeto löytää seimnoisen michcu, knn tämä,
jossa Inmalau henki on." Sitte asetti Farao
Josefin
koto Egyptinmacin päämieheksi, ja pani sormuksen
hänen

sormeensa

ja piletti

gen paljo

hänen kalliisi,, liiuawaatteisin. Josef

osan taikista
»viljaa tarttumaan.

totosi »viidennen

kaswista; ja sai siten

san-

Mnlh. 5: s>. Autuaat omat siwcät, sillä hr snnvat maan periä.
Sir. II: l. Nöyrän miehen »viisaus saattaa hänen kunniaan,
ja istuttaa häneu Päämiestcu siwuun.
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Wirsi 291: 6. Se ompi Herrall' niwan huokea, Ett' tomust'
köyhän lorottaa. Ihmetten teliä Jumala Woi hlentnä ja alentaa.
Ps. 37: 37. Rom. 8: 28. loh. 4: 9.

19.

Josefin

weljet tulewat Essyptiiu.

(1 Mos. 42.)
tuli,
miten Josef sanonnt oli, kaikkiin maaNälkä
kuntiin, että jo ensimäisenä wuouna tultiin ostamaan Essyptista jywiä. Kun Jakob sai kuulla Egyptissä olcwau
jywiä myydä, lähetti hän 10 poikaansa ostamaan sieltä,
mutta Benjaminia, Josefin weljeä ei hän lähettänyt.
Niiu tuliwat weljet losefiu tykö ja laukesiwat kaswoilleusa hänen eteensä. Josef tuusi wcljensä ja muisti
uueusa, wnau he ciwät häutä tuutcuect. Niiu Josef sauoi
heille: „te olette wakojat, jotta tutkitte tusw maa awoiu
olisi": He wnstasiwat: „ei hywä herra, waan me olemme
tulleet jywiä ostamaan. Me olemme 12 weljcstä yhden
miehen pojat Kanaaumaalla; uuorin on isämme tytimä
kutoua ja yksi ci ole enää elossa." Josef sanoi heille:
„sepä se on, te olette watojat". Nyt pani hän heidät
kiiui kolmeksi
Kolmantena päiwänä sanoi
wakaat, niin antakaat yhden wcl
hän: „los te olette wankihuoueessauuc,
waan te muut
jistänne olla sidottuna
wiekäät jywät kotia ja tuokaat nuori» wcljcnuc miuuu
tyköni, että teidäu saumme todeksi nähtäisiin". Silloin
sanoiwat he toisillensa: „syystä tämä ahdistus tulee meidän päällemme, meidän wcljemmc tähdeu, sillä mc näimme
hauen sielunsa tuskan, koska hän meiltä armoa rukoili,
ja emme kuulleet häntä. Nyt hänen werensä meiltä waaMutta he eiwät tietäneet losefiu fitä y,n°
märtäwän, sillä hän puhui heille tullin tantta; niin hän
käänsi itsensä heistä ja itki. Simeon pidettiin waukiua
jll toiset meuiwät jywäiu taussa kotiin.
') Math. 18: 15.
Mutta jos weljesi rikkoo siima wnstnan,
niin nnhtele häntä lahden kesken: jos hän sinua luulee, niin olet
weljesi woittant. 3 Mos. 19: 17.
') Rom, 2: 9. Murhe ja waiwa luntin ihmisen sielulle,
jola pahna tekee.
Sir. 14: 2. Autuas on se, jolla ei ole pahan tuntoa.
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20.

Josef ilnwttaa itsensä
<1 M°s,

43-45.)

Jakob ei tahtonut laskea Benjaminin menemään,
„te saatatte mimm lapsittoinalsi, sillä Josef ci
enää elossa eitä Simeon, ja nyt tahdotte wicdä Bew
jmninki pois." Mntta knn kallis aita ahdisti') maata,
niin täytyi hänen wiimcinki laskea Benjaminin. Wcljekset lähtiwät kaikellaistcn lahjain kanssa ja tnliwat Josefin
eteen. Nyt puhutteli Josef heitä ystäwnllisesti ja kysyi:
„onko isänne tcrwcnnä ja wicläkö hän elää?" Kun hän
olkoon
uäti weljcnsä Benjaminin, sanoi hän:
poikani!"
armollinen
Ia
meni
hän
kamariinsa
siuullc
ja itki. Kaswonsa pestyä tnli hän ulos, pidätti itsensä
ja atrioitsi heidän kanssansa. Sitte kasti hän huoneensa
haltian täyttää miesten säkit jywillä ja panna oman hopeamaljansll nuorimman säkin suuhun. Kun miehet oliwat
päässeet kappaleen mattaa kaupmMsta, lähetti Josef huoKun hän faawutti
necnsa haltian ajamaan, miehiä takaa.
heidät, sanoi hän heille: „miksi te olette maksaneet pahalla hywän ja wicneet herrani hopeamaljan?" Säkit
tutkittiin ja malja löydettiin Benjaminin säkistä. Nyt
palasiwat he kanpuukiiu. Josef uhkasi tehdä Benjaminin
orjaksensa, mutta Juon astui esim ja sauoi: „salli minnn jäädä orjaksi uuorkaiseu sijaau, waan uuorukainen
menköön isänsä tykö, sillä jos ei hän olisi meidän seurassamme, niin saattaisimme isämme harmaat karwat murheella hautaau, ja me emme woisi uähdä sitä surkeutta,
johou hän joutuisi"
Nyt ei Josef euää woinut itseänsä pidättää, waan
huu huusi itkien: „mi»ä olen Josef teidän weljennc;
wieläkö isäni elää? Mutta weljet oliwat niin hämmäsSilloin Jotyneet, ett'eiwät he woineet mitään
ystävällisesti,
„elkää
pnhutteli
sanoen:
heitä
siitä
sef
sillä teituksissa itsecnue olto, että tänne miunn myitte,lähettänyt.
dän henkenne tähden on Jumala miunn tänne
Menkäät rientäen minuu isäni tykö ja sanokaat hänelle:
„näin sanoo poikasi Josef Innmla on minuu asettanut
koko Egyptiu maan herraksi, tule minun tyköni ja elä

sanoen:
ole

sanoa.

suu-
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wiiwyttele. Minä elätän sinua Egyptissä wielä »viitenä
nälkäwuotena". Sitte halasi hän »veljeänsä Benjaminia kaulasta ja itki, sekä suuteli kaikkia »veljiänsä.
Josef antoi myös heille Faraon käskystä »vaunut, joilla

toisiwat isänsä

ja

emäntänsä.

Ps. 139: 7, 8. les. 28: 19.
2) Nom. 12: 17, 21. Eltää kellekään pahaa pahalla kostako.
Llä anna itseäsi woitettaa pahalta, waan woita sinä paha hh>uällä. Luul. 17: 3.
') Es. 4: 32. Mutta olkaa keskenänne ystäwälliset ja laupiaat, ja anteeksi anteeksi antakaa toinen toisellenne, niinkuin Jumal»
teillcti Kristuksen tähden anteeksi antanut on.
Ps. 113: 1.
»

21.

lalob muuttaa Egyptiin.
(1

Mos.

4<;-50).

Kun »veljet tuliwllt isänsä tykö jll jutteliwllt Josefin
sanat, niin ei hän uskonut heitä. Mutta kuu häu näki
wlluuut, jotka Josef oli lähettänyt häntä noutamaan, niin
hänen henkensä »virkosi ja hän sanoi: „nyt on minulla
kyllä, että poikani Josef elää, miuä meueu häntä katsomaan, ennenkun minä kuolen".
Silloin lähti Israel kaikkine ominensa. Ia Jumala
ilmestyi hänelle näyssä sanoeu: „elä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä menen siuun kanssasi, ja johdatan sinun
takaisin Mensa, ja Josef laskee kätensä sinun silmäisi
päälle". Ia Jakob tnli Egyptiin koko sukunsa kanssa 66
henkeä ja karja sekä tawara mukanaan. Josef meni isäänsä
wastaan Goseniin; ja laukesi isänsä kaulaan ja itki hetken aikaa. Israel sanoi: „nyt minä mielelläni kuolen,
että näin sinun kaswosi ja ettäs wielä elät". Faraon
käskystä antoi Josef isällensä Gosenin maan asuakseen,
sillä siellä oli hywiä laitumia
heidän karjallensa
Jakob eli wielä Egyptissä 17 »vuotta ja kuoli 147
»vuoden »vanhana. Ennen knolematansa siimasi hän Josefin ja hänen poikanfa Manasscn ja Efraimin ja fcmoi:
„uiideu pitää oleman minun poikani, uiinkun Rubeu ja
Simeon". Sitte kokosi hän kaikki poikansa kuolinwno2
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teensä »viereen

ja ennusti, mitä heille tulemina aitoina
tapahtuma oli. Indalle ennusti hän,
„ei Mallittaa oteta pois Juvalta, eitä lainopettajaa hänen jalwois-

sanoen:

lausa, filsi tun sankari tnlce; hänessä tansat rlippuwat
tiinm." Sittemmin huokasi hän: »Herra, minä odotan autunttasi". losefja hänenwcljensä wciwät isänsä ruumiiuKauaan maalle ja hautasiwat hänen Abrahamin ja Isakin hautaan 2). Josefin »veljet pelkäsiwät, että hän nyt heille kostaisi
sen pahan, niintä he tehneet oliwat. Mntta Josef sanoi:

„elkää pelätkö, te ajattelitte minua mustaan pahaa, mutta
Jumala on sen kääntänyt hywäksi, pelastaaksensa paljo
kansan". Josef cli 110 wuoden »vanhaksi ja sanoi kuollessansa: „lumalll on teitä täällä totisesti etsimä, wiekää
lunni pois täältä"').
>) N°m,

8: 28.

Niille,

jotka

Jumalaa rakastamat, laitti

Ps. N7: l«, 11».
Es. 5>7: A. Jotta toimellisesti waeltaneet owat, wlewat
rauhaan ja lcpnäwät kammioissansa.
') Hcbr. 11: 22; myös 13 wärsy.
U. Wirsi 226:8. Mä mato ja matkamies wlliwaincii Käyn waa<
roissa ristiui rctkee, Pois täält' isänmaahani pyrkien. Ain odotan
ehtooni hetkee: Ei rouhaista kotoa täällä lie, Mutt' ainaki armos'
kappaleet parhaaksi tääntywät.

mun sinne wie, Kuss' ilo ja rauha muu kätkee.

22.

Israelin lasten
(2

orjnus.

Mos. I,

Moses

syntyy.

2.)

Israelin lapset asuiwat Egyptissä 430 aiastaikaa
sangen suuresti, että maa täytettiin heistä.
Niin tilli uusi knniuaas, joka ci Josefista mitään tiennyt.
Hän fauoi kansallensa: »Israelin lasten joukko ou suurempi meitä, jos sota nousisi, niin he ehkä mcnisiwät »vihollistemme puolelle meitä »vastaan ja lähtisiwät maasta
pois. Scntähdeu käykäämme kamalasti heidän kimppuuusll ja rasittakaamme heitä, ettei heitä niin paljo tuja lisääntyiwät

lisi". Sentähden wlliwasi hän heitä orjuudella, mutta
Silloin Farao antoi käsjotka syntyivät, ue heittäkansallensa:

enemmän.
he lisääntyiwät sitä„kaitki
kyn
pojat,

kää wirtaau, mutta

tyttäret

autataa elää".
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aikaan synnytti yksi waimo Lewin snwusta
hän uäli, että lapsi oli ihana, salasi hän
kolme kuukautta, jo. kuu hän ci enää woiuut pitemsen
mältä salata, otti hän taisilaisen arkun, siwusi sen sa»
wclla ja pi'illä, pani lapsen siihen ja laSki kaisilistoon
wirran rannalle. Mutta lapsen sisar seisoi taampana,
nähdäksensä, mitä sille tapahtuisi. Faraon tytär tuli piiloilleen wirralle pesemään itseänsä, ja kun hän näki kaisilistossa arkun, antoi hän sen ottaa ylös. Arkun awattua näki hän lapsen, joka itki. Hän armahti sitä ja
sanoi-, „tämä on Hebrealaisten lapsista".
Sisar tuli
paikalle ja sanoi: „tahdotkos, niin menen kutsumaan sille
imettäjän?" Faraon tytär sanoi: „mene". Hän meni
ja toi lapsen äidin. Faraon tytär sanoi hänelle: „ota
tämä lapsi, ja imetä se minulle, minä maksun palkan sinulle".
Niin waimo otti sen ja imetti. Koska hän oli kaswanut,
wei hän sen Faraon tyttärelle, joka otti sen pojaksensa ja
kutsui hänen nimensä Moses; se on: „wedestä otettu^)".

Tähän

pojan; ja kun

Ie«. 28: 29.
Ps. 33: 4. Herran sano »n totinen, mitä ikänä hän lupaa,
sen hän wnhwann pitää.
Vs. 33: 10. Herra tekee pakanain neuwot tyhjiksi ja saattaa
kansain ajatukset turhiksi.
') Np. Tek. 7: 12. Muscs opetettiin kaikessa Egyptiläisten
wiisaudess» ja oli woiinallinen sanoissa ja töissä.

23.

Josef

pakenee Midianiin.

N'°s. 2: 11-24).
Kun Moses oli 40 wuodeu »vanha, meni hän kerrau
iUtsomaau weljeinsä orjuutta ja äkkäsi yhdeu Egyptiläisen lyöwäu yhtä Israelilaista; ja tun hän ei nähnyt ketään läsnä oleman, niin hän tappoi sen Egyptiläisen ja
kätki
Toisena päiwäuä näki hän kaksi Hcbrealaista tappeleman keskenänsä, ja hän sanoi wäärintekiälle: »miksis lyöt lähimaistasi?" Waan se sanoi: „kuka
sinuu on pannut päämieheksi, wai tahdotkos minnnki
tappaa, miten eilen Egyptiläisen?" Kun asia tuli Faraon tiedoksi, etsi hän Mosesta tappaaksensa. Mutta
(2
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Moses patein ja tuli Midiauiu maalle (Punaisen meren
koillispuolelle). Midinnin papilla letrolla oli 7 tytärtä,
jotka kaitsiwat lampaita. Moses tapasi heidät ja autti
heitä paimenten käsistä. Nämä weiwät Moseksen isänsä
luotsi, joka mielistyi häneen ja antoi yhden tyttäristänsä
hänelle waimoksi. Moses oleskeli siellä 40 ajastaikaa.
Kerran kaitsi Moses appensa letron lampaita Horebiu wuorella, ja näki pensaan palawan tulesta eikä kuitenkaan kuluman, niiu hän sanoi: „minä käyn katsomaan
tuota suurta näkyä". Mennessänsä huusi Jumala hauelle
pensaasta: „riisu kengät jaloistasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa". Wielä sanoi hän: „Minä olen
Abrahamin, Isakin ja Jakobin, sinun isäisi Jumala".
Niin Moses peitti kaswonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Sitte sanoi Herra: „Minä olen nähnyt kansani ahdistuksen Egyptissä ja olen kuullut heidän huumene nyt, ja minä tahdon lähettää sinun
tonsa. Niin
Faraon tykö ja johdata sinä kansani ulos Egyptistä".
Moses sanoi: „mikä minä olen menemään Faraon tykö?"
Herra sanoi: „minä olen totisesti sumu kanssasi". Moses ivastasi: on„eiwät he usko minua". Herra sanoi: „heitä
slluwa, jota
kädessäsi,
Moses teki niin, ja
seja muuttui käärmeeksi; ja maahan".
Moses pakeni sitä. Herra käski,
Moses rupesi sen pyrstöön, niin se muuttui sauwaksi
jällccu. Herra antoi hänelle woiman tehdä wielä muitaki ihmeitä. Mutta Moses wicläki esteli ja sanoi: Minulla on hidas puhe ja kankea kieli»)". Herra sanoi:
„tuka on luonut ihmiseu suun, kuuron ja mykän? Enkö
minä Herra ole niitä
Mene minä olen sinun
suusi johdattaja, mitä sinun puhuman pitää. Weljesi
Aaroni, joka on puhelias, tulee sinun kanssasi;
puhuu
puolestasi".
sinun
Sitte meni Moses Egyptiin ja tiellä tuli Aaron
häutä wastaan, ja he meniwät yhdessä Israelin lasten
tykö ja jutteliwat heille Herran sanat. Ia kansa uskoi.

se

°) Hebr. 11:
Uskon kautta kielsi Moses mieheksi tultu»
ansa, kutsumasta itseänsä Fnraou tyttären pojaksi, ja walitsi paljo»
paremmaksi täisiä w»iwaa Jumala» joukon kanssa, kun ajallista
tarwett» synnissä nauttia, ja luti suuremmaksi rikkaudeksi Kristuksen
pilkan kuu Egyptin tnwarat, sillä hän katsoi palkan maksoa.
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sillä

')
.

.

Rom. 11: IN. Eltcici ilse kostako mium, rakkaani
. minun on kosto ja minä tahdon kostaa, sanoo Herra,
.

.

.

~

1 Kor. 7: 20.

ler. 1:6, 7. Luul. 5:8, 9, 10.
i) 2 Kor, 12: 9. Tyydy minun armooni, sillä minun woi.
moni on heitoissa wäkewä.
Kosla minä heikko olen, niin minä
wätewäti olen, ler. 17: 7.
')

24.

Moses Faraon edessä.
(2

Moses

5—11),

Sittc meniwät Moses ja Aron Faraon tykö ja sauoiwat: „uäin sanoo Herra Israelin Jumala: päästä
kansani pitämään minulle juhlaa korwcssa". Farao sanoi: „kuka on Herra, jonka ääntä minun pitäisi tuuleman?
En minä siitä Herrasta mitään tiedä, enkä
päästä Israelia". Sen sijaan käski Farao lisätä Israelin kansan päälle paljoa kowemmau työn ja pieksi ankarasti jokaista, joka ei »voinut sitä täyttää. Silloin Motaas Faraon eteen ja Aaron heitti
ses ja Aron meniwät
sallivansa maahan ja se muuttui käärmeeksi. Silloin kutsui Farao Egyptin noidat ja ne tckiwät samoin noitnmisellcmsa. Mntta Aroniu sauma nieli heidän saumansa.
Tästä Faraon sydän paatui eikä hän päästänyt
Koska Farao ci totellut Herran ääntä, niin antoi
Herra suuret ihmeet tapahtua Moseksen ja Aroniu kautta,
ja lähetti 10 kowaa »vitsausta Egyptin maalle"): I:ksi
kaikki Niilin wedct muuttuiwat »vereksi, jota kesti 7:u
päiwää; 2:ksi lähetti Herra sammakoita, jotka pcittiwät
koko Egyptin maan; 3:ksi muuttui kaikki tomu täitsi, että
noitainki täytyi tunnustaa: „tämti on Jumalan sormi;"
4:s »vitsaus oli turilaat, jotka maan turmeliwat; s:s
»vitsaus oli eläiuten rutto, joka kaasi karjan sukupuuttoon;
sitte 6:ksi otti Moses nokea ja paiskasi ilmaan; silloin
tuliwat ihmisiin kauheat paisumat. Tämän perästä 7:tsi
antoi Herra sataa suuria rakeita kauhea» myrskyn kanssa,
joka teki paljo »vahinkoa; B:ksi lähetti Herra itätnulclla
äärettömän hcinäsirtka-parweu, joka söi mitä rakeet saastuvat; 9:s witsaus oli synkeä pimeys, jota kesti kolme
päiwää, niin ettei kukaan toistansa nähnyt. Moses sanoi
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se

joka kerta hetken, milloin »vitsaus alkoi ja milloin taas
Waiwaiu alla Farao lupasi päästää Israelin,
ja rukoili waiwain loppumista, mutta niin pian kun ran»
gaistus oli ohitse, paadutti hä» sydämensä eikä päästä,
nytkään kansaa. Gosenin maakunta, jossa Israel asui,
oli »vapaa kaikista witsauksista
loppui.

')

2

Tim. 6: 15. Herra on

se

autuas j» ainoa waltial,

nin.qaeten luninga» j» herrain Herra.
Ps. 95: 3, 7. 8, Sillä Herra on suuri Jumal» ja suuri
luningnL yli taittein lumalain.
') Tänä päiwänä, j«« tuulette hänen «änensä; »iin eltää

Paadutlato sydäntänne.
') Num. 2: 5. Sinun towuutesi ja tatumattoman sydämefi
jälteen sinä tartutat wiha» itsellesi «ihan päiwänci, toeta Jumalan oitea tuomio ilni««ntuu.
Ps. 32: 10. Jumalattomalla on monta »vitsausta, mutta
jota Herraan toiwoo, hänen hywyys ympäri piirittää.

25.

Lähtö

Essyptistli.

(2 Mus. 12-15.)

Silloin läski Herra

„tänä yönä pitää jota

Moseksen sanoa Israelin lapsille:
huoneessa karitsa tcurnstettaman,

ja sen weri siwuttaman pihtipieliin. Karitsa pitää tulella
paistettaman ja syötämän happamattoman leiwän ja kätke»
räin rnohoin kanssa. Teidän pitää syömän sauwa kädessä,
niinkuin matkaan lahtcwäisct". Taina on Herran Pääsiäinen (passa
säästäminen)').
Sinä yönä waelsi Herran enkeli ja löi kaikki Eg»)ptin esikoiset Faraon esikoisesta orjan esikoiseen asti ja
kaikki eläinten esikoiset. Mntta Israelin huoneessa näki
hän weren ja meni ohitse. Ia suuri parku oli Egyptissä, sillä ci siellä ollut sitä huonetta, jossa ei kuollutta
ollut. Silloin kutsui Farao Moseksen yöllä ja käski
Israelin heti lähteä matkaansa. Egyptiläiset wcmtiwat
heitä lähtemään ja ajoiwat heitä ulos, sanoen: „me kuolemme jokainen". Niin mattustiwat Israelin lapset, lähes kuusisataa tuhatta (600,00N) miestä ulos Egyptistä;
ja Moses otti Josefin luut myötänsä.
Herra ei johdattanut heitä suorastaa» Filistealaistcn
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maan kautta, waan wei

heidät Puimiselle merelle. Ia
päiwällä pilwen patsaassa ja
ja tuliwat niin Punaiselle merelle.

Herra käwi heidän edllänsä

yöllä wlen patsaassa,

Mutta luu Faraolle sanottiin, että kansa pakeni, niin
kääntyi hänen sydämensä, ja sanoi: »miksi päästimme
Israelin palwelemasta meitä?" Heti kutsui hän laitti

ja Maununsa ja riensi heidän peräänsä.
Farao saawutti Israelin lapset Punaisen meren ran°
nalla. Kun Israelin lapset näkiwät edessänsä Pnnaiseu
nieren, takanansa Faraon sotajoukkoucusa ja siivuillansa
jyrkät wuoret, niin pclästyiwät he sangen kowin ja na°
pisiwat Mosesta mastaan sanoen: „eikö hautoja ollut

sotawäteusä

Egyptissä, ettäs rupesit johdattamaan meitä korpeen kuolemaa»?" Waau Moses wastasi: „eltää pelätkö, seisokaa
ja katsokaa minkä autuuden Herra teille tänä päiwänä tetee; sillä näitä Egyptiläisiä, joita nyt näette, ette enää
näe ijllukllikkiscsti".
Silloin sanoi Herra Mosckscllc:
„mitäs huudat miuun tyköni? 2) sano Israelin lapsille,
että he lähtisiwät matkaan, ja ojenna saumasi meren yli,
että Israelin lapset käwisiwät keskeltä merta kuiwaa myötcu. Ia Egyptiläiset tulemat tietämään, että minä olen
Herra, koska olen kunnian woittannt Farnosta ja hänen
mannuistansa ja ratsasmiehistänsä. Kun Moses ojensi
saumansa mcrcu yli, niin medet erkaniwat ja seisoimat
kun muuri molelnmin puolin keskellä kulkemia Israelin
lapsia. Ia Egyptiläiset ajoimat heitä takaa keskelle merta,
maan Herra syöksi siellä pyörät heidän mannuistansa.
Silloin Egyptiläiset snuoimat: »paetkaamme Israelia,
sillä Herra sotii heidän puolestansa". Waau heidäu paetessaan ojeusi Moses Hcrrau käskystä saumansa meren
yli, ja Medet juotsiwat Egyptiläisten päällitse, niin ettei
yksikään heistä pääsnyt
Sittemmin näki Israel Egyptiläiset kuolleina meren rannalla ja mahmistni nskoösnau
Herraan ja hänen palwelinansa Mosetseen^).
1 Kor. 5:7, Scutähden peratkaa sr wauha taikina,
uusi taikina, mintun te happamattomat olette, sillä pääsiäislcnupanmmc Aristus uu uhrnitu edestäunnc j. n, e, 1 loh. t: 7:
1 Piet. 1: 18, 11».
Rum, 5: 9. Niiu me siis nyt wauhurstnutcttuiua Hauru

scnue

')
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weressäusN, paljoa encmmiu »varjellaan Hnncn lauttansa wiha»
edestä. 1 Tess. 1: 10. Hebr. 11: 28, 29.
2) Ps. 50: 15. Anniksesi hnuda minun Hildassasi; niin minä
tahdon auttaa siima ja sinä olet kunnioittama minua. Ps. 91.
') Sananl. 29: 1. Jota on uppiniskainen kuritukselle, häu
iilistä kadotetaan ilman yhdettäkäNu awutta. Hebr. 10: 31. Hir>
nminen on langeta eläwän Jumalan tcisiiu. Ps. 2:3, 4.
') Ps. 47: 11. Lakatkaa ihmisestä ja tietäkää, että minä oleu
Inmala: miu» olen woittawa knnnian pakanain
ja minä
Nlctää» man» päällä. Ps. 66: 5. 2 Mos. 15.

seassa

26. Waellus Sinaille. Lain autamme».
Mos. 15-20).
Sitte tuliwat Israelin lapset Arabian korpeen, jossa
he kärsimät janoa wedcu karwaudeu ja puutteen tähden.
Kun he tästä napisiwat Mosesta »vastaan, niin Herra
käski Mosckseu heittää puun wcteen, joten ne tuliwat
makeiksi. Toisella kerralla löi Moses saumallansa kallion,
niin siitä juoksi Mettä kansan juotawaksi
Kim wähän ajan perästä heidäu ruokausa oli loppunnt, niiil he taasti Herraa ja Mosesta wastnan napisiMat, sanoen: „jospa olisimme kuolleet Egyptissä kun
meillä oli leipää kyllä ja istuimme lihapatani ääressä".
Silloin autoi Herra ehtoona tulla peltotanoja leiriin ja
sen ympärille liki kahta kyynärää paksulta; ja aamulla
kastceu kanssa tuli taiwaasta leirin ympäri maunaa,
joka oli »valkeaa, härmän kaltaista ja maistui kuu hunaja
katku. Israelin lapset kokosiwat tätä joka aamu niin
paljon, tuu syödä tarwitsiwat, paitsi sablmtina, jolloiu
sitä ei ollut. Tällä maunalla elilvät he 49 ajastaikaa,
siksi kuu tulimat Kauacm maalle^).
Kolmantcua kuukautcim Egyptistä lähtemisensä jäl
keen, tuliwat he Sinaiu korpeeu ja sijoittilvat itsensä
wuoreu kohdalle. Mutta Moses meni ylös wuorellc
Jumalan tykö. Siellä sanoi Herra hänelle: „sano Israelin lapsille: jos te ahkerasti kuulette mimm ääneni
ja pidätte liittoni, niin te totisesti olette minnlle kallis
oumisuns kaikista kansoista; ja olette minulle papillinen
waltnkuuta ja pyhä kansa". „Wielä sanoi Herra: „mcuc
kansan tykö, pyhitä ja walmista heitä, että he olisimat
walmiit kolmantena päiluänä".
(2

3

Kahden päiwän kuluttua tuli paksu pilwi wuorcn
yli saugcn wäkewällä pasuuuau ääucllä, tulcu leimauksilla
ja jyriuällä. Silloin Herra astui alas »vuorelle tulessa
ja toko Sinnin wuori wapisi sanssen kowasti. Moses
johdatti kansan, joka wapisi pelosta, Jumalaa wastaan
wnorcn junrclle
Silloin Inmala puhui tuultawasti kaikki uämä
sanat:

„Miuä olen Herra sinun Jumalasi, jota olcu siiiui!
wicnyt ulos Eayptiu maalta orjuuden huoneesta. Ei
sinun pidä pitämän muita Jumalia minun edessä»!.
Elä tee itsellesi knwaa, eikä jonkuu muotoa. Elä kumarra
niitä, eläkä palwele niitä; sillä minä Herra siuun Jumalasi, olen kiiluns Imuala, joka etsiskelen isäin pahat teot
kolmanteen ja neljänteen polwcen ja teen laupeuden monelle tuhannelle, jotka nunna rakastuivat ja pitäwät minun käskyni.
Ei sinun pidä turhaan lausuman Hellasi Jumalasi
mmeä; sillä ci Hcira pidä sitä rankaisematta, jota hänen nimensä tulhaau lausun.
Muista sabbatiu päiwäii, ettäs sen pyhittäisit.
Kuutena päiwäuä tee työtäsi ja toimita kaikki askareesi.
Mutta scitscmäuteuä päiwäuä ou Herra» siuun Jumalasi
sabbatti; silloin ole työtä tekemättä, sekä siuä, että poikasi, tyttäresi, palweliasi, piikasi, juhtasi ja umukalaisesi,
joka portissasi ou. Sillä tuuteua päiwäuä ou Herra tehuyt taiwann ja maau ja mitä niissä on ja lepäsi seitsemäntenä päiwäuä.
päiwän ja pyhitti

Sentähden siunasi Herra sablmtiu
Kunnioita isääsi )a äitiäsi, ettäs mcuestyisit ja
lau'au eläisit maan päällä, jouta Helra siunlle antaa.
Ei siunn pidä tappaman.
Ei siuu» pidä hnorintetcmän.
Ei sinun pidä warastau«an.
Ei sinun pidä Määrää todistusta sanoman sinuu
lähimaistasi wastaan.
Ei sinnn pidä pyytämän lähimäisesi huonetta.
Ei sinun pidä himoitseman lähimäisesi emäntää,
eitä häueu
eitä piikaansa, eitä härkäänsä,
eitä aasiansa, eitä mitään lähimäisesi omaa"^).

sen.
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Ia kun kansa klluli ja näki pitkäisen jylinän, tulen»
leimauksen, pasunan helinän ja wuoren suitseman, pakeniwat he ja sanoiwat Mosekselle: „puhu sinä meidän kanssamme, ja me kuulemme, waan elkiiän Jumala puhuko,
ettemme

kuolisi".

') Ps. 23: 1, 2. Herra on minun paimeneni ei minulta mi»
tiliin puutu. Hän kaitsee minua »viheriässä niityssä j» wiepi mi»
nun wirwottawan wcden tylll.
«) loh. 6: 31-35.
') Ps, 114: 4, ?; Hcbr, 12: 18
Nom. 10: 5. Kuka ihminen ne tekee, hän elä» niissä.
5 Mus. 27: 26. Kirottu olkoon jokainen, joka ei laillia näitä
lain sanoja täytä. Gal. 3: 24, kaki on ollut opettajamme Kristuksen NM, että me u«lon tantta tulisimme wanhurskoiksi. loh.
1: 17. Ps. 119: 18. A«»a silmäni näkemään ihmeitä laistasi.
Roni. 13: 10.

ss.

-

27. Kultainen
(2

wasilta
Mos.

ja lain taulut.

32-34).

Herra scmoi Mosekselle: „cistu ylös minun tyköni
wuorelle ja minä annan sinulle lain taulut". Silloin
Moses meni korkealle wuoren kukkulalle ja oli wuorella
40 wuorokautta.

Mutta koska kansa näki, että Moses wiipyi wuorella, kokooutui se Aronia wastnan sanoen: „tee meille
jumalia, jotka edellämme käwisiwät, sillä emme tiedä,
mitä Mosekselle tapahtunut on".
Aron sanoi: „ottakaa kultaiset korwarenkaat korwistanne ja tuokaa minulle". Aron teti niistä waletun
wasikan. Mntta kansa sanoi: „nämä owat, Israel, sinun
Imnlllnsi, jotka sinun Egyptin maalta johdattiwat ulos!"
Sitte kansa istui syömään, juomaan ja mässäämään
Moses astui alas wuorelta ja hänen kädessänsä oli
kaksi todistuksen taulua. Ia taulut oliwat Jumalan teko
ia kirjotus oli myöS Jumalan lirjotus, kaiwetw tauluihin. Kun Moses lähestyi leiriä, näti hän wasikan ja
hypyn. Silloin Moseksen wiha julmiswi ja hän heitti
taulut käsistänsä ja löi ne riNi wuoren alle. Hän otti
myös wasikan ja musersi sen tuhaksi. Tuhan hajotti hän
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sen Israelin lasten juoda. Sitte lasti
Lewin poikain mennä leirin läpitse paljastetulla miekalla kädessään ja tappaa jokaisen »vastaan tuleman;
sinä päiwänä tapettiin 3,000 henkeä. Toisena päiwänä
sanoi Moses kansalle: „te olette tehneet suureu synnin,
mutta minä astuu ylös wuorellc ja rukoileu, jos kuka
tiesi taitaisin sowittaa rikoksenne. Sitte Moses palasi
wuorellc Herran tykö ja rukoili kausau rikoksen tähden 2).
Hän oli taas wuorella Herran tykönä 40 »vuorokautta
syömättä ja juomatta. Ia Herra kirjotti uusiin tauluihin liiton kymmenet sanat. Kun Moses astui Stnaiu
weteen ja antoi

hän

wuorelta taulut käsissänsä, paistiwat hänen kaswonsa
niin, että Israelin lapset taitaneet katsoa hänen kasinoi-

hinsa.

Silloin täytyi

eteen ").

Moselseu

panna peitteen kaswoinsa

') Rum, 1: 23. He owat latuomattoman Jumalan kimman
muuttaneet latoowa,isen ihmisen, liutuin, nelijalkaisten ja matele«aisten luwan muotoiseksi.
Hes, 20: 8, Mutta he oliwat minulle kowakorwaiset ja ei»vat huijanneet Cssyptin epäjumalia,
2) lak. 5: i«i. Wanhurskaa» rukous wlli paljon, koska se
totinen on.
1 Ti» 2:5, U, 1 loh, 2:1, 2.
') 2 K°r. 3: ll w. edespäin.

28.

Israelin

lasten
(3

Jumalan palwelulscsta.

Mos.

kiija).

Sitte antoi Herra Mosctsen kautta lakia seremoniallisesta Jumalan pnlwelukscsta. Aronin asetti hän ylipoika
mäiseksi papiksi ja hänen jälkeensä seurasi aina wcmhin
polwi polwelta. Aronin toiset pojat tchtiiu papiksi ja
Tal>erheille apulaiseksi koko Lewin suku (Lewitat).
nalcli eli todistuksen maja rakennettiin sen muodon mukaan, minkä Moses oli wuorella nähnyt. Siinä oli läksi
osaa: etninen oli pyhä ja sisimäiuen nimitettiin klMeiu
Kaikkein pyhimmässä oli lntomnttl, jossa
lain taulut ja mauua-astia säilytettiin. Sen kautta uimitcttiin anuoistnimrtsi, sitä peittiwät kaksi Kclnlmnill
siilvillänsä. Sinne ei saanut kukaau mitlt, kun ylimmäi-

Mhimmiitsi.
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hanki ainoasti kerran wuodessa. Pyja kaikkein pyhimmän erotti toisistansa paksu, silkkicsllippu. Pyhässä saiwnt papit toimittaa
nen waatc
suitsutukset. Siellä oli suitsntns-alttari, tatsomuslcipäin
pöytä ja seitscnhaarainen kynttilän jalka. Impäri majaa oli piha, jota sanottiin csihnoneetsi. Siellä nhratnm pappi mennä,

hän

tiin polttouhrin alttarilla

häu sai kausaki

Uhrit

tulla.

uhrit

syntcin

sowiunotsi.

Tä-

oliwat monenlaiset, niinkuu polttouhri, ruoka-

uhri, juoma-uhri, rikos-uhri, kiitos-uhri y. m. Mutta

suurcua

suuriu oli se, kuu ylimmäiucn pappi
sowintopäiwänä meni kaikkein pyhimpään ja uhrasi siellä
edestä härkäiu ja tanrisnoksi omain ja kausau syutciu
tc» wcrcn.
Seitsemäs päiwn wiikossa oli saulmtti.
Herra sääsi myös kolme sunrta juhlaa, joina kaikkein
miespuolten tuli olla saapuwilln. Ne oliwat: Pääsiäinen Egyptistä pääsemisen muistoksi; Hcllimtlli lain
antnmisc>l muistoksi ja Lahtimaja» jnhln inajoissa asumisen muistoksi korwessa, sekä wielä suuri sowintopäiwä.
Joka scitseuiäs wnosi oli lcpownosi ja joka wiidcskymmencs wuosi oli wnpaa wnosi, jolloiu orjat pääsiwät
»vapaiksi ja myyty maa tuli perillisille.
Hcd, l<>- 1 -4.
Hrdr. 9: 11, 12. Mutta Kristus on tullut tulewaistm ta»varain ylimmäiseksi Papiksi, suuremman ja täydellisemmän majan
lautta, joka ei liisillä tehty ole;
Eitä kauristen ia »vasikkain meren kantta, wnan hiin mi oman
»verensä lautta pyhiiiiu mennyt ja ijcmkaiktiscu lunastuksen löytäunt. ,vel>r, 10: 14.
Hclir. X): >!>. Että meillä siis on wnpans mennä pyhää»
Icsnkscn »veren tantta, niin tähtäiimme hänen tykönsä totisella
diimellä ja täydellä uotolla.
Roni, 12: l. Es. 5: 2. 1 Piet. 2: 5.

Vaellus Arabian korwessa.

29.

Mos. ia, 14, 21. 5 Mos. 34).
Kun Israelin lapset oliwat wiipyneet Sinailla wnodcn ajan, niin tapahtui, että pilwi nousi seuraknnua»
majan päältä. Silloin läsiwät he Kanaan maata koh(4
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dm ja tuliwat sen rnjnlle KndesAnrnennn. Täältä Mo12 miestä mnntn »onkoomnnu. Nämä palases lähetti
siwnt ja loiwat tilllessnnn suuren wiinapuun oksan ja sanoiwat: „maa on junri hywä ja tämä ou sen hedelmä,
mutta siellä asuu suuri jn wäkewä kansa, joideu silmissä
ja

me olimme juuri kuin heinäsirkat,
siellä owat myös
snurct ja wahwat kaupungit". losua jn Kaleb, jotka
myös oliwat »vakoojina olleet, sanoiwat: „clkää pelätkö,
käykäämme waan, kyllä me seu »voitamme, knn Herra on
meidän kanssamme"
Mutta ei mitään anttanut. Kansa parkui ja itki,
sekä päätti asettaa uuden päämiehen ja palata Egyptiin;
tcchtoiwatpa Kalcliin ja Josuan kimittää kuoliaaksi. Silloin niityi Herran kunnia seurakunnan majassa kaikille
Israelin lapsille; ja Herra uhkasi hukuttaa koko uppiniskaisen kansan ja tehdä Mosckscsta unden kansan. Mutta
knn Moses rukoili kausan puolesta ja muistutti Herralle
Hänen snnrta nimeäusä ja lupaustansa, niin Herra lupasi autan autecksi kansalle, waau lisäsi: „uiiu
totta, kuu minä elän, ei yksikään niistä miehistä, jotka
näliwät minun ihmeeni Egyptissä ja korwcssn, pidä tn
lemnn itannnn maalle, paitsi losna jn Knleu, joissa on
toinen henki. Mutta teidäu pitää wneltnmau tässä kor»vcssa 40 ajastaikaa, siksi kun kaikki, jotka Egyptistä lähSittc
tiessä oliwnt 20 wnodcn wnnhnt, ownt
Herra johdntti heitä tnknisi Pnnnisellc merelle.
Nyt täytyi heidän wneltnn korwessa 40 wnottn.
Muttn Hcrrn wnhwisti heitä, ettciwät hcidäu jalkansa »väsyneet, eikä wnattccnsa kuluueet. Kuiteuki he unpisiivat
Herran »vastnau jn kiusnsiwnt häutä monesti. stcrrnn napisi»vat he »veden puutteesta, mi» Herra sailoi Mosctscllc
ja Arouillc: „kokoa kausa ja puhu kalliolle, uiiu se autan »vetensä". He tekilvät »mu jn snnoiwnt: „tnnlkna
nyt niskurit, pitääkö meidäu tästä kalliosta teille »vettä
saamau". Sittc Moses löi sa»l»unllnusn, »vasten Herran
käskyä, kahdesti kallioon; niin juoksi paljo »vettä. Tämä
lncttiin Mosekscllc synniksi. Aron pian sen jälkeen kuoliki Horiu »vuorella.
Tapahtui, että kausa suuttui matkasta ja napisiwnt
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Mosesta »vastaan: „miksi toitte meidät tänne korpeen
sillä ei täällä ole leipää eikä wettä ja meidän sielumme suuttuu tähän huonoon ruokaan. Silloin
lähetti Herra heidän sekaansa myrkylliset käärmeet, jotka
puriwat, niin että paljon kansaa kuoli. Nyt kansa tuli
katuinukseen ja Moses rukoili kansan puolesta. Niin
Herra sanoi Mosekselle: „tee tulinen käärme waskesta ja
nosta se merkiksi ylös; ja tapahtuu, että jokainen, joka
purtu on, koska hän katsoo sitä, niin hän elää". Ia niin
taas

kuolemaan,

tapahtuiki").

40 wuoden kuluttua oli Israelin kansa jo tullut
lähelle Kanaan maata, että ninoasti Jordaninwirta
siitä erotti. Tässä Moses kertoi kansalle ja muistutti
wielä kaikkia uiitä hywiä töitä, joita Jumala oli heille
osottannt. Sitte sanoi Herra Moselselle: „astu minun tyköni Nebon wuorelle ja minä osotan sinulle Kauaau
maan". Nyt Herra antoi hänen nähdä luto Kanaan
maa, jonka minä Abraha«
maan ja sanoi: „tämä on
mille, Isakille ja Jakobille ja heidän siemenellensä lu°
wannnt olen, waan et sinä sinne tule". Siellä Moses
Herran palwelia kuoli 120 wuoden wauhcma ja Herra
hautasi hänen. < Sitte ei ole yhtään Moseksen wer«
tuista profetaa noussut, joka uiin Herran tiuisi taswoista

niin

se

—

laswoihin

') Hebr. 10: 38. Mutta wnnhurskas elää uskosta, j» joka
wltäypi takaperin, siihen ci minun sieluni mielisty.
2) Hebr. 3: 12, 19. Katsokaa rakkaat »veljet, ettei kellään
teistä olisi paha ja uskoton sydän, joka elämästä Jumalasta luo»
Me uäemme, ettei he woineet epänslon tähden hänen
puisi
lepoonsa tulla.
Niinlun Moses ylensi käärmeen korwessa,
°) loh, 3: 14,
niin Pitää myös Ihmisen Poika ylettämän, että jokainen, kuu uskoo
hänen päällensä, ei pidä hukkuman, wnan ijankniklisen elämän

saaman.

Sanl. 10: 7.

Vanhurskaan muisto pysyy siuuatt»na,

maan Jumalattoman nimi

on mätänewä.

Dan. 12: 3.

30.

losm.

(Josuan kirja).

Moseksen kuoltua wlllitsi Herra Josuan

päämieheksi

39

Moseksen sijaan ja sanoi hänelle: „nouse nyt ja mene
tämän Jordanin Ylitse, sinä ja kaikki tämä kansa. Ei
kenkään woi sinua «vastaan seisoa koko elinaikanasi; niin»

kun minä olin Moseksen kanssa, niin olen minä sinunli

itsekanssasi". Sitte sanoi losua kansalle:
anne, sillä huomenna Herra tekee ihmeellisiä töitä teidän
seassanne, ja walmistaikaa nyt menemään Jordanin wir-

ran yli". Papit meniwät edellä kantaen liiton arkkia ja
kansa seurasi perässä. Kun pappien jalat kastuiwat we»
den syrjään, niin yläpuolelta juoksema wcsi seisahtui, seiyhdessä läjässä; mutta se wesi, joka alapuolella oli,
soen
juoksi pois Kuolleesen mereen; niin koko Israel meni
kuiwaa myöten Jordanin ylitse Jerikon kohdalta. Ia
manna lakkasi, maan he söiwät Kanaan maan hedelmästä.

Jeriko oli sulettu ja kowasti warustcttu Israelin
lapsia wastaan. Sen moittimat he ilman miekatta ja
joutsctta. Kuusi päiwää käwiwät papit edellä kantaen
Monarkkia ja sotawäki perässä kerta päiwässä, mutta
seitsemäntenä päiwänä seitsemän kertaa; wiimeiscllä kerralla puhalsiwat papit torwiin ja kansa huusi, niin muurit jakosimat itsestänsä; Jeriko woitettiin sekä asnltllllt
Sitte moitti losua monta suurta ihmeellistä woittoa Kaullnealllisteu yli, sillä Herra soti Israelin puolesta. Seitsemän wuoden kuluessa moitti losua 31 kuumaasta, wallotti heidän maansa ja hukutti
kaikki heidän asukkaansa, sillä Jumala oli niin käskenyt,
etteiwät he, asuessaan Israelin kansan seassa, wiettelisi
Sitte jakoi losua maan 12:sta
heitä epäjämlllisnuteeu
Israelin sukukunnalle. Lcwiu suki: ei saanut mitään
osaa, maan ainoasti 48 kaupunkia ympäri maata. To->
distuksen maja pantiin Siloon').
Pitkän ajan perästä, kun Herra oli Israelin antanut tulla lepoon kaikista »vihollisistansa ja kun losna
oli wauhaksi joutunut, kutsui hän kaiken Israelin kansan
tykönsä ja saiwi heille muun muassa: „lollei teidän kelpaa
Palmella Herraa, niin »valitkaa tänäpäiwänä, ketä te palwelette. Mutta miuä ja minnn huoneeni palwelemme Herraa". Niin kaikki kausa »vastasi: „me tahdoinine palwella
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Herraa meidän Jumalaamme ja olla hänen äänellensä
Sen jälkeen losua, Herran palwclia, tuoli
11l) ajnstaikaiseua 4).

kuuliaiset".

') Hedr. >!: ,"«», Uskon kautta Jeriko» muurit laukcsi»vat,
piiritettyinä seitirinän päiwää.
Et sinä »valiota heidän maatansa »vakuu') 5 K>ios, l>: 5,,
tesi tähden, »vaan Herva ajaa pakanat ulos heidän Jumalattomuutensa tähden,
') Hclir. 4: 9. Sentähdcn on Jumala» kansalle »vielä lepo
tarjona.
1 Mos. 15: I«!-21.
«) Da». 12: 8.

31.

Israelin

tnomlmt.

Gideon.

(Tuo,!!, 2, 6—«).

losuau tnolcmau jälkeen palwcli Israel wielä Herraa, niin kau'a» tun wanhinimat eliwät, jotka tiesiwät
kaikki Herran teot, jotka hän Israelille tchuyt oli. Mutta
sen jälteen tuli toiucu sukukunta, joka ei tuntennt Herraa, eikä niitä töitä, mitä Herra tehnyt oli. He uaiwcit
Kcmaalaisten tyttäriä ja pnlweliwat taittieu ympärillä
asuwain epäjumalia; sillä losnan tnollessn ciwät olleet
wielä kaikki Knnnalaisct kansat häwitetyt. Silloin julmistui Herra» wiha Israelille, ja hän nittoi heidät »vi-

hollistensa käsiin, jotka heitä kauheasti waiwasiwat. Ahdistuksessaan huusiwnt he Hcrrnu tykö, silloiu Herra armahti heitä ja herätti heille Tuomarit, jotka heitä pclastiwat wihollistcusa käsistä. Miltta kuu tuomari kuoli,
luopuiwat he jällceu Herrasta; ja min tapahtui tapahtumistaan !). Merkillisimmät titomarciötn oliwat Gideon.
Icfta, Simsou ja Samuel.
Kerran oliwat Israelitat Midianilaisten käsissä seitsemän ajastaikaa warsiu surkeassa orjuudessa. Nyt hnnsiwat he Herran tykö. Silloin tuli Herran enkeli Gideonin tytö ja läski hänen menua »vapahtamaan Israelia. Heti tämän jälkeen tntisti Gideon kcmpuiMssaan
Vaalin alttarin ja metsistöu.
Sitte Gidcou lähetti sanan sukntnnnille ja tlitsui
heitä tulcmaau sotaan;

ja

he totoontuiwatti

seuraamaan

41

häntä. Herra sanoi Gideonille: „ylön paljo on wäkcä
sinun kanssasi, ehkä Israel kerskaisi minua wastaan, sa>
noen: „oma käteni wnpahti minun". Niin anna nyt huutaa: joka on pelkuri eli hämmästynyt, hän paluittaan
takaperin. Silloin palasi 22,000 ja 10,000 jäi. Herra
sanoi: „wielä on ylön paljon, wie heitä wedeu tykö ja
erota ne, jotka latkiwat kädellänsä eri joukkoon, sillä nii-

den kautta minä wapahoan Israelin ja päästä kotiaan
kaikki ne, jotka tumartuiwnt pöllöillensä juomaan". Niitä,
jotka latkiwat, oli 300. Nämä jakoi hau kolmeen joukkoon ja antoi jokaisen käteen torwet, sawiastiat ja lamput astioissa ja uäin meniwät he yöllä Midicmilaisten
leiriin. Sinne päästyänsä puhalsiwat he torwiiu, rikkoiwat sawiastiat ja tempasiwat lamput »vasempaan käteensä. Silloin koto Midillnilaistcu leiri rupesi huutamaan, juoksemaan ja pakeuemaan. Waau Herra sowiti
uil», että toisen miekka kääntyi toista wastaan. Loput
tappoi Gidcou ja Israel paetessa 2). Sodasta palatessa
sanoi Israel Gideonille: „ole sinä meidän hallitsiammc".
Waan Gideon sanoi: „en minä ole teidän hallitsimme,
waan Herra olkoon teidän hallitsimme""). Mutta Gideonin knoltua Israel jälleen kääntyi huorintckemääu
epäjmnalan Vaalin kanssa.

'> ler. 2: 19. Pahuutesi tähden sinua nuhdellaan j» tottelemattomuutesi tähden siuna luritetaau; niin tiedä jn näe, kninta
wihclinistä on se, ettäs hylkäät Herran Jumalasi, että pelkää
häntä,
') ler. 31: 11. Herra un lunastama Jakobin ja on hnntii
pelastama sen kädestä, jola on häntä wätewämpi. Ps, 147: 10
11; 146: 3.
Ps, 144: 15. Waan autuas on se kansa, jonka Herra In

mola on.

32.

Tuomari Simson.
(Tuom. 13-1!!,»

Kun Israelin lapset tekiwät wielä pahaa Herran
edessä, niin Herra antoi heidät Filistenlmsteu käsiin 40
Mntta Herran enkeli tuli yhdm miehen
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wllimon tytö ja sanoi: „sinä olet synnyttämä pojan, jonka
päähän ei saa partaweitsi tulla. Hän rupeaa wapahtamaan Israelia FilistealaiStcn lasista". Waimo synnytti
pojan, jolle annetun nimi Simson. Lapsi laswoi, ja
Herran henki rupesi waikutlamaan hänessä.

Simson otti Herran neuwosta yhden FiliStealaisten
tyttären »aimoksensa. Kerran hänen sinne mennessänsä,
tuli nuori jalopeura kiljuen häntä wastaan. Mutin Herran henki tuli hänessä woimalliseksi j» hän repusi

sen

kappaleiksi. Kun hänen emäntänsä sittemmin annettiin
toiselle, niin Simson tätä kostaaksensa, otti 300 kettua
liini ja pani kekäleet niiden häntiin, joilla poltti Filistealaisten »viljat ja »vainiot. Tästä Simson pantiin kiini
mutta hän repäsi köydet, niinkun rohtunet; ja hän löysi
aasin leutalunn, otti sen ja löi sillä tuhannen miestä.
Toisen kerran kun Filistealaisct piirittäwät hänet Gasan
taupnnkiin, lähti Simson yöllä ja wci mennessänsä Olallansa kaupmissin portit pihtipielillensä Hebroniin
Sitte Sunson rakastui wainioon, jonka nimi oli Delila.
Tälle Filistealaisten pääiniehet lnpasiwat paljo rahaa,
jos hän saisi Siinsonin houkutcllliksi illnottamaan, missä
hänen woimausa on. Wiiinein illnottiki Sinison, että
hänen »väkensä on hinksissa; jos ne ajellaan, niin hän
tulee miten muntki ihmiset. Waimo Simsonin ililkkuessa
Nyt
pettiki hänen, siten että ajeli hauen hiuksensa
ottilvllt Filistealaisct hänen kiiui, puhkasiwat hänen sil-

mällsä ja sitoiwat hänen kahdella wastikahleella ja pauihänen jauhamaan »vankihuoneessa.
Kerrau kokooutuiwat Filistealaisct »viettämään suurta
juhlan jumalallensa Dassonille ja iloitsemaa» Dagoniu
temppelissä. He kntsuiwat Snusoniu »vmlkihuoneesta
soittainaau heille. Mutta hauen hiuksensa oliwat jo kaslvnncct ja »voimansa uudistuucct. Huouc, jossa ääretön
joukko Filistcalaisia oli koossa, oli rakcnucttu patsaille.
Simsou riltoili Herraa lvahlvistainau häiltä »vielä silla
kerralla. Sitte tarttui hau kahteen kcskiiuäisceu patsaascu
ja nojasi wahwasti niihin, sanoen: „miuuil sieluni kuolkoon Filistealaistcn kanssa". Silloin kaatui huone kaiwat

ken
ja

kansan

päälle, jotka

Hauru »vihollisensa.

siinä

oliwat;

siinä

kuoli

Simsou
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') ler. 2: 19. Pahuntesi tähden sinua nuhdellaan ja tottelemattomuutesi tähden sinua luritetaan, niin tiedä ja näe luinla
»viheliäistä ja surkeaa se on, ettäs hylkäät Herran sinun Jumalasi
«ttä pelkää minu», sanoo Herra Zelmot.
') Ps. 60: 14. Jumalassa me tahdomme »voimalliset työt
tehdä, hän tallaa meidän wihollistmmc alas.
') Sal. Vananl. 7; 25, 26. Eliöön sydämesi poiketko hänen
retlillensä; sillä hän on jo monta haawuittanut ja langettanut;
ja loikki woimlllliset owat hänettä tapetut.
Non». 8: 13. Jos te lihan jälteen elätte, niin teidän pitää
luoleinau; mutta jos te lihan työt hruge» lautta kuoletatte, niin

te

saatte elää.

33.

Rut.

(Nutin kirja).

Tnoinrien hallitessa oli kallisaika; ja yksi mies lähti
Moaliilaisten maalle emäntänsä Nacmiu ja
kahden poikansa kanssa. Mies knoli ja Pojat naiwat
Moaliilaisten tyttäriä, nimiltään Orpa ja Nut. 10 wuoden knluttna kuoliwat molemmat pojatti. Silloin lahti
waimo miniöillensä kotimaallensa. Tiellä sanoi Naemi
miniöillensä: „palaitkaa tyttäreni teidän äitinne huoncesen; tehköön Herra teille laupeuden, mintun te olette
tehneet »vainajille ja minulle;" waau he korottuvat ää«
ueusä ja itkiwät. Wiimcin palasiti Orpa, mntta Rut
sanoi: „minä en luowu sinusta; tuhunka siuä menet, siune
minäti menen; sinun kansasi on miuuu kansani ja sinnn
Jumalasi on minnu Jumalani; ainoasti kuolema woi
meidät erottaa!" Näin tuliwat he kahden Betlehemiin
ohrau leikkuuu alussa. poimimaan tähkäpäitä
Kcrrau meni Nut
clonlcikkaajaiu jäliltä, ja hän sattumalta osasi rittaau miehen Voaksen pellolle; tmuä, joka oli Rutiu nppiwaiuajau likeiuen sukulainen, kohteli ystäwällisesti Rittia ja käski pal»ueliaitlsa waristella hänelle tähkiä sitomista. Äoas sanoi
Nutille: „elä mene muiden pellolle; ja jos janoot, niin
tule tänne ja juo; ja kun ruuau aika lähenee, tule syömään palwcliaiui kanssa". Rut sauoi: „tmuka miuä,
joka olen muukalainen, oleu löytäuyt armon sinun edessäsi." Boas »vastasi: „minulle on ilmotcttu, mitäs olet

Betlehemistä
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tehnyt anopillesi miehesi kuoltua; ettäs jätit isäsi, äitisi
ja syntymämaasi ja matkustit kauscm tykö, jota et enneu
tuutenut. Herra maksakoon sinulle työsi mukaan, ja olkoon
sinulla täydellinen palkka Herralta Israelin Jumalalta,
jouka supein suojaan olet tullut turwcmmnan!" Elo-ajan
jälkeen nai Voas Rillin, joka synuyti pojau. Sille aunettiiu nimeksi Obed, jota oli Dawidiu isän, Isaiu isä.
Sir. 3: 16. Se hywä, mikä »vanhemmille tehdään, ei ikänä
unhoteta ja waikkas olet syntinen, lnitenti sinnlle hywin tapahtuu.
Math. 19: 29. Jokainen, joka luopuu huoneista, taikka weljistä,
taikka sisarista, taikka äidistä ininnu uinicni tähden, hänen pitää
ne satakertaisesti saaman ja ijankaiktisen elämän perimän. 1

Tim. 4: 8.

34. Eli ja Samuel.
(1 Sam. 1—8).

Eli oli ylimäinm pappi ja tuomari. Hänellä oli
poikaa, jotka tekiwät kaikenlaista jumalattomuutta
ja wääryyttä, saattaeu siten kansan pitämään ruokauhria
halpana. Waikka Eli knuli poikniusa jumalattomilllden,
ei häu kuitenkaan heitä kertaakaan kurittanut^).
Iksi waiulo Hauua rukoiltuausa Herraa, sai pojan,
jonka häu nimitti Samueliksi. Tämän lupasi hän Herralle kaikeksi elinajaksi ja toi sen Elille kaswatcttawaksi
Poikanen Samuel palwcli Eliu edessä Herran, ja makasi
yötä Herrcm temppelissä. Erääuä yöuä huusi Herra
Samuelia. Matta Samuel, joka ei silloin wielä tuntenut Herraa, juoksi Elin tykö ja sauoi: „tässä minä olen,
sinä kutsuit luiilun." Eli sanoi: „en lniuä siuua kutsunut, mene jälleen ja pane maata; ja hän meni. Herra
huusi wielä kaksi kertaa Samuelia, joka aiua juoksi Eliu
luo. Wihdoiu ymmärsi Eli, että Herra oli huutauut
uuorukaista, ja sauoi: „jos sinua wielä kutsutaan, niin
„puhu, Herra, sillä siuuu Palmeltasi kuulee." Samuel meui ja pani inaatn. Niin tuli Herra ja huusi neljäuueu kerrau: „Samncl, Samuel!" Silloiu wastasi Samuel: „puhu, sillä palweliasi kuulee"^).
Silloin sanoi Herra: ,Minä tuotan rangaistuksen

kaksi

sano:
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Elille ja hänen huoneellensa, seutähdeu, että hän tiesi poikainsa häpeällisesti käyttäneen itsensä, eikä rangaissut heitit).
Kuu Cli aamulla sai kuulla Herrau tuomiou, sauoi hän:
„hän on Herra, hän tehköön, minkä hywäksi näkee."
Kohta syttyi Filistealaisten kanssa sota, jossa Filistealaiset löiwät Israelin. Silloin sanoiwat Israelin wanHerran arkki leiriin, »vapahtamaan
himmat:
meitä »vihollistemme käsistä." Mutta he lyötiin toistainisee»:. Eli, joka silloin oli 90 »vuotinen, istui tien
wieressä katsellen, sillä hän oli pelästyksissa Jumalan arkin tähden. Aksi mies, joka pakeni sodasta, tuli huutaen:
~lsrael on lyöty ja paennut, molemmat poikasi olvat
kuolleet ja lumalnu arkki on otettu pois!" Kuu hän
kuuli Jumalan arkkia mainittawan, kaatui häu taapäin,

mursi nisknusa ja kuoli.
Filistealaiset ottiwat Jumalan arkin ja lveiwät sen
Jumalansa Dagonin hnoneesen. Mutta kuu he toisena päiwänä tulilvat katsomaan, niin Dagon makasi suullansaHerran
arkin edessä, pää ja kädet poikki hakattuina. Sitte tuli
wiela kuwa tauti maahan, että heidän täytyi lähettää
arkin takaisi lahjain kanssa.

') Sananl. 13: 24. Joka nntsaansa säästää, hän wihaa
lastansa, mutta joka häntä rakastaa, se aikanansa sitä kurittaa.
2) Mach. 7: 7. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin

te löydätte.

') Math. 81: 16.
liitoksen »valmistanut.
*)

pilkata.

Lasten ja imewäisten

suusta

Gal. 6:7, 8. Elkää etshkll, ei Ium»l»

35.

Samuel

asettaa

Saulin

(1 S»m. 7-10).

olet

anna

sinä
itseänsä

kuuinlaatsi.

Elin kuoleman jälkeen oli Samuel Tuomariua Is-

raelissa. Samuel oli myös Herran profeta ja perllsti
profeta-koulut. Häntä piti kansa armossa ja kunniassa,
sillä hän itse eli nuhteettomasti ja saatti Israelin lapset
palajamlllln Herran heidän Jumalansa tykö. Sitte »voimat

he

torjua päällänsä

wanhatsi

Mutta
Filistealaisten ikeen
tultuansa, pani Samuel poikausa tuomariksi;
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»vaan nämä eiwät »vncltauectkaan hänen teitänsä, mutta ottiwat lahjoja ja wäärensiwät oikeuden. Silloin kaikki Israelin »vanhimmat kokoontuiwat Samuelin tykö ja sanoiwat: „llseta meille kuningas, joka meitä tuomitsisi, niinkuin kaikilla pakanoilla on". Samuel otti sen kowin pahaksi; mutta Herra sanoi hänelle: „kuule sinä kansan
ääntä, sillä eiwät he ole sinua hylänneet, wacm minun
he owat hylänneet, etten minä heitä hallitsisi". Sitte
sanoi Herra wielä Samuelille: „huomenna lähetän minä
sinulle miehen Benjaminin maalta, woitele häntä kansani
päämieheksi". Seuraamana päiwänä tuliki Samuelin tykö
Saul Kisin poika, etsien kadonneita aasintammoja. Hän
oli kaunis mies ja päätänsä pitempi muuta kausaa. Herra
sauoi Samuelille: „tämä on se mies, josta sinulle puhuin". Silloiu Samuel wei Sauliu huoneesensa, otti
öljyastian ja kaasi hänen päänsä päälle sanoen: „näetkös,
että Herra on sinun »voidellut perintönsä päämieheksi".
Sitte antoi Jumala hauelle toiscu
Silloiu
lakkasi Samuel olemasta tuomarina. Mutta »vielä erotcssansaki warotti hän kansaa »vaeltamaan Herran teillä,
sanoen muutoin koko kansan kuniukaanensa hukknwan.
Minä tahdon ottaa wanrin oikeasta tiestä,
>) Ps. lvi: 2, Z,
niinä tahdon wacltaa sydänieui watuudcssa niinun huoneessani.
En minä ota pahna asiaa eteeni: Minä wihcmn wääriutckiäitä,
enkä salli heitä olla thlunäni.
») 5 Mos. 17: 15. Nseta
itsellesi kuninkaaksi, jonka Herra

se

sinnu Jumalasi sinulle walitsee.
Mik. 4: 7. Ia Herra on itse heidän tnnintnausa

Sionin wuorclla tästä

36.

ajasta

olewa

hamaan ijantaiktisnutecn saakka.

Samuel woitclee Dawidin tuilintaalsi.
(1 Sam. 15, 16).

Kun Saul oli tullut kuniukaaksi, soti hän joka taholla Israelin »vihollisia »vastaan ja »voitti heidät. Mutta
luu Herra käski Sauliu mennä ja hukuttaa kaikki Amalekilaistt, niin Saul meni, »vaan säästitin paraimnmt
karjasta ja lampaista uhriksi Herralle, mutta huonot hän

hukutti.

Silloin meni Samuel Saulia »vastaan ja

sa-
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noi: „katso kuuliaisuus ou parempi kuin uhri ja totella
parempi kuin oinasten lihawuus. Ettäs siis olet hylännyt Herran sanan, on hanki sinun hylännyt, ettet
enää saa olla kuninkaana". Ia Samuel meni Saulin
tyköä murheissansa pois^).
Mutta Herra sanoi Samuelille: „mitäs murehdit
Saulia, jouta minä hylännyt olen, mene Isäin Betlehemiläisen tykö, sillä hänen pojistansa olen minä katsonut itselleni kuninkaan". Samuel meni Betlehemiin ja
kutsui Isaiu poikinensa uhrille. Kun Samnel näki wauhimman pojan Eliabin, ajatteli hän: „tosin tämä on Herran edessä hänen »voiteltunsa".
Mutta Herra sanoi:
„elä katso hänen muotoansa cli suurta kokoansa, sillä minä
olen hänen hylännyt
Sillä ei se ole niinkuu ihminen
näkee, sillä ihminen näkee sen, mikä silmäin edessä on,
wllan Herra katsoo sydämeen'). Isai antoi kaikki seitsemän poikaansa tulla Samuelin eteen, maan Samuel sauoi
Isaille: „ei ole Herra uäitä »valinnut". Sitte ha'etti
Isai nuorimman poikansa Dawidiu, joka oli karjaa paimentamassa, Samuelin luolsi. Nyt sanoi Herra: „nouse
ja woitele tämä, sillä tämä
on!" Silloin Samnel
otti öljysarwcnsa ja woiteli hänen weljeinsä seassa. Ia
Ia Herran henki tnli Dawidiin siitä päiwästä ja sen
jälkeen*). Mutta Herran henki läksi Saulista ja paha
henki waiwasi häntä. Saulin palweliat etsiwät Dawidin,
joka taisi hywin soittaa kanteletta. Kun paha henki tuli
Jumalalta Saulin päälle, otti Dawid kanteleen ja soitti
kädellänsä kuniuklllln edessä; niin Saul wirwotettiin, hän
tuli paremmaksi ja paha henki läksi hänestä^).

se

Että sinä hylkäsit yimnäirylseu, tahdon minä
') Hos. 4: !?,
myös sinun hyljätä, ettei sinun pidä ennä miunn pappini olema».
Hos. !!: 6. Minulle kelpaa aimo, eikä uhri, Jumalan tnnto, eikä
poltto-uhri.
2» Gal. 2: 6.
1 Piet. 3: 4. i!m,kk. 1: 52.
') Es, 57: 15. Minä «sun korkeudessa ja pyhyydessä ja nii»
deu tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että miuä winvot»
taisin nöyryytetyn hengen ja saattaisin särjetyn sydämen eläwäiseksi.
'» les. 48: 22. Ps. 61: 12, 18.
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37. Dawid ja Goljat.
(1 Sam. 17, 18).

Taas syttyi sota Filistealaiöten ja Israelin lasten
wälillä. Filistealaisten leiristä tnli edusmies, Goljat nimeltä, kuutta kyynärää ja kämmenen leweyttä pitkä, ja
hänellä oli kauheat sota-aseet. Hän waati Israelista
miestä, joka yksin sotisi häntä »vastaan ja sitä tekoa teki
hän 40 Päiwää. Mutta Saul ja koko Israel pelkäsiwät

suuresti häntä.
Silloin isänsä lähetti Dawidin wiemään elatusta weljillensä, jotka myös oliwat sodassa. Siellä kuuli hän Filistealaiscn pilkan, kun myös, että sille, joka hänet woisi »voittaa, oli luwattn knninkaau tytär ja sotapäällikön wirka.
Dawid tarjoittui sotimaau Filiastcalaista »vastaan. Mutta
Saul sanoi: „et sinä »voi mennä sotimaan tätä Filistealaista »vastaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän
on sotamies hamasta nuoruudestansa". Dawid sanoi:
„knn sinun palwelias kaitsi kerran lampaita, niin tuli

jalopeura ja karhu, jotka wciwät lampaan laumasta.
Mutta minä juoksiu niiden perässä, tempasin lampaan
sen suusta ja tartuin hänen partaansa sekä löin jalopeuran ja karhun. Herra, joka minun pelasti jalopeuran
ja karhun käsistä, hän pelastaa minun tämän Filistcalaisen käsistä". Nyt sanoi Saul Dawidille: "mene, Herra
olkoon sinun kanssasi!" Sitte Dawid otti sauwan käteensä, walitsi ojasta »viisi sileää kiweä, pani ne pannen
laukkuunsa, otti lingon käteensä ja meni Filistealaista
wastlllln.

Kun Goljat näki Dawidin, piti

hän hänen

halpana

san-

ja sanoi Dawidille: „olenko minä koira, ettäs tulet
woilla minua »vastaan". Ia Goljat kiroili Dawidia lumalllinsa kantta. Mutta Dawid sanoi: „sinä tulet minua »vastaan miekalla, kilwellä ja keihäällä, mutta minä

tulen sinun tykösi Herran Zebaotin Israelin sotawäen
Jumalan nimeen, jota pilkcmnnt olet". Sitte Dawid
riensi Filistealaista »vastaan sotarintaan ja otti kiwen
kukkarostansa linkoonsa ja paiskasi Filistealaista otsaan,
että kiwi meni hänen otsansa sisälle, ja häu kaatui maa-
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han kasinoillensa. Kun Dawidilla ei ollut itseltänsä miekjuoksi hiiu Filistealaiscu wiercen, otti hänen
ja
unettansa hakkasi sillä puis hänen päänsä'). Kun Filistcalaiset sen näkiwät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pelkäsiwät he, ja Israelin miehet ajoiwat heitä takaa.
Nyt tehtiin Dawid sotapäälliköksi ja sai sittemmin kumu-

kaa, niin

kaan tyttären puolisoksensa. Ia Jonathan Saulin poika
siitä asti rakasti Dawidia, niinkuin omaa sydäntänsä, ja
he tekiwät liiton keskenänsä^).
')

33: I<i.

S<ml. 16: 18. ylpeys on aina lantceinukseu edellä. Ps.
Ei kuningasta »uta hänen suuri »väkensä, eikä sankari

suurella »voimallansa,
Ps. 1N8:14. Jumalassa me tahdomme urhoollisia töitä tehdä:
ja hän polkee meioän wihollisemme alas.
Ps. 148: 6. Herra ojentaa raadolliset ja jumalattomat maa»
hau paiskaa.
2) Sanl. 28: 24. Muuta ystäwää on miehelle wahiugolsi,
wapahdeta

mutta

nksi ratas

ystäwci on »veljeä lujnnpi.

38.

Dawid pa'ossa.

(1 Sam. 18, 23, 24, 2<!).

Kun Saul ja Dawid palasiwat Filistealmsia lyömästä, tuliwat waimot kaikista Israelin kaupungeista
heitä wastacm lanlulla ja soitolla, scmoeu: „Saul löi
tuhaunen, mutta Dawid kymmcueu tuhatta". Tästä Saul
närkästyi sangen kowin ja katsoi karsaasti Dnwidia siitä
päiwästä ja aina
Kerran, tun taas pahahenki
Saulia waiwasi, otti hän keihään ja syöksi sen Dnwidia
kohden, waan Dawid wältti sen ja pääsi pakoon'^).
Jonathan Saulin poika, Dawidin ystäwä, koetti
lyllä lepyttää Saulia, mutta tästä rupesi hän yhä enemmän wihanmaan Dawidia ja nhkasi häncil tappaa, niin
pian kun waan saisi käsiinsä.
Nyt Dawid pakeni ja oleskeli Indean korwessa,
luolissa ja metsänrotkoissa. Sinne tnliwat hänen tykönsä kaikki waiwatut, murheelliset ja welkaantuneet, ja
hän oli heidän päämiehensä. Kun Saul sen kuuli, ajoi
hän Dawidia takaa, miten metsän petoa, mutta Jumala
3
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suojeli häntä, ettei hän tullut Saulin käsiin. Kerran, kuu
Saul ajoi 3,(X)0 miehellä Nannoin, meni hän yhteen
luolaan lemahtamaan; mntta Dawid miehinensä istui
licolau pcräkulmillll. Silloin sanoiwat Dawidin miehet
hänelle: „tämä on päiwä, jona Herra on luwauuut
sinuu »vihollisesi sinun käsiisi antaa". Mutta Dawid
ivastasi: „oltoon se kaukana minusta, että satuttaisin tättäni herraani, Herran woideltnuu". Kuitcuki leikkasi Dawid salaa kappaleen Saulin waattccn liepeestä. Kuu
Saul oli menuyt ulos luolasta, meni Dawidiki hänen
jälessänsä ja hnusi
„herrani kuniugas! Herra
oli antanut sinun minun käsiini luolassa, mutta minä
armahdin suma. Katso, isäni, katso kuitcuki minnn kädessäni tätä tilkkaa, jonka leikkasin hameestasi"-'). Saul ko
rotti äänensä ja sanoi itkien Dawidille: „sinä olet hurskaampi uiiuna, sillä sinä olet osuttanut hywää, mutta
minä sitä wastanu pahan
Ia Sanl meni koti-

se

sauoen:

ansa.

Kuitenti wähäu ajan perästä, lähti hän taas Dawidia etsimään ja piiritti hänen eräälle wuorcn kukkulalle.
Mutta yöllä mmi Dawid Aoisain kanssa, kuninkaan leiriin ja Sanl makasi nntknneena jakeihäs oli hänen päänsä

wieressn, nnttta sotawäki makasi hauen ympärillänsä.

Silloin Auisni sanoi: „minä syöksen hänen keihäällä lävitse". Wacm Dawid ci antauut, otti ainoastaan keihään

ja wesi-aötian, ja niin hemcniwät mattoihinsa, kenenkään
heitä huomaitsematta. Kun Dawid pääsi wuoren toiselle
puolelle, nnhteli hän päämiehiä, kun eiwät warjellcet ku
»ingastaan. Hän kysyi: "kussa on tuuiukacm keihäs ja
wesi-astia?" Saul, joka oli jo heräuuyt unestaan, wastasi: "minä olen syntiä tehnyt. Tule jälleen poikani
Dawid! en minä enää tee pahaa sinulle". Mutta Dawid ei luottanut Sauliin, waan sanoi mennessänsä:
~Herra maksaa jokaiselle hänen wanhurskautcnsa ja us-

kollisuutensa mukaan". Saul
>)
°)

hallja.
°)

Gal. 5:

loh.

palasi

kotiansa °).

26,

3: 15.

Ilm, Z: 5.

Jokainen kun wcljecmsä wihaa, hän on mnr»
Mnista, knsta lankcstt Pois, ja ter ftarnnnul!.
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Autuaat owat ne, jotka vanhurskauden
">) Math. 5: K).
tähden »vainotaan, sillä heidän «n tlliwacm waltakuuta.
°) Math. 5: 44. Rakastakaa wihullisianne: sinnattaa niitä,
jotka teitä saoattnwat: tehkää niille hywäci, jotka teitä wihaawnt:
ja rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä wainoowat ja wahiussow
tawat.

39.

Saul kuolee ja Dawid kuniukaaua.
(1 >i?am. 32; 2 Sam.

2,5, 6).

Filistealaiset sotimaan Israelia »vasFilistealaisia ja kaaSaulin kolme
poikaa myös kaatuiwat sodassa ja hän itse haawotettiin.
Silloin Saul sanoi aseensa kantajalle: „wedä iniekkasi ja
pistä sillä minnt läpitse, ettei näinä ympärileikkaamattomat tulisi ja pilkkaisi minua". Mutta kun tämä ei uskaltanut, niin otti hän itse miekan, heittäysi siihen ja kuoli '^.
Kun Dawid sai tästä tiedon, niin hän murehti ja
itki sangen koroin sekä »veisasi »valitus-wirren Saulista
ja Jonatanista").
Sitte tuli Dawid Hebrouiin, jossa ludan miehet
tuliwat ja woitelilvat hänet kuninkaaksensa. Isbosctin
Saulin pojan kuoltua pääsi Dawid koko Israelin kuninkaaksi (w. 1050 e. K.). Hallituksensa aikana wallotti hän
Jerusalemin ja woitti Siunin linnan. Sen teki hän
pääkaupuucsikseusa ja asui siinä. Dawid tuotti myös Jumalan arkin soitannolla ja hypyllä Jerusalemiin ja rakensi
sinne seurakunnllu majan, jossa hän uhrasi kiitos uhrin
Herralle. Sitte aikoi hän ruweta rakentamaan Herralle
huonetta, »vaan Herra lähetti profeta Natanin sanomaan
Dawidille: „elä rakenna minulle huonetta asuttawakseni,
sillä sinä olet sotamies. Mutta miuii herätän sinun siemenesi sinun jälteesi. Hän rakentaa minulle huoneen
ja minä wahwistan hänen istuimensa ijanlaiMsesti.
Minä olen hänen isänsä ja hän ou unuuu poikani"
Dawid toimitti lain ja oikeuden kaikelle kansallensa.
Taas mcuiwät

taan, ja Israeliir miehet pakeililvat
milvat snrmattuina Gilboan

Hän järesti myös lumalau palwelnksen soittajilla

ja laulajilla, joiden johtajina oliwat Assaf y. m. Itse teki hän
ylewiä runoja, joissa häu »vuodattaa murheensa ja ilonsa
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Herralle. Hänen »veisunsa

owat kootut Psalttari Raamattuun.
Dawid wallotti kaikki ympärillä olewcit kansat
Egyptistä Eufrat wirtaan saakka.
') Psalm. 81: 12 13. Mutta kansani n knullut ääntäni;
eikä Israel minua totellut. Niiu miuä lastin heitä sydämensä
pahuuteen, »vaeltamaa»
jälkeen.
2) Hebr. IN: 31. Hirmumm on lcmqcta cläwän Jumalan

neuwonsa

lasiin.

") Sanal. 24: 17. Elä iloitse wihamiehesi wahingosta, ellllönkä sydämesi riemuitko hauen onnettomuudestansa.
Ps. 75:
Sillä Jumala ou tuomari, joka tämän alentaa ja toisen ylentää.

8,

')

Hebr.

1: 5.

40. Dawidiu rikos.
(2 Sam. 11, 12.)

Dawid

lähetti

wastaau, waan jäi

sotimaan Ammonin lapsia
huoneensa katolla ja näki Batse-

Joanin

itse Jerusalemiin. Kerran ehtoopuo-

lella käyskenteli Dawid
ban, sotamiehensä Urian emännän pcsewän itseänsä; ja
waimo oli sangen ihana näkyänsä
Dawid antoi waimon tuoda tykönsä ja makasi hänen
kanssansa. Sitte Dawid kutsui Urian kotia sodasta ja
käski hänen mennä waimonsa luotsi; waan Uria makasi
kuninkaan palweliain seurassa. Huomeneltani kirjotti Dawid Jonoille kirjeen ja lähetti
Urian myötä näillä
sanoilla: „pane Uria kowimmau sodan rintaan, että hän
lyötäisiin ja kuolisi." Joao teki Herransa käskyn mukaan
ja Una tapettiin. Joao kertoi sitte kuninkaalle sodan menot. Dawid wastllsi: „miekka syö milloin yhden/milloin
toisen." Murhe-ajan kuluttua, tuotti Dawid Batsebcm
huoneesensa ja otti hänen, waimokseen. Mntta se työ, jonka
Dawid teki, oli paha Herran edessä.
Herra lähetti profeta Natanin Dawidin tykö. Hän
jutteli: „kaksi miestä oli yhdessä kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä. Rikkaalla oli aiwan paljon lampaita ja
karjaa. Mntta köyhällä ci ollut mitääu muuta, kun Vähäinen karitsa, jonka hän ostanut oli. Se söi hänen leipä-palastansa, joi hänen juoma-astiansa, makasi hänen
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sylissänsä ja oli haiulle niinkuu tytär. Mutta luu
rikkaalle miehelle tuli »vieras, ei häu raskinut omista lampaistansa ja karjastansa «valmistaa »vieraalle; »vaan ottiki
köyhän miehen lampaan ja »valmisti sen »vieraallensa."
Kun Dawid tämän kuuli, julmistui hänen »vihansa suuresti sitä miestä wastaau; ja sanoi: „niin totta, kuu Herra
elää, se mies, joka
teki, on kuoleman lapsi; ja lampaan hän maksakoon ncljakertaisesti." Mutta Natcm sanoi Dawioille: „si,m olet se mies. Miksis katsoit Herran
sanan ylön, tehden pahaa hänen silmäiusä
edessä. Uriau
olet sinä lyönyt Ammouin lasten miekalla ja hänen mainionsa olet sinä ottanut itsellesi emännäksi." Dawid nöyryytti itsensä sa sanoi: „minä olen syntiä tehnyt Herraa
wastaan." Natan wastasi Dawidillc: „niii» on Herra
sinun syntisi ottanut pois, ettei siuun pidä kuoleman.
Mutta kun tällä työllä saatoit Herran »viholliset piltkaamaau, ou
poika, joka siuulle syntynyt on, totisesti tuolewa". Siltc sairastui lapsi, jouta Batsclia synnytti, ja
kuoli. Mutta Dawid suuressa murhecssausa kirjotti
kauniita katmnus psalmia 2).
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i) Sir. !!: B—lo. Käännä laswosi pois kauniista waimosta,
eläkä latso muiden waiinoiu kauneutta. Sillä kauniit waimot

omat niunta hulluksi tehneet ja paha himo syttyy, kun tuli,
1 K«r. 10: 12. Jokainen, jola luulee seisonmnsa, tntsutoon,
ettei hän lankee. Roni. 3: 10—12.
2) Ps. s>l: 3. Jumala ole minulle armollinen siuun hywyytesi tähden, pyhi pois syutiui suuresta laupeudestasi.
4 w. lumalu luo minuuu puhdas sydäu ja anna »uinnlle

uusi wahwa henki.

12 w, 3te uhrit, jotta Jumalalle kelpanwat, ownt murheellinen
henki; ahdistettua ja särjettyä sydäntä et siuä Jumal» hylkää.

41.

Absalom.

(2 Sam. 15- 18).

Alisalom Dawidin poika oli kauuein ja ylistcttälvin
mies Israelissa; päälaesta kantapäähän asti ei hänessä
ollut yhtälääu wirhettä. Waikka isä häntä suuresti rakasti, tahtoi hän kuitenki tehdä itsensä kuninkaaksi isänsä
sijaan. Hän meni porttien »viereen ja puhui kaikille su-
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toisesti, alentaen kuningasta. I» tnn joku tuli hänen
tykönsä kumartamaan häntä, ojensi hän kätensä, tarttui

häneen ja antoi hänelle suuta. Näin »varasti Absalom
Israelin miestcu sydämet isältänsä.
Absalom meni Hebroniin ja lähetti sanan Israelin
sutukuunille; ue tnliwnt ja asettiwat Absalomin kunin
taaksi. Hän sai mhös p »olellmsa Ahitofelin, Dnwidin
n,-!!wonantnjau. Dawid paleui Jerusalemista toiselle puolc!>e Jordanin. Tiellä kohtasi hän erään Simei nimisen
miehen, jota kiroili häntä ja. paisteli kiwiä hänen puoleensa, scmoeu: „Ulos, ulos »verikoira, sinä Bclialiu mies!"
Dmvidiu plllweliat pyysiwät saada lupaa mennä lyömääu
häntä, mutta Dawid sanoi: „antakaa hänen kiroilla, sillä
Herra on hänelle sanonut, kiroile Dawidia, ehta Herra
katsoo wielä »viheliäishhttani ja maksaa minulle hywällä
sen, mitä tänäpäiwänä minna kiroillaan.
Absaloiu tuli joukkonensa Icr»lsalcmiin, jossa häpäsi
isänsä hnonceu. Ahitofel ncnwoi heti karkaamaan Dawidin päälle, kun hän »väsyksissä oli, mutta Husai Dawidiu ystawä käski odottamaan siksi, knn saadaan oucmpi
kansaa kokoou. Mutta Herra sowitti uiin, että Ahitofeliu hywä nmwo estettiin, ja saattoi Absalo»n'illc onnettomuuden. Kun Ahitofel näki, ettei häncu ueuwoansa seuratti», nieni hän ja hirtti itsensä.
Tällä aikaa Dawid sai tilan koota urhoolliscu sotawäkeilsä ja asetti loabin päämieheksi ja kaski heidän menetellä siwcästi Absalomin kansa. Ankara sota syttyi
metsässä, jossa Dawidin palweliat »voittiwat Israelin
sota»väeu. Absaloin pakeni ratsastaen suuren tammen oksien alatse ja hänen hiuksensa tarttniwat niihin. Mnuli,
jolla häu ratsasti, juoksi pois, ja häu jäiriippumaan maan

ja tai»vaan »välille. Kun loab sai täinän kuulla, riensi
hän paikalle, ja syöksi kolme keihästä Absalomin sydämeen.
Sittc hcittiwät he hänen ruumiinsa kuoppaan, jouka päälle
pantiin snnri kiwiroukkio. Kun Dawid sai kuulla tämän,
itki hiin snnresti ja walitti: „poita,u Absalom! »ninuu
poikani, minun poikani Absalom! Oi, josta olisin kuollut

sijassasi, Absaloin minuu poiknui, »niinin poikani!"
Dalvid »vietiin sitte suurella ilolla Jerusalemiin takaisi
ja hän antoi kaikille anteeksi heidän rikoksensa

sinun

5

Wanhaksi tultuausa, asetti Dawid poikansa Salomon,
Natsctmn pojan hallitsiaksi ja ncuwoi häntä sanoen: "minä
menen kaiten inaailman tietä, niin rohkaise itseäsi, ole
mies ja pidä, mitä Herra, Jumalasi on käskenyt, niin
ettäs wacttat hänen teissänsä ja teet hänen sääntönsä ja
käskynsä, ettäs menestyisit kaikissa, mitäs teet." Sittc
Dawid kuoli 40 wuotta hallittuansa
5> Mus. 27: I,!, Kirottu olkoon, jola isänsä tahi äitinsä ylen
ja laitti kansa sanokoon amen.
Sir. 8: 18, Joka isänsä hylkää, pitää häwäistämnn ja joka
äitinsä saattaa murheelliseksi, on kirottu Herralta.
Saul. 1!»: 2<>. Joka waiwaa isäänsä ja ajaa ulo« äitinsä,
häpcemätön ja kirottu lapsi. Sanl. 24: 21. Elä sekoita
hän unkapinan
nostajitteu kanssa, waan Pelkää Herraa ja kunin
itseäsi
gasta.
les. 57:2. I» jotka oikeaa tietä »vaeltaneet owat, tnlewat
rauhaan ja !epää>vät kammioissansa.
'>

katsoo
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42. Salomo.
Herra ilmaantui Salomolle unessa

ja sanoi: „cmo,
sinulle antaisin." Salomo sanoi: „sinä olcr
asettanut minun suuren kansan kuninkaaksi ja minä olen
nuorukainen, mma sentähden palweliallesi ymmärtäwäinen
sydän tuomita sinun kansaasi ja erottaa pahaa hywästä!"
Tämä puhe kelpasi Herralle, niin että hän sanoi: „cttcs
anonut rikkautta, etkä pitkää ikää, etkä wihamicstcsi sie
lnja, waan auoit itsellesi ymmärrystä, miu minä teen
sintille sanasi mukaan ja annan sintille ymmärtäwäiscn
sydämen, ettei sinun »vertaistasi ole ollut sinnn edelläsi,
eikä tule' siuuu jälkeesi. Myös sitä, jota et anonut, annan minä sinulle,rikkautta ja
Kohta sen jälkeen tlili taksi wailnoa kuninkaan tykö. Toinen sanoi:
„mina ja tämä waimo asuimme yhdessä hnonccssa ja molemmat synnytimme lapsen samana yöllä. Tämä waimo
makasi lapsensa kuoliaaksi ja fitte otti miuuu eläwäu lapseni ja antoi minulle kuolleen lapsensa." Toinen taas
sanoi: „minun lapseni elää, mutta sinun on kuollut."
Silloin sanoi kuninaas: „tuokaa minulle miekka!" Ia
miekka tuotiin knninkaan eteen. Kuuingas sanoi: „jnkakaa
mitä minä
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cläwä lapsi kahtia ja antakaa pnolikummalleki!" Maan
toinen waimo sanoi: „ah minun herrani! antakaa tuolle
cläwä lapsi, elkääkä suinkaan tappako sitä." Mutta
setoiuen
sanoi: „ei minulle eikä sinulle pidä annettaman,
waan jaettakoon kahtia." Silloin kuningas tnomitsi: „lapsi
annettakoon hänelle, joka sen tahtoi elämään, sillä se on
hänen äitinsä." Sen tuomion kuuli kaikki Israel, ja pelkäsi kuningasta, silla he näkiwät hauessa olewau lumalan »viisauden toimittamaan tuomioita.
Salomo eli alituisessa rauhassa, Judo. ja Israel
asuiwat lewossa miina- ja Viikunapuunsa alla. Hän oli
wiisaampi ja taitawampi kaikkia ihmisiä, ja hänen nimensä
oli kuuluisa ympäri maan, ja kaikista kansoista tnltiin
oppimaan häntä. Hän harjotti kauppaa ja kokosi sangen
paljo kultaa ja hopeaa, niin että ei laskea woitu.
Moriau wuorelle Jerusalemissa rakensi hän ihanan
ja mahtaman, kalliilla kaluilla »varustetun temppelin Herralle. Tämä huoue rakennettiin kalliista, hakatuista kiivistä ja Libanonin Cedripnista. Valmiiksi saatua Vietiin liitou-arkti suurella juhlallisuudella sijallensa kaikkein
pyhimpään; ja Herran knnnia täytti hnoncen. Salomo
lankesi polwillensa, nosti kätensä taiwaasen päin ja sanoi:
»Herra, taiwastcn taiwaat ciwät wui suma käsittää, kuinka
siis tämä huone sen teksi. Mutta kuule siellä taiwaassa,
jossa asut, palweliaisi hartaat rukoukset, joita he tästä
paikasta sinun tykösi lähettäwät y. m. (katso 1 Kun. kirj.
8: 14—53").
Mutta Salomo ei ollut uskollinen loppuun
sillä hän otti monta pakanallista waimoa, joita Herra oli
kieltänyt ottamasta; ne wietteliwät hänen wanhana epäjumalisuuteeu, ettei hän enää waeltanut kokouaan Herran
häneu Jumalansa tahdon jälkeen, waan rakensi alttareita
wieraille Jumalille. Tästä Herran wiha julmistui Salomoniin siten, että hän lupasi hänen pojaltansa rewäistä
naltakunnan ja antaa sen hänen palweliallensa
49 ajastaikaa hallittuansa nukkui Salomo, ja hänen
poikansa Rehabeam tuli kuninkaaksi.
'). Illk. 1: 5. Jos joltain teistä
anoloon sitä Jumalalta.

»viisautta puuttuisi, hän
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Ps, IN: IN. Herran pelto on »viisauden alku, se on hhwä
ymmärrys kaikille, jotta
tekemät.
2) Ps. 84:1, 2. Kuinka ihanat omat sinun asuinsijasi Herra
halajaa
ja itämoitsec Herra» esikartanoihin.
Zcbaut. Minun sieluni
') Math. 24: 13. Jota loppuu» a«ti mahmana phsyy, se
tulee autnaatsi.
') I Kor. 10: 12. Jota lunlec seisomansa, katsokoon ettei
hän lantce. Nom. 12: 18. 1 loh. 2: 15—17.
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Wllltatmman jako.
<!

lerolieam.

.'tim. lirj. 12, 18.)

Salomon kuoltua (w. 975) tilli koko Israel wahwistamllllu Rehabeamiu kuniilkaaksi, ja he puhuiwat hänelle:
„simlll isäsi on raskauttanut meidän ikeemme, hnojcnna
nyt sinä se kowa pallvelns, niin me palwclcmmc sinna."
Nyt piti Rehabeam ncuwoa »vanhiilipain isänsä nenwon
antajain kanssa. Ne sanoiwat: „jos sinä länäpäiwänä
noudat heidäu mieltänsä ja puhut heille ystäwälliscsti, miu
he palwelewat sinua eliuaikasi." Mutta hän hylkäsi wauhililpain nenwon ja otti ncuwoa uuorukaisilta, jotka hänen kanssansa oliwat kasluaileet ja »vastasi tylysti kansaa
„isäni on teidän ikeen n raskauttanut, mntta minä
sanoen:
wiclä lisään teidän ikecsenue; isäni on teitä kurittanut
ruoskilla, waau minä kuritan teitä skorpionilla."
Silloin erkani 10 sukukuntaa Rehabcamista,
astaan ludan ja Benjaminin suku jäiwiit uskollisiksi hänelle.
Ne 10 sukukuntaa tekiwät lerobeamin, Salomon entisen
palwelian tllninkaaksellsa. Hall teki Israeliil »valtakunnan
pääkaupungiksi Samarian. Jerusalem pysyi ludan »valtakunnan pääkaupunkina.
lerodeam ajatteli »valtakunnan jälleen tnlewan Da-,
widni su'ullc, jos kansa menisi Jerusalemiin uhraamaan.
Sentähdcn tcti hän kaksi kultaista »vasikkaa, toisen Veteliin ja toiseu Daniin, ja sanoi: „tässä owat, Israel, sinun Jumalasi, jotka sinun owat johdattaneet Egyptin
maalta!" Mutta tämä teko luettiin hänelle synniksi, sillä
kansa meni uhraamaan »vasikoille").
')

loma

Saul. 15: 1. Suloinen »vastaus hillitsee mihan, mutta
saattaa mielen tarwaatsi.

sana
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Saul. 29: 6. Monta »mwon autnjaa on miehelle wahinyotsi, mutta uskollinen ystäwä ou lujempi kuiu weli.
Äcath. 18: N, Mutta jota pahentaa yhden näistä pieuim
mistä, jotka ustowot minuu päälleni, parempi häncu olisi, että
myllyn kiwi ripustettaisiin hauen kaulaansa ja hiin upotettaisiin
m?rc,i

sywyytceu.

44. Ahab ja Elias.
(1 Kun. 17, l8.)

Kuninkaat Israelissa Icrooeamin jälkeen lllopuiwat
yhä enenlillän Herrasta, palwellen wieraita Jumalia ja
murhaten toinen toisiansa. Mutta Jumalattomin kaikista
oli Ahab, silla hänen emäntänsä, irstaincn Sidonin kuninkaan tytär, Isebel wietteli hänen ja kansan palwelcmaan Vaalia ja muita Foiuikialaistcu epäjumalia. Rangaistukseksi tästä, ennusti profeta Elias, ettei pitänyt sadetta eikä kastetta tuleman, muuten knn hänen sanansa
»inkaan. Silloin sanoi Herra hänelle: „menc Kritiu ojalle
ja juo ojasta, minä olen käskenyt kaaruetten elättää sinlia
siellä/' Hän meni ja kaarneet toiwat hänelle leipää ja
lihaa, ja hän joi ojasta. Mutta kun oja kuiwui, käski
Herra hänen mennä Zarpatiin. Siellä tuli leski waimo
häntä wastacm puita hakemaau. Sille sanoi Elias: „tuo
minulle wettä juodakseni ja pala leipää syödäkseni!" Mutta
waimo sauoi, ettei häilellä itseltänsä ole tuskin kertaa
syödä. Mntta Elias sanoi: „elä pelkää, sillä näin sanoo
Herra Israelin Jumala: „ei jauhot pidä watkasestasi
loppuman, eikä öljy astiastasi puuttuman, siksi tmi Herra
autaa sataa maan päälle." Waimo teki uiiuknin Elias
läski. Ia hän sekä waimo perheellensä söiwät kau'an
aikaa, eiwätkä jauhot loppuneet, eikä öljy punttnililt'). Eliaan täällä ollessa, waimon poika sairastui jn tuoli, waan
Elias herätti hänen, rukoilemalla Herraa.
Pitkän ajan perästä käski Herra Eliaan mennä Ahabin tykö. Elias meni ja käski Ahauin koota koto Israelin
setä 450 Vaalin profctaa Karmclin wuorelle. Siellä
sanoi Elias kansalle: „kuinka kauan te onnutte molemmille
puolille? Jos Herra on Jumala, niin waeltakaa hänen
jälkeensä, mutta jos Baal, min waeltakaa häneu jälkeeusä".
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Elias sanoi wielä: „minä olen yksinäni jäänyt Herran
profetoista, mutta Vaalin profetoja on 450 miestä. Antakaa sentähdeu meille kaksi kalpea, toinen minulle ja toinen heille; tumpiki panee kalpecnsa uhriksi puitten päälle,
waan ei saa panna tulta.
Kumpi Jumala wastaa tulella, uiiu että uhri syttyy, hän olkoou Jumala". Kaikki kansa sanoi: "se on
oikein".

Vaalin papit ottiwat kalpeen, uhrasiwnt ja hunsiwat
Vaalin nimeä huomisesta pnolipäiwään asti, sanoeil:
„Vaal kunlc meitä!" Elias pilkkasi heitä, sanoen: "huutakaa wahwasti, hän ajattelee jotaki, tahi on hänellä jotati
toinnttamista, tahi jos hnn makaa, että häu heräisi". He
huusiwat suitrclla ääuellä, wiileskeliwät itsiäusä »veitsillä
ja naskaleilla, mutta ei kuulunut ääntä eikä »vastaajat».
ympäri ja
Sitte teki Elias alttarin, kailvui kuopan
ja käski kaataa taipeen ja pnittcn päälle »vettä, niin että
kuoppa tuli täyteen. Sitte Elias rukoili, ja sanoi: "Herra,
Abrahamin, Isakin ja Israelin Jumala! ilmota täuä
Päiwäuä, että sinä olet Israelin Jumala ja minä sinun
palweliasi". Kohta lankesi Herran tuli taiwaasta, pultti
poltto-uhrin, puut ja kilvet sekä nuoli wcdcn kuopasta.
Silloiu kaikki kansa lankesi kaswoillcnsa ja hlwsi: "Herra
on Jumala, Herra on Jumala!"
Ia kausa tappoi
Eliaan käskystä ja kaikki Vaaliu papit ja profctat; Elias
rltkoili Herraa, ja taiwas tuli pilivistä inustatsi, josta
seurasi kolva sade.
>) Ps. 37: I«, >!». Herra tietää wanhnrstaöten päiwät, ei
he tule häpeään pahalla ajalla; ja uäNä-wuosina on heillä tulla
ulewll.
'->) les. 44: <!. Minä olen ensiinäinm ja wiimcinen, ja paitsi
minua ei ole hhtään Jumalaa.
Herra, se o» nimeui: en minä cmnn luu>
les. 42: 8. Minä
ylistnMui epäjumalille.
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45.

Ahllb

ja Nabot.

Cliaan cro.

(1 Kuu 21; 2 Kun 2.)

Muotilla oli »viinamäki likellä Ahabin huonetta.
Ahauiu mieli saada, »uutta Nadot ei tahtonut

Tätä teki
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isäinsä perimöä. Tästä tuli Ahab pahalle »nielelle. Mutta »aimonsa Isebel lohdutti häntä, sanoen:
„Ole hywillä mielin, minä saatan sinnlle Nabotin wiinamäen". Sitte kutsutti hän kaupungin wanhimmat kokoon
ja Nabot bltsttttiin »vastaamaan. Nyt astui esiin kaksi
ilkeää miestä, jotka todistiwat: „Nabot on kironnut
Jumalaa ja kuningasta". Tästä syystä wietiin Nabot
ulos kaupungista ja kiwitettiin kuoliaaksi. Kuu Ahab
kuuli Nabotin kuolleeksi, meni hän omistamaan hänen
myydä

wiinamäkeänsä.

tuli profeta Elias häntä »vastaan ja
Herra, siinä paikassa, kussa koirat
nuolcskeliwat Nabotin »veren, pitää niiden nuoleskeleman
sinunki weresi. Ia koirain pitää syömän myös Isebelin".
Näin tapahtuiki; sillä wähää jälemmin haawotettiin
Ahab sodassa, niin että hän kuoli, ja kun waunnt wirutettiin, nuoliwat koirat häncu wereusä. Myös Isebel
syöstiiu kapiuassll akkunasta, ja koirat söi»vät hänen, ettei
jäänyt munta, kun pääkallo, kädet ja jalat.
Sen jälkeen, kun Elias tiesi taiwaascn lähtemisensä
lähenemän, sanoi hän pallveliallensa Elisalle: „ano, mitä
minnn pitää sinulle tekemän, enncntun minä sinulta otetaan pois". Elisa sanoi: „että kaksi osaa hengestäsi olisi
minun kanssani". Elias sanoi: „sinä olet anonut kowaa
asiaa, waau jos näet, kun minä sinulta otetaan, niin se
Mutta

sanoi: „näin

tapahtui»

siellä

sanoo

sinulle.

Kuu he sitte yhdessä käwiwät, tuliwat tuliset helvoset, tulisten »vaunuin kanssa ja erottiwat heidät toisistansa. Ia Elias meni ylös tiMispäässä taiivaasen.
Mutta Elisa näki tämän ja huusi: „minuu isäni, Israelin ivannut ja hauen ratsumiehensä!" Sitte otti hän
Eliaan hameen, joka häneltä pudonunt oli. Sillä löi hän
Jordanin wetecn,
„l'ussa on nyt Herra, Eliaan
Jumala?" Silloin wesi hajosi molemmille puolille, ja
Elisa käwi ylitse.

sanoen:

2
uetta,

Mus.

20: 17.

sinun pidä MMmlin lähiinäisesi Hu»
M, jc>l» ci wauhuislaudellll huonettaus»

Ei

I«. 22: 13. Wc>i

ralenn», wa»n sioitta» asuinsijansll wäiiryydclln.
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Z Mos. 23: 1. Ei sumu pidä uskoman wcilheita, ettäs aut
jumalatonta ja tulisit »naaraksi todistajaksi.
les. 5: 8. Woi niitä, jotka yhden huoneen toisen tykö wc
täwät, ja yhden pellon toisen tykö saattamat, siihen asti, ettei
enää ole sijaa, asuakseunc yksiuännc maan päällä.

taisit

Profcta Elisa.

46.

(2 Kun. 2-7.)

Elisan tullessa Beteliin, tuli siunc joukko kaupungin wallattomia poikia häntä wastaau huutaen: „tulc
ylös pllljllspää! tule ylös paljaspää!" Elisa kaasi itsensä
ja kirosi heitä Herran nimccu. Silloin tuli kaksi karhua
metsästä ja tappoiwat 42 poikaa^).
Kerran tuli eräs waimo profctain poikain emännistä
Elisan tykö, sanoen: „miehcni kuoli ja uyt welkamies
tahtoo tehdä kaksi poiknaui orjiksensa". Elisa„eisanoi: „mitä
minnlla ole
sinulla on huoneessasi?" Waimo wastasi:
muuta, kun yksi öljyastia". Hän sanoi: „mcne ja kokoa
tyhjiä astioita naapureiltasi, niin monta tun saat. Wie
ne sittc huoneesen ja sulje owi itsesi ja potkaisi jälteen
ja kaada astioihin". Hän teki niin; ja kun kaikki astiat
oliwat täynnä, niin öljy seisahti.
Sitte käski Jumalan mies lesken myydä öljyn ja sillä hinnalla maksaa
metkansa ja lopulla elää poikansa kansa
Syrian kuniklllln sodanpäämics Naeman oli kuulnisa ja suuressa arwossa pidetty mies, mutta hän oli
spitnlinen. Hänellä oli piika Israelin maalta, joka sanoi
eniannallensa:

„jos

Herrani menisi

Samariassa, niin hän

profetcm tykö, jota on

tulisi terwccksi". Tämän puheen
kuultua meni Naeman hewosilla ja waunuilla ja seisahti
Elisan huoneen eteen. Elisa lähetti sanan saattajan sauomaan: „mene ja pese itsesi Jordanissa seitsemän kertaa,
niin lihasi tulee puhtaaksi". Tästä Naeman wihastui, ja

sanoen: „mina luulin hänen edes pitelewän tätä paikkaa ja huutawan nwutscusa Herran, Jumalansa nimeä. Eikö uurrat Damaskussa ole Israelin
wesiä paremmat. Matkalla sanoiwat palweliausa hänelle:
„isäni, jos profeta olisi sinun käskenyt tekemään jotaki
suurta asiaa, eikö sinun pitänyt sitä tehdä; mitä enemhän meni matkaansa,
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män, kuu hän »vaan käski: „pese itseäsi, ja tulet puhtaaksi".
Nyt meni hän ja pesi itsensä Jordanissa ja tuli puhtaaksi. Sitte palasi hän Elisan thkö joukkonensa ja sanoi: „katso, nyt minä tiedän, ettei yhtäkään muuta Jumalala ole, paitsi Israelissa: ota siis tämä lahja palwelialtllsi 2). Mutta ei Elisa ottanut mitään pakottamallakaan.

Kun sitte Naeman oli mennyt kappaleen matkaa,
juoksi Gchasi, Elisan palwclia hänen perässänsä; ja kun
hän sllllwutti hauen, sanoi hän: „herrani lähetti minun,
sillä hänen tykönsä tuli kaksi köyhää unorukaista: auua
heille leiwiskä hopeata ja kahdet jnhlawaatteet". Naeman
sanoi: „ota kaksi lciwiskää". Kuu sitte Gehasi meni takaisi» Elisan tykö, sanoi hän: „kussa olet käynyt?" Gehasi ei sanonut käyneensä missitkään.". Mntta Elisa »vastasi: „Eikö minun sydämeni seurannut siuua Naemanin
jälcssä: oliko uyt aika mennä ottamaan hopeata, kultaa
ja »aatteita. Sentähdeu pitää Naemanin spitalin tarttuumn sinuuu". Ia häu meni spitalisena, kun lumi, häneu tyköänsä^).
Kerran sodassa Israelia ivastaan piirittiwät Syrialaisct sen kaupungin, jossa Elisa oleskeli, ottaaksensa häntä
kiini, kun hän ilmotti Israelin kuninkaalle kaikki heidän
hankkeensa. Kun Elisan palwelia aamulla näki Syrialaisten paljouden, sanoi hän: „woi niinun herrani, mitä
uyt teemme?" Mutta Elisa sanoi: ,M pelkää, sillä meillä
on useampi puolellamme kuiu heillä". Niiu Elisa rukoili Herraa awaamaau hauen silmänsä. Herra awasi ja
hän näki wuoren ympärillänsä olewan täynnä tulisia hcSitte Elisa meui Syrialaisteu
wosia ja wauuujci'').
tykö ja rukoili Herraa lyömään tätä kansaa sokeudella.
Seu tapahduttua sanoi hän heille: „ei tämä ole se kaupunki, minä wien teidät sen miehen tykö, jota te etsitte".
Ia hän weiki heidät keskelle Samariaa, jossa Herra
awasi heidän silmänsä. Mutta Elisa käski Israelin kuninkaan päästämään heidät rauhassa heidän herransa tykö.
') 3 Mos. 19: 32. Haimaapään edessä pitää sinun nouseman ja kunnioittaman wanhaa, Syr. 8: 7. Elä katso »vanhuutta ulön, sillä me myös aiomme »vanhoiksi tulla.
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Ps. 37: 25. Minä olin nuori ja wanhennniu, entä ikänä
manhnrslasta hyljätyksi, entä hänen siemenensä kerjäämän
Ps. 10: 14.
Jos sinä woit uskoa sen, kaikki owat usko') Mart. N: 28.
maiselle mahdolliset.
') Apt. 5: 3. Miksi saatana täytti sinun sydämesi Pyhän
Hengen edessä malehtelcmaan. l Tim. <!: l>-IN.
°) Ps. 34: 8 Herran enkeli piirittää niitä, jotka häntä peilaamat ja pelastaa heitä. Hebr. 1: 14.
-)

nähnyt
leipää.

47.

Israelin uillltakunmn hiiuiiö.
(2 Kun. 17).

Israelin kuninkaat ja kansa wajosiwat aina etemmä
Herrasta epäjumalisuutccn ja synteihin, waitka profetat

tokiwat heitä palauttaa ja »varoittaa, mutta he ciwät totelleet heidän ääutäusä, waan paaduttiwat itsensä ja ylöu
katsoi»vat Herran sanan ja häneil liittonsa. Tämän tähden täytyi rangaistuksenki tulla.
Salmanassar, Assyrian kuuingns tuli sotajontkonensa
ja woitti kolmc-wuutisen piiritytsci' perästä Samaricinti
ja wei sen »viimeisen kumukaan Hoscau ja Israelin »vankina Assyriaan, (w. 722 e. Kr.) ja hajotti heidän »val-

takuntansa

Wähä jälkeen, lähetti Assyrian kuningas pakanoita
Isracliu taupuukcihiu asumaan. Näinä alkoilvat siellä
entiseen tapaansa palwella epäjumalia, waan kun pedot
rupesiwat heitä rllatelcinaan, pyysiwät ja sauvat he kuniukaaltansll Israelilaisen papin, jota opetti heille Jumalan säätyjä. Sen perästä pclkäsiwät he Herraa, mutta
palweliwat samalla epäjumaliansa. Heidän ja jääneiden
Israelilaisten sckaumisesta tilli Samarialainen kansa,
jota ludan kansa inhosi, eikä pitänyt mitään kanssakäymistä heidän kanssansa 2).
') ler. Ii: 23. Mntta tällä kansalla on tottclenmtoin sydän;
he omat harhailleet ja menneet pois.
Hos. 7: 13. Woi heitä, että he omat minnsta lnopnneet:

Heidän täytyy turmeltua,
') loh. 4: 9.

sillä he

omat miuu» »vastan» rikkoneet.
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48.

ludlln wiimeiset kuninkaat.
(2 Kun, 16—21.)

Waikka

useimmat

ludanki kuninkaista, waltakunnan

ja'on jälkeen, oliwat jumalattomia, uiin

useita sentään

oli hurskaitati, jotta waelsiwat isäusä Dawidin askeleissa.
Näistä owat mainittllwimpill: losafat, Hiskia ja losia.
Ahauin, Israelin kuninkaan kaltainen oli pahuudessaan
Ahas. Hän käytti poikansa tulen läpi, uhrasi kaikilla
kukkuloilla wieraille jumalille; sulkipa wielä Herra» huoneen owct ja särki sen astiat ja teki itsellensä alttareita
joka nurktaau Jerusalemissa ja muualla.
Waau hänen poikansa Hiskia puhdisti temppelin ja
Jerusalemin epäjumalista ja lähetti kansalle hartaan kehotuksen kääntymään Herran tykö ja pitämään pääsiäistä,
ci ainoastaan Juvalle, waan wielä jääneille Israelissaki.
Suuri kansan paljous tuli Jerusalemiin juhlalle, jossa
yksimielisesti päätettiin palata Herran puoleen ja pääsiäistä unetettiin suurella ilolla. Juhlalta palanneet häwittiwät epäjumalain alttarit koko waltakunnasta. Paljo
kymmenen sukukunnan asukkaista siirsihe asumaan ludaan').
Koska Salnillncissar, Asyrian kuningas oli wallottanut Samarian, tnli hänen poikansa, ylpeä Scmherib
myös ludata wastaan, woitti nscat wahwat kaupungit
ja

hankitsi leruslllcmillki

wastaan.

Hän lähetti

myös

sanansaattajan, joka piti pitkän pilttnawaisen puheen Herraa Israelin Jumalaa wastaan, »varottaen kansaa ja
Hiskiaa häuchcn luottamasta, sanoen hänen olcwan yhtä
»voimattoman pelastamaan, kun jo woitettuin pakanain
kuuli, rejumalatki oliwat olleet. Koska Hiskia
päisi hän »vaatteensa jä rukoili Herraa. Herra lähetti
Samana yönä
profeta lesnicillu häntä wahwistamaan
meni Herran enkeli ja löi Assyrian leirissä 185,000
miestä. Sanherib pakeni häpeällä kotiansa, jossa murheti sen jälkeen. Wähä sen jälkeen sairastui Hishattiin
lias kuolemallansa. Mutta kun hän hartaasti rukoili,
ilmotti Herra Icsaiaan kautta, lisänneensä hänelle »vielä
15 wuotta elinaikaa
Hiskian kuoltua hallitsi 55 wuotta hänen jumalaton

sen
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poikansa Manassc,

häwittäcn kaikki hurskaan isänsä tekelopulla Mttui hän wankeutcen
Babyloniaan, jossa hän nöyryytti itsensä, teki totisen parannuksen ja pääsi wiimein waltakuutaansa takaisi». Hämät parmmstyöt.

Ikänsä

nen jälkccusä oli wiclä kuningas losia, jota sydämestäm:
etsi Herraa ja puhdisti ludau ja koko Israelin epäjumajälkeen tuli kelwottomia kuninkaita,
lista. Mutta
jotta jumalattomuudellaan jouduttiwat lunialan uhkaamia rangaistuksia itsellensä ja kausalleusn.

sen

Sauanl. 29: 2. Kosla

wanhnrstaita

monta u», niin

kansa iloitsee; mutta loska jumalaton hallitsee, niin kansa huokaa
Sllimnl. 28: 12 ja tl: 10.11.
2) Saucml, 1!!: 1«. Herran nimi ou wahwa liuun; n>au°

sinne ja tulee warjellutsi.
kutistanut
Mos. 15: 7. Sinä olet suurella kuumallasi
wihollisesi, sillä kosla sinä lähetit hirmuisuutesi, kulutti se heidän
niinkuin torien. 1 Piet. 5:5,
hurskas
')

juoksee

2

49.

lutmn waltalunnau hiiwio.
(2 Kun. 23—25).

Kun ludan kansa ja tuuinkaaut aiua yhä euelnmält
waipuiwllt syutcihin, eiwätkä totelleet Herran profctoja,

joista tähän aikaan oli maiuittawin Jeremias, miu sanoi Herra: „minä heitän ludanki taswoini edestä, min
luin olen Israelinki heittänyt ja hylkään Jerusalemin,
jonka walinnut olen, ja tämän huoneen"
Babylonian kuningas wei lojakimiil ja paljo ylhäistä
kansaa Baoeliin (w. 606 e. Kr.). lälclle jääueclle halwallc kansalle asetti hän kuninkaaksi Zcdekiacm. Mutta
kun hä» luopui Ncbukadnezarista ja etsi nplia Egyptiläisistä, uiiu tuliwat Kaldealaiset jälleen ja piirittiwät
lerllslllcmin. Waikka kauhea uälkä ahdisti knupuukia,
pitiwät Juvalaiset kuitenki puoltausn kaksi wuotta. Waan
sitte woittiwat Kaldealaiset kaupungin temppelillensä ja
polttiwat sen inhaksi. Nelmklldnezar antoi tappaa Zedekiaan lapset isänsä nähden sekä puhuisin onnettomalta
silmät ja wiedä hänet sekä ryustctetyn kansan että tawarat Babeliin (w. 588 e. Kr.)').
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Juvalaiset

hajotettiin Badyloniau »valtakunnan eri

osiin, joissa muutamat piau uuhottiwat kotimaansa, kun
saiwat siellä etuja ja rikkauksia, mutta suuri osa itäwöi

hartaasti kotimaahansa ja phhään kaupunkiin. Herra lähetti heille lohduttajaksi profeta Hcsckielin ja Danielin.
Jeremias lähetti myös heille lohdutus kirjeen, jossa
»vakuutti heidän pääscwän »vapauteen 70 wuoden kuluttua °).

') Hos. 4: 6. Kansani on turmeltu, ettei heillä ymmärrystä
ole; että sinä hylkäsit ymmärryksen, tahdon minäti sinn HYIWä

olemasta pappmani.
ler. 2: 19.

Pahuntesi tähden sinna nuhdellaan
lemattomuntesi tähden sinua kuritetaan j. n. e.
1!!?
') «ne
Psalmi.

ja totte-

50. Daniel.
(Danielin kirja).

Babeliu tuniuaas korotti muutamia ymmärtäwäisiä

nuorukaisia ludalaisista Wangeista holvipalwelioiksensa ja
opetti heille Kaldean tieltä ja tirjotuksia. Näistä oliwnt
mcrkillisimmät: Daniel ja ystä»vänsä Sadrnk, Mesak ja

Adeduego, joille Ilunala cmtoi erinomnisc»: »viisaudeu ja
ymmärryksen. Jo uuorukaisina ollessaa,: hnrjottilvat he
»vakaata Jumalan pelkoa ja itse kieltämistä. Sittemmin

he sunreen arwoon kuuinkaan edessä').
Nebukadnczar näki myös unta, jouka kuitcuti nilhotti.
Tätä »vaati hän wiisaiden kuoleu»an uhalla kertomaan ja
selittämään. Daniel rukoiltnacm sai siitä näyssä ilmoijontuiwat

Kuningas oli nähnyt suuren kuwan, jolla oli tultaiueu pää, hopeainen rinta, »vatsa ja lanteet waskcsta,
ja rantaa. Tämän musersi
sääret rantaa ja jalat
käsittä temmattu kiwi, joka tuli suureksi »vuoreksi. Daniel sanoi tämän mcrkitsewän neljää pcrätsyttciin tulewaa
(Aabhlouicm, Persian, Greikan ja Roinan) »valtakuntaa.
Viimeisellä ajalla asettaa Jumala »valtakuunan, joka särkee toiset wllltakunullt, »uutta itse pysyy ijankaikkisesti
Kuuingas sanoi: „totiscsti on teidän Jumalanne kaikkein
jumalain luiuala, joka taitan salatutli asiat ilinottaa".

tuksen.

sawea
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Daniel korotettiin warsin suureen arwoon, jossa hän
oli wiclä seuraawaiuti klmingasten aitana.
Nebutadnczar teetti suuren kultaisen tuwa ja käski
kaikkia alamaisiaan sitä kumartamaan antaen kuuluuttaa,
että joka ei lanttiasi maahan ja kumartaisi, se heitettäisi
tuliseen pätsiin. Mutta kun Danieliu kolme ystäwää
ciwät sitä tehneet, tuotiin he kuninkaan eteen, jota sanoi:
„tuinka ette pallvelc minun lumalncmi? Kuta on se Jumala, jota taitaa teitä pelastaa minuu käsistäni". He
wastasiwat: „meidän Imnalamme, jota palwclenunc, taitaa kyllä meitä auttaa tulisesta pätsistä ja sinun käsistäsi pelastaa.") Silloin Nebukadnezar »vihastui ja kasti
pätsiu lämmittää seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin »nim-

iöin ja heitätti miehet sinne sidottuina. Ne miehet, jotka
heitä sinne heittiwät, kuolilvat tnnmunoesta. Wähä sen

jälteen näti tuninaas hämmästyen tnleu tcstellä tälvelewän ucljä miestä ja neljännen olewan niinkuin Jumalan
pojan.
Silloin hunsi kuningas: „Sadrat, Mesak ja
Abednesso, te taikkciu korkeimman Inmalan palweliat tulkaa ulos!" Kun he tnliwat ulos, niin ci heissä ollnt hiustllrwaakllan muuttuneena eitä mitään tulen merttiä.

Knuiugas antoi beillc sunrcu wallau Babeliu inaalla^).
Nebukadnczariu pojanpojalta Bclsatsarilta sai Ba
bylouiau waltatnnnan Dcirius, joka korotti Danielin kaikkein päämicstensä yli. Mutta Dnuieliu »vihamiehet kadehtimat häntä ja saiwllt Dariukscn kirjottamaau seminoiscn lain, ettei kukaan kuoleman uhalla saisi 30 päiwääu ketään mnuta rukoilla, kun aiuoasti kuuiugasta.
Tästä huolimatta, laukesi Dcmicl kolme kertaa päiwässä
polwillcnsa, ritkoili ja kiitti taiwacm Jumalaa, niinkuu
enilcnti. Danielin »vihamiehet tutuvat tuntukaan tykö,
tantcliwat Danielin Päälle ja waatiwat tnomion täyttä
mistä. Kuningas tuli murheelliseksi, »uutta täytyi täyttää sllncmsll. Daniel heitettiin jalopeurain luolaan. Kolmantena päiwänä tnli tuninaas luolalle ja huusi: „Da»uel! onko lumlllllsi, jota lattanniatta palwclct, »voinut sinua pelastaa?" Daniel sanoi: „lumalll lähetti enkelinsä, joka Jalopeurain tidat sulki, ettei he miuullc mitään tehneet". Daniel otettiin ylös ja häucu »vihanne-
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hensä heitettiin nyt luolaan; ja ennen kun he pohjaankaan
tuliwat, niin jalopeurat mnsersiwat heidän.
>) Ps. 119: 9. Kuinka nuorukainen tiensä puhdistaisi? Kosta
hän itsensä täyttää
sanasi jälteen. 1 Tim. 4: 8. 2 Tim. 2: 22.
2) Ilm. 11: 15. Maailma» waltakunnat uwat Herralle la
hauen Kristntscllensa tulleet, ja hän on hallitsema ijanlaitkiscsta
?:

ijankaitkisee».

14. Luut. 1: 32, 33. Dan. 2: 44.

Dan,

Math. 10: 28; 32. EltNä pelätkö niitä, jotta ruumiin
tappamat eitä moi sielua tappaa; mutta pelatkaa cnemmm sitä,
jota wui sekä sielun että ruumiin helwetissä hukuttaa.
Scntähden, joka miuun tunnustaa ihmisten edessä, seu miuä mhös tunnustan Isäui edessä, joka on taiwaissa.
')

Lue les. 43: 1, 2.

51.

Palaus
«Esran

Kun

Juvalaiset

ja

Babyloniasta.

Nehcminan kirj.j

oliwat olleet

»vankeudessa

Jumalan

jo ennakolta lereniiaan kautta sauotut 70 wuotta, wallotti Persian kuningas Kyros Babylonian ja Assyrian

wllltlltunnat. Eusimäisenä hallitits-wuotenansa antoi hän
kaikille Juvalaisille luwau palaita isänsä maahan ja
läski heidäu siellä rakentaa temppelin taiwaan Jumalalle.
Hän salli heidän ottaa myötänsä kaikki Herran huoneen
tawarat kullasta ja hopeasta, jotka Neuukadnezar oli
ryöstänyt >). Suuri osa waugituista ludan ja Israelin
lapsista oli jo rikastunut »ankeudessa ja muutcnki rakastuneet uuteen kotiinsa, että kehotusta seurasi ainoastaan noin 59,000, joita Jerusalemiin johdatti Serubabel, ruhtinas Dawidin su'usta, ja pappi lesua. Heti
toisena »vuotena kotiin tulinansa rupcsiwat he rakentamaan templiä Morian »vuorelle, missä ennen Salomonin templiki oli seisonut. Samarialaiset pyysiwät ratcutaa yhdessä, waan kun lildalaiset ei»uä sitä sallineet,
niin cstiwät he siitä syystä monta aikaa juonillansa ja
uhkauksillausll rateunutscn, kunues profetat Sakarias ja
Haggai

sailvat kehotetuksi kansan

uudestaan yrittämään.

Templi saatiin »valmiiksi, mutta ei se ollut niin kaunis
kuin Salomonin rakennuttama, jonka tähden wanhat itkiSamarialaiset, knn eiwät saawat tätä uähdessänsä
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neet Judalaistcn kanssa yhdessä rakentaa,

tcnlpliu

Garitsim wuorclle.
Wähää myöhemmin palasi

rakeusiwat oman

Esra, pappi ja kirjanoppinut Jerusalemiin. Hän järesti Jumalan palwelnksen
ja wannotti kansan luopltmaan pakanallisista waimois-

tansa.

Kun Persian kuninkaan juoman laskia Neheniias
että Jerusalemin muurit wielä oliwat rakentamatta, anoi hän kuninkaalta lupaa mennä niitä parantamaan. Kuningas myönsi sen ja asetti hänen Juvalaisten päämieheksi. Nehemias rakensi Jerusalemin muurit 52
päiwässä, waikka Samarialaiset kokiwat kyllä estää. Tämän jälkeen waelsiwat Juvalaiset kiinteästi Mosckseu lain
ulkouaisessa täyttämisessä ja eliwiit onnellisesti Persian
kuningasten alla.

sai tietää,

') Mit, ?: 18, Kuta «u senlaltaineu Jumala, kuin sinä olet,
jota syunit aimat anteeksi: HN» siwuaapi perintönsä jääneiden rl
lotset: ei hän pidä wihaa ijäti, sillä hänellä on hnln lanpenteen.
Hän kääntyy, M armahtaa meitä, ja polkee alas pahat tekomme,
ja heittää kaitti syntimme meren sywyytccn. Mil. 4: 11), 13. les.
54: 7«.
Hana, 2: 9. Tämän jälkimäisen huoneen kunnia on olewa
suurempi, tuin ensimciiseu, sanoo Herra Zebaot; ja minä tahdon
»ntaa ranhan tälle paikalle, sanoo Herra Zeliaot,

52. Makkabealaiset.
Aleksander, suuri Makedouicm kuningas wallotti (332
e. Kr.) ludan maan Persian kuninkailta, miten kaiktiki
heidän wllltakuntansa. Aleksander oli laupeas Judalaisille, samoin kuin muilleti wallottamillensa kansoille. Hänen kuolemansa jälkeen jaettiin hänen waltakuutansa. ludalaiset jontuiwat ensin Egyptin kuningasten alle, jotta
heitä myös piliwät suuressa arwossa, »vaan myöhemmin
wallottiwat Syrian kuninkaat lildean Egyptiläisiltä. Silloin muuttui heidän kohtalonsa. Kuningas Antiokus Epifanes waati Juvalaisia luopumaan isäinsä laista ja ottamaan pakanain jumalan palweluksen ja tawat. Mutta
kun suuri osa Juvalaisista eiwät siihen suostuneet, tuli
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hän sotajonlkonensa, ryösti lerusalainin templinensä pcrmpohjin ja teki tcmplin epäjumalain uhripaikaksi. Kaikki
ne, jotka ciwät tähän snost»mcet, tahi jotenki wastnstilvat
hänen käskyjänsä, antoi hän armotta murhata, joten Jerusalem ympäristouensä täytettiin »viattomalla wcrellä.
Paljo kansasta lnopni laista, peläten rääkkäyksiä, waau
suuri osa pakeni Wuorille ja mctsäluolihin pitääkscusä uskonsa. Mutta kuiteuki monta tuhatta otettiin kiini ja ko°
etcttii,» hirmuisilla piinamnisilla pakottaa laista luopumaan. Eräs äiti seitsemän poikansa kanssa »vietiin Antiokuksen eteen. Tämä pakotti heitä wasteu lakia syö
mää» sian lihaa. Mutta wcljct pysyiwät uskollisina
laille, waikkn heitä rääkättiin kaikilla ymmärrettävillä
keinoilla ja wiimein tulessa paistettiin, niin kuitenli
toiwon tähden, mikä heillä oli paremmasta elämästä,
tärsiwät he, tehottain toiilen toistansa kuolemaan. Äiti,
joka seiioi paikalla lohdnttaeu poikiansa, mestattiin wii

sen

»neisctsi.

Näiden waiwllin aikana pakeni pappi Matatias poi-

kinensa Wuorille, kokosi siellä kadonneet uskolliset jarupesi
sodalla puolustamaan maatansa. Hänen poikansa ludaS

Makknbeus (»vasara, ajoi Syrialniset maasta pois ja
teki snuria sankari teloja. Waikka Syrinn kuninkaat toi
wat jnlmistliueenll satoja tlthansia ludasta ja hänen »veljiänsä »vastaan, niin täytyi heidän kuitenki lyötyinä häpeällä paeta 2). Wasta ludaan kuoltua sai kolmas »veli
Simon ludan maan tykkänään »vihollisista »vapautewksi.
Hänelle annettiin ruhtinaan ja ylimäisen papin nimi,
jola »vielä ineln periuuötsi jälkeisillensä, jotta otti»uat knninkaauti nimeu.
Mutta eripuraistius ilmestyi heidän
keskcensä, joten Roinalaiset saiwat tilaisuuden sekaantua
ludan »naan asioihin. Wiimein he (w. M e. Kr.) asettuvat Edomcalaiscn Herodeksen kuuinkaaksi. Tmnä epälunloillen ja kalvala ruhtinas m»»rhasi oman »vaimonsa,
kolme poikaansa ja »varsin paljon ylhäisiä asukkaita. Kuiteuki kansan »nielen nonteeksi kaunisti hän Jerusalemin
temppeli»» wnrsin komeaksi, »vaan sitteki oli kcmscm rakkaus
hänestä
Hänen kuollessaan oli aika täytetty
ja Kuvattu waimou siemen, Mcsias syntyi maailmaan^.

71

Ilm. 2: 10. Ole uskollinen tnolemaa» asti, mi»
sinulle elämä» ruunmi.
-> Ps. 118: 11. Pakanat Piirittnwät minua jota kulmalta,
mutta Hcrrau niniec» >»iuä heitä lpö» maahan.
') Ps. 14: ?. Oi jos »pu tulisi Israelille Ziouista j. u, e.
») 1 Mos. 49: 10.M Ei »valtikkaa oteta pois Juvalta, eikä
lai» opettajaa häncu jaloistansa, siksi kuu sautari tulee.
>)

nnnnn

Lisäys

Wanhaan Testamenttiin.
53.

Job.

(Jobin kirja).

Itäisellä maalla asui patriarkkani aikana hurskas ja
jumaline» mies, Job, joka wältti pahaa. Hänellä oli
7 poikaa ja 3 tytärtä ja hänen karjansa oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 paria härkiä ja 500 aasia y.
m. Hän uhrasi joka päiwä poikainsa ja tyttäriensä puolesta, sillä hän ajatteli: ..poikani owat ehkä syntiä tehneet ja uuhottaueet Jumalan sydämestään. Hän oli
sokeain silmä, ontnwain jalka ja köyhäin isä; wanhat
uonsiwat hänen edessänsä ja ruhtinas waikcni, kun hän
puhui.
Kerran

salli Herra saatanan karata hänen päällensä
kiusata häntä. Eräällä päiwänä tnlr sanansaattaja
Jobin tykö ja sanoi: .Härillä kynnettiin ja aasit käwiwät
läsnä laitumella, silloiu tuliwat Arabialaiset, tappoiwat
palwclillt, weiwät karjan ja minä yksinäni pääsin sanomaan sinulle". Hänen wielä puhuissausa tuli toiucn,
joka sauoi: Mli laukesi taiwnasta ja poltti lampaat ja
minä yksin pääsin." Wähäu ajan perästä tuli kolmas,
joka kertoi: ..Kaldealaiset hyökkäsiwät kamelein päälle ja
ja

uttiwat ne. Tämän wielä puhuessa tuli neljäs ja sanoi:
„poikasi ja tyttäresi joiwat miinaa wanhimmau weljensä
huoneessa ja tuli suuri tuulispää, joka kaasi huouceu, miu
että he kaikki kuoliwat, ja minä yksin pääsin sanomaan
sinnllc!" Silloin Job repäisi waattecnsa ja rukoili sa°
uocu: .Alasti oleu miuä maailmaan tullut, alastoinna
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olen jälleen täältä menewä. Herra antoi ja Herra otti,
Herran niini olkoon liitetty!"
Kun Job sai wielä ruumiinsa niin täyteen pahoja
paisumia, ettei ollut terwettä paikkaa, sanoi Maunonsa
hauelle: „wielätö pysyt »vakuudessasi, siunaa Jumalaa ja
kuole. Tllhänti wastllsi Job: „jos olemme hywiä saaneet

Jumalalta, emmekö

ottaisi

pahojati wastaan?" Silloin

sanoen

suure»

tuli Jobin kolme ystäwää lohdnttamaan häntä, waan eiwät tuuteueet häntä. Kuu nätiwät hänen kipuusa kowin
suureksi, niin he ciwät luoincct sanaakaan puhua seitsemään päiwään. Silloin sai lobissati kärsimättömyys
wallan, niin että hän kirosi syntymäpäiwänsä, toiwottaen jo äitinsä kohdusta pääsneensä tuonelan lepoon.
Tästä rupcsiwat ystäwät nuhtelemaan Jobia ja puhuiwat liiau ankarasti,
häneu oleman marsin
syntisen ja Jumalan tällä witsauksclla rankaisewau hauta
ulkokullllisuudcstaau. Silloin Job tuskissansa ja ystäwäinsä
tylyistä wllstllutsista tuli kärsimättömäksi ja terskasi hurskaudestansa, luullen Jumalan tekemän wääryyttä itsellensä.
Tästä syystä Herra häntä nuhteli tuulispäästä ja osotti

suurta woimllllnsa. Job katui rikoksensa ja sai anteeksi
Herralta. Sittc sumasi Herra jälleen Jobin, niin että
hiin iai kahdenkertaisesi eucmmäu tawaraa ja saman werran lapsia kuin cnnenki; ja hän eli wielä 140 wuotta.
Poikani, elä katso Yle» Herran kuritusta
sinua häneltä ranssnistaan; sillä jota Herra
rakastaa, sitä hän m>M rankaisee.
lak, 1: 12. Autnas o» se mies, joka kiusauksen kärsii, sillä
kosta hän koeteltu on, snnpi hän elämiin ruumin.

Hebr. 12: 5—6.
elätä näänny, kusta

2 Äor. 4: 17.

54.

Jonas.

Herra sanoi profeta Jonnalle: "mene siihen suureen
Niniwcn kaupunkiin ja
sitä wastaan, sillä heidän
pahuutensa on tullut minuu kaswoini eteen". Mutta Jonas ei meuuyt, waan tahtoi paeta Tarsikseen. Waan
matkalla nousi kowa ilma, että laiwa oli riitaantua,
hllllksimiehet hcittiwät arpaa tietäciksensä, kenen tähden

saarnaa
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tämä kotva ilma oli; m arpa lankesi Jonnalle. Kun
heillä ei enää munta keinoa ollut, hcittiwät he Jonnan
mereen, joka heti nsettni lninchtimnstn. Mntta Herra

toimitti suurcu kalan uiclemään Jonasta. Jonas oli
kalan wlltsassa kolme wnorokautta. Kun Jonas rukoili
Herraa kalan wlltsassa, toimitti Herra niin, että kala
oksensi hänen maalle. Sittc Herra käski hänen jällensä
menemään Niniween saarnaamaan, mitä Hän sanoi. Silloin Jonas nousi, meni ja saarnasi: „wiclä on 40 päiwää ja Niniwcn pitää hnkkuman". Niniwcn miehet ustoiwat Herran sanan ja tekiwät parannuksen. Kuningas
riisui kalliit »vaatteensa ja istui tuhkaan sekä knuluntti:
„jokainen palailkoon pahoilta teiltänsä ja kättensä wäti»vallasta ja huutnkoon lujasti Herrm» tytii, ehta hän »vielä
katuu!" Kun Herra sen näki, niin Hän sänstiki heitä.—
Knn Jonas näki, ettei hänen saarnansa toteutuuutkaau,
oli hän warsiu pahoillansa, mutta Herra sanoi: „rikö
minnn pitäisi armahtaman sitä suurta kaupunkia Niniweä, jossa on enempi tuin 120,000 ihmistä, jotta eiwät
tiedä erottaa, kumpi oikea ja kumpi »vasen käsi oi», »»iin
myös paljo eläimiä.
Hes. 18: 23. Luuletkus, että minulla on ilo jumalattoman
kuolemasta, eitä paljoa cnemmiu, että lian palajaa teistänsä ja

saa

elää.

Joel. !2: 12, 13. Kääntykää kaikesta sydämestänne minun
tyköäni paastolla, itkulla ja murheella. Leikatkaa sydämenne, eitä
»vaatteitanne, ja palailkaa Herran, teidän Jumalanne tykö; sillä
hän on armollinen ja laupias, pitkämielinen ja täynnä hywyyttä
ja katuu rangaistusta.

55.

Tobias.

Tobias oli yksi niistä, jotka Assyrian kuningas Snlmuiden Israelin lasten kanssa »vankina
Hän oli Jumalaa pelkääwäinen ja palwcli
uskollisesti Herraa lain mukaa»». Myöski hän teki paljo
hylvää köyhille Wangeille; isoowaisia hän ruokki, alastomia hän waatetti, kuolleita ja tapctuita hän hautasi,
»vaikka sai siitä paljon kärsiä. Kerran tuli hän yöllä
kuollutta hautaamasta, niin putosi pääskysen pesästä pala»vei
manassar
Niniween.

i
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joSta hän
hänen silmäänsä,
kärsiwällisyydellä

tuli sokeaksi. Tämän ristin
wastaan Herran pelwossa').
otti hän
Hänellä oli ainoa poika Tobias, jota hän sokeaksi ja
köyhäksi tultuansa ncuwoi menemään kaukaiselta Median
maalta noutamaan

lainaksi

annettua

rahaansa

eräältä

Gabel'ilta ja muistutti häntä sanoen: poikani, kaikkena elinaikauasi pidä Jumala silmäisi edessä
ja sydämessäsi ja karta mielistymästä mihinkään syntiin
ja tekemästä Jumalan käskyä wastaan. Auta tarwitsewaa, missä wlllln taidat.
Sittc nuori Tobias etsi mattatoweria itsellensä ja
löysi känniin Israelilaisen nuorukaiseu matkustajan waatTämä oli Herran enkeli, waikk'ei Tobias sitä
teissä.
tietänyt. Tämän enkelin
matkusti hän onnellisesti Rngekseen Medeniin. Siellä neuwoi eukeli häntä
poikkeamaan Tobian langon Naguelin luo, ja ottamaan
hänen ainoan lapsensa Saran »vaimoksensa, sillä sinnllc,
sanoi hän, owat kaikki hänen tnwaransa ai'otnt. HnoneeRngnel heidät ilolla wastaan. Knn
sen päästyä otti
Tobias sitte pyysi häneltä tytärtänsä Saraa, tnli hän
murheelliseksi, eitä tahtonut luwata, sillä hän pelkäsi, että
Tobiaan käwisi samoin, miten niiden seitsemän, jotka
häntä oliwat pyytäneet, wacm jotka aina paha henki oli
tappanut. Mutta enkeli sanoi: „elä pelkää hänelle antaa
tytärtäsi, sillä se on hänelle ai'ottu waimoksi; häu pelkää
Jumalaa, sentähdcu ei pitänyt yhdenkään muun tytärtäsi
saaman". Silloin suostui Raguel ja antoi Tobiaalle
tyttärensä.
Kun Tobias morsiamensa kanssa rukoili, otti enkeli
pahan hengen ja sitoi hänen korpeen, ettei woinnt enää
mitään pahaa tehdä. Mutta knn Tobias häidensä tähden
wiipyi wielä appensa luona, miu kutsui eukeli myös Gabelin häihin, häu toi tullessaan lainaamansa rahat.
Häissä atrioitsiwat ja iloitsiwat he Jumalan pelossa.
Rngnel antoi sitte puolen tawarannsa Tobiaalle ja lupasi
sittemmin antaa toiscnki puolen. Sen jälkeen läksi Tobias waimonensa ja kaikkine tawaroiuensa kiiruusti kotiausa, jossa isänsä häntä suuresti odotti. Kotia päästyänsä woiteli hän enkelin nenwomalla woitcella isänsä

suknlaiseltansll

seurassa

se
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silmät, jotka
ja

heti

tuliwat terweitsi, että

hän

näki poi-

hänen «aimonsa. Nyt iloitsiwat he ja kiittiwät Jumalaa suuresti.
Kun Tobias tarjosi puolen kaikesta tawarastausa
matkakumppanilleen hänen waiwainsa palkaksi, ilmotti hän
olemansa Rafael, yksi ylimäisistä Herran enkeleistä, jonka
Jumala lähetti häntä lohduttamaan ja samassa katosi
hän. Mutta Tobillllt kunnioittiwat Jumalaa ja eliwät
kau'an aikaa Herran pelwossa sukunsa kanssa 2).

kansa

Ps.

34: 20.

Wcmhurstaallc tapahtuu

Herra ptiästää hancn uiista kaikista.
°) Ps. 128: 4, Katso, näin siuuawau
prltaii.

sc

paljo pahaa, wann

uncs, joka Hcrraa

56. Wanhan Testamentin, kirjat.
Nämä jaetaan aineen suhteen kolmeen pää-osaan: I.

Historialliset kirjat; 2. Opetuskirjat; 3. Profetallisct kirjat; ja ne owat ensin kirjoitetut Hcbrcan kielellä.
I. Historiallisiin kirjoihin tunlnu: 5 Moscksen kirjaa; Josuan kirja; Tuomarein kirja; Nutin kirja; 2
Kuningasten kirjaa; 2 Aika kirjaa; Esran, Nchemicm ja

Esterin kirjat.
11. Opetuskirjat owat: Jobin kirja; Psaltari; Salomonin Sananlaskut, Salomonin Saarnaja ja Salomonin
Korkea Wcisu.
111. Profetallisct kirjat nimitetään tekiäinsä mukaan ja jaetaan laweutensa mukaan isompiin ja wähcmpiin. Isompia on 4: lesaias, Jeremias, Hcsekiel ja Daniel. Wähempiä on 12: Hosea, Joel, Amos; Obadia,
Jonas, Mika; Nahum, Habakuk, Zefanias; Haggai, Zakarias ja Malakias.
Sisällön suhtccu tämä jako ei kuitenkaan ole aiwan
oikea; sillä historiallisissa kirjoissa on paljon opetuksia
ja ennustuksia, kuu taas opetuskirjat sisältämät setä historiallisia tapahtumia, että, n. k. esim. Psalmit, »varsin
paljon

ennustuksia. Profetoissa

on myös

sekä historial-

lista että opettawllistll sisältöä. Jaloimpia kirjoja owat
W. T. Psalmit ja profeta lefaias, jota nimitetääuti
Manhan Testamentin ewcmkelistaksi.
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Nämä sekä Uuden Testamentin pyhän Raamatun
kirjat, ollen Jumalan hengen johdatuksella kirjotetut, owat
ainoa oikecmskou ja elämä» ojennus-nuora. Kristillinen
kirkko onki niitä seutähocn nimittänyt lanonilsi (ohje).
Mutta Raamatussa ou wielä toisiaki kirjoja, joille
ei tmmusteta sellaista Jumalallista alkua, waikka owat
hywiä ja hyödyllisiä lukea. Näitä sanotaan ApotNlfi(salatut) kirjoiksi; ne owat hurskasten Juvalaisten kir°
jottamia wankenden jälkceu. Näinä owat: Jututan kirja,
Wiisauden kirja, Tobiaan kirja, lesus Sirakin kirja, Barutin kirja, 2 Makkabein kirjaa; kappaleita Esterin ja
Danielin kirjoista Manassen rukous.
2 Tim. 3: 16. Kaikkinainen kirjotus on Jumalalta annettu
ja tarpeellinen opiksi, nuhteeksi, ujeuuuksctsi ja kuritukseksi, joka on

wanhurskaudcssa,
2

Piet.

t: 21. Ei ylsiääu profetta ole wielä

tuotu edes, waau Pyhät
tetut Pyhältä Heusseltä.

toa

lumalau

ihniiset owat

ihmisen tahdosta

puhuneet, »vaiku-

Hcbr. 1: 1. Jumala puhui muiuoiu useiu ja monella muoprufetllin kantta; näinä wiimeisinä päiwinä on hän meille

isille

puhunut

Poikansa

kantta.

Uusi Testamentti.
1.

Johanneksen

syntymä.

(Luu». I).

Herodeksen ludean kuninkaan aikana oli pnppc Zahänellä oli waimo nimeltä Elisabeth.
siwat Herran käskyissä nuhteettomasti ja oliwnt
knnt Jumalan edessä; mutta heillä ei ollut lasta, wnikkn
oliwat jo ijälliset. Kerran, kun Zakarins oli wnorostnnsn
suitsuttamassa Herran temppelissä, jolla aikaa kansa seisoi
rukoilemassa ultoua, tilli Herran enkeli hänen tykönsä ja
sanoi: „elä pelkää Zakarins, sillä simm rukouksesi on
kuultu ja siuun emäntäsi Elisabet synnyttää sinulle pojan, jonka nimen sinun pitää kutsuman Johannes. Hän
tnlce suureksi Herran edessä ja kääntää monta Israelin
lapsista Herran heidän Jumalansa tykö. Hän käy edes
Elinan henffellä ja »voimalla, toimittaaksensa Herralle »valkarins ja

mistetun kansan. Zakarins sanoi: „mistä niinä sen ymmärrän, sillä minä olen wanha ja minnn emäntäni on
jo isällinen?" Enkeli »vastasi: „minä olen enkeli Gabriel,
joln seison lumnlnn edessä ja olen lähetetty sinulle näitä
iloisia sanomin saattamaan. Mutta ettcs ustouut miuun
sanojani, niin sinä tulet mykäksi, siksi kun näinä tapahtumat". Kuu hän tuli kausan tykö, ei häu woiuut puhua
heille, »vanu jäi mykäksi').
Elisabet tnli raskaaksi ja synnytti pojan. Kun kylä
laiset ja langot sen kuuluvat, iloitsiwat he häncu
Impärileitknukscssn tnhtoiwat he häntä nimittää
snnsn. niinellä
Zakarins; mutta äiti sauoi: „ei suinkaan,
isänsä
»vaan hän pitää kutsuttaman lohnNllttsctsi". Niiii he
snnoiwnt: „ei ole ketään sinun su'ussnsi, joka sillä nimellä
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kutsutaan. Sittc wiittastwat he isälle, miksi häu tahtoi
häntä nimitettää. Hän sai taulun, johon kirjotti: „Io«
Hannes on hänen nimensä!" Kohta aukeni hänen suunsa,
ja hän puhui kiittäen Jumalaa. Kaikki, jotta tämän kuuliwat, ihmetteliwät sanoeu:
luulet tästä lap
sesta tuleman?
Zaknrias täytettynä Pyhällä hengellä ennusti sanoen:
..Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala, sillä hän on
etsinyt ja lunastanut hänen kansansa. Hän on korotta-

sarwen Dawidin hänen Palmettansa huoneessa. Niinkuin hän on muinen puhuuut pyhäni profetainsa suun kautta: wapnhtaatsensa meitä »vihollisistamme ja muistaaksensa pyhää liittoansa ja sitä
nut meille autuuden

walaa, jonka hän wannoi Abrahamille isällemme. Ia
sinä poikanen pitää kutsuttaman ylimäisen profetaksi;
sillä sinuir pitää käymän Herran kaswoin edessä, walmis-

hänen teitänsä ja antamaan autuuden tunnon
hänen kansallensa heidän synteinsä anteeksi saamiseksi."

tamaan

Mutta lapsi taswoi ja wahwistui hengessä ja oli
päiwään asti, jona hänen piti Israelin

torwessa siihen

kansan

')

dotmita.

eteen tuleman.
i!uukk. 1: 37.

Jumalan edessä ei ule yhtään asiaa m»h

Mach. 14: 31. O sinä heittoustllnen, mitsis eftäilit?
Mal. 3: 1. Katso minä lähetän enkelini, j?tn m, wal

°)

mistawa tien miunn eteeni.

2.

lesutsen

syntymau ilmotus
(Lnntt. 1.)

Kuutendena kuukautena jälkecu enkelin ilmestykseil
Zakariaallc, lähetettiin enkeli Gabriel Jumalalta Galileaan Natsaretin kaupunkiin, neitseen tykö, joka oli kihlattu miehelle, jonka nimi oli Josef Dawidin huoneesta;
ja neitseen nimi oli Maria
Ia enkeli tuli sisälle
Mariau tykö ja sanoi: „terwe armoitettu! Herra on sinuu
kanssasi; siunattu sinä mannoin seassa!" Maria hämmästyi hänen puheestansa ja ajatteli, millinen se terwehdys oli. Mutta enkeli sanoi hänelle: „elä pelkää Ma-
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ria;

löysit armon Jumalan tykönä. Ia katso,
ja synnytät pojan, jonka sinun pitää nimittämän Icsukseksi. Sen pitää oleman suuren,
ja hän pitää kutsuttaman yliminsen pojaksi; ja Herra
Jumala antaa hänelle Dawidin hänen isänsä istuimen
ja hänen pitää Jakobin huoneen kuningas ijankaikkiscsti
oleman ja hänen waltaknnnnllansn ci pidä loppna oleman". Niin Maria sanoi: „kuinta tämä tnpahtnn, sillä
en minä miehestä mitään tiedä?" Enkeli wastasi: „Pyhä
Henki tulee sinun päällesi ja ylimäisen woima warjoaa
sinuu; seutähdcn myös se pyhä, jota sinusta syntyy, pitää
Niin sanoi Maria:
kutsuttaman Jumalan
„katso Herran piika; tapahtukoon minulle sinun sanasi
jälkeen". Ia enkeli läksi hänen tyköänsä.

sillä sinä

sinä siität kohdussasi

')

1 .«'ur.

mnilmassa

un

1: 2tt, N? alimaisesta su'usta ja ylenkatsotut
Jumala »valinnut ja jotka ei mitään ole, että hän

ne, jotka jotati owat, turhiksi tekisi.
2) 1 Tim. 3: 16, Se ou julkisesti

suuri jumalisuuden salai
että Jumala on ilmotettu lihassa,
') 1 loh, 4:9, Giinä ilniestni Innialnn vakwns nimitä
lohtaan, että Inuiala lähetti ainoan Poikansa mailmaau, että me
hänen kauttansa eläisimme. loh, 3: 16.

suns:

3.

Icsukscn syutymiucn^
(Vuukt. 2: 1 -ii,)

Niinä päiwinä tapahtui, että käsky tnwi keisari Augustuksclta, että koko maailma piti »verolliseksi laskette
man. Ia kuki meni kaupuntihinsa panettamaan itseänsä
werolle. Niiu myös Josef Galileasta Natsaretiu tm,
puugista, meni ylös ludcaan Dawidin kaupunkiin Betlehemiin, panettamaan itseänsä »verolle, Marian, kihlatun emäntänsä kanssa, joka raskas oli^).
Tapahtui Heidin, siellä ollcssausa, että HNuen syuuyt
tämisensä päiwät täytettiin, ja Maria synnytti Pojan,
kapaloitsi hänen ja pani seimeen, knn heillä ci ollut sijaa
majassa 2). Muutamat paimenet walwoiwllt siinä paikkakunnassa ja wartioitsiwat yöllä laumaansa ->). Ia katso!
Herran enkeli seisoi heidän tykönänsä ja Herran kirkkaus
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josta he suuresti pelästyiwät. Mutta eukeli
„elkää pelätkö, sillä tatso, minä ilmotau
ilon, jota un tulewa kaikelle kansalle. Teille
teille
on tänäpäiwänä syntynyt Wapahtaja, joka on Kristus,
Herra Dawidiu kaupungista. Ia tämä on teille merkitsi:
te löydätte lapsen kapaloituna makaawan seimessä".
Kohta oli enkelin seurassa suuri tlliwaallisen sota-wäen
joukko, jotta tiittiwät Jumalaa ja sanoiwat: //stunuia
olkoon luullllau kolteudcss» ja
rauha, ihmisillc
hhwä tahto" 4).
Kun enkelit oliwat menueet taiwaasen, sanoiwat pai'
menet:
Betlehemiin katsomaan, mitä siellä
on tapahtunut, jonka Herra meille ilmotti. Ia he tuliwat kiiruusti kaupunkiin, löysiwät Marian ja Josefin setä
lapsen, jota makasi seimessä. Tämän nähtyänsä, julistiwat he sllnomau, mitä heille tästä lapsesta sanottu oli.
Paimenet palasiwat, ylistäen ja tunnioittain lumalaa kaikista, tun he nähneet ja tuulleet oliwat.

walaisi heitä,
sanoi heille:

snureu

maassa

1 Äios. 49: 10.
2 Kor. 8: N. Te tiedätte Herramme Icsukseu Kristuksen
armou, että hän rikkaana ollessansa tuli tniteuti teidän tähtenne
häksi, että te hänen köyhyytensä kautto rikkaiksi tulisitte,
ettäs olet
') Math. N: N. Minä liitän sinua Isä
nämä kätkenyt »viisailta ja toimellisilta ja olet »e ilmottanut pienille.
Meille on lapsi syntynyt ja poika on meille
-°) les. 9: s>.
llnucttn, jonka hartioilla herrnus on: ja hänen nimensä kutsutaan:
Ihmeellinen, Neuwonantaja, Wätewä Jumala, Ijnnkaitkinen Isä,
')
-)

.....

Rnnha!! Pääinies,
loh. 8:

K!,

4.

l Tim, 1: 15.

lesulsen wieminen

templiin.

(Luult. 2: 22—33.)

Kahdetsau päiwäu kuluttua, kuu lapsi piti ympärileitattllman, kutsuttiin hänen nimensä lesus, jota niin jo
oli enkeliltä sanottu, eunen kun hän sikisi äitinsä kohdussa l).
40 päiwän kuluttna lesutsw syntyiuästä, weiwät

wanhcmpausll

hänen Jerusalemiin, asettaaksensa häntä
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Herran

eteen lain mukaan.
Jerusalemissa oli silloin
ja jumalinen mies, Simeon, joka odotti Israelin

raelissa

ja merkiksi, jota wastacm

hurskas
lohdutusta. Hänelle oli Pyhä Henki scmonnt, ettei hänen pitänyt kuolemata näkemän, enucu kuu häu näkisi
Herran Kristuksen. Hän tuli Hengen waikutuksesta templiin juuri silloin, kuu »vanhemmat toiwat lapscu sisälle.
Nähtyänsä lapsen, otti hän sen syliinsä ja sanoi: „nyt
sinä Herra lasket Palmeltasi rauhaan menemään sanasi
jälkeen; sillä minuu silmäni owat nähneet sinun autuutesi,
jonka sinä walmistit laittein kansain uähtäwäksi, waltcn
kansasi Israelin kunniaksi."
detsi »valistamaan pakanoita ja niitä,
jotka hänestä sanotJosef ja Maria ihmetteliwät
tiiu. Ia Simeou siunasi heitä ja sanoi Marialle: „latso!
tämä on pantu lankeemisetsi ja nousemiseksi mouelle Is«
Gal. 4: 4. Kosla

aika oli

syntynee» mainiosta lain

sanotaan."

täytetty, lähetti Jumala Poikansa
tehdyn, että hän ne, jotka lain

alaiseksi

lunastaisi! että nie hänen tapsiksensa luettaisin.
alaiset oliwat,
autuutta, sillä ei
AP. t. 4: 12. Ei yhdessäkään toisessa oleannrttn,
jossa mei
ole myös muuta nimeä wiwacm alla ihmisille
dän pitää autuaiksi tulcmau.
1 Älcos. 49: 18. Herra, ininä odotan sinnn autuuttasi.

5. Tietäjät

Itäiseltä maalta.

Maty. 2.)

Koska siis lesus syntynyt oli Kuningas Herodeksen
aitana, tuliwat tietäjät idästä Jerusalemiin ja sauoiwnt:
„kussa on se äsken syntynyt Juvalaisten kuuinaas, sillä
me näimme hänen tähtensä idässä ja tnlimme häntä kumartaen rukoilemacm." Kun Herodes sen knnli, hämmästyi häu ja kaikki Jerusalem häncu kuussansa; ja hän kokosi
kaikki ylimäiset papit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä,
kussa Kristuksen piti syntymän?" He sanoiwat hänelle:
„Betlehemissä ludnn maalla; sillä niin on profeta Mitä
ennustanut" ->). Silloiu liltsui Herodes tietäjät salaa ja
tutkisteli heiltä wisusti, millä ajalla tähti ilmestyi, ja sanoi heille: „meutää ja kyselkää wisusti lapsesta; ja kuu
sen löydätte niin ilmottakaa minulle, että minäkin tuli

sin

ja kumartaisin

häntä.
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Kosta

he oliwat
heidän edellänsä

kuninkaan kuulleet, mmiwät he mathe oliwat nähneet idässä,
ja seisahti sen paikan päälle, jossa
täwi
lapsi oli. Koska he tähden näkiwät, ihastuiwat he
gen suurella ilolla, meniwät huonecsen ja loyfiwät lapsen
äitinensä. Nyt lautcfiwat he maahan ja rukoiliwat häntä,
kultaa, pyhää
awasiwat tawaransa ja lahjottiwat
sawua ja mirhamia 2). Ia Jumalahänelle
kielsi
heitä
Herodeksen tykö palajamasta, ja he meniwät toista tietä
omalle maallensa.

taausa

ja katso, tähti, jonka

san-

unessa

i)
49: 5. Minä panin sinnn pakanain »valkeudeksi, ole
maan inimm autnntcni maailman ääriin asti.
Lue les. 60:

<-3:

') Alit. 5:1,
Ia sinä Betlehem Esrata, sinä wähäincu ole
maan ludan tuhansia, sinusta on minulle se tulema, jota Israc>

litzsa

o»
')

hallitsia olcwa.
les, W: s>, <>. Ps. 72: 10.

6.

lesuksen

palo Estyptiin.

(Math. 2: 15—23.)

Tietäjäin mentyä ilmestyi Herran enkeli Josefille
sanoen: „nouse, ota lapsi äitinensä ja pakene Etyptiin ja ole siellä siihen asti, tun minä sinulle sanon,
sillä Herodes on etsiwä lasta, hututtaaksensa hauta." Josef otti lapsen äitinensä ja pakeni Egyptiin.
Waan tun Herodes näki, ettei tietäjät palannetkaan,
wihaötui hän sangen lowin, ja lähetti tappamaan kaitti
2-wuotiset taikka sitä nuoremmat poikalapset Betlehemissä
ja sen ympärillä.
Koska Herodes oli kuollut, ilmestyi Herran enkeli
Josefille unessa Egyptissä ja sanoi: „nouse ja ota lapsi iii
tinensä ja mene Israelin maalle, sillä ne owat kuolleet,
jotta lapsen henkeä wäjyiwät." Niin hän nousi ja otti
lapseu äitiuensä, tuli Israelin maalle ja asui Natsaretin
kaupungissa.

unessa,

Ps. 2: <, 2. Miksi pakanat tiuluitsewat ja kansat turhia ajat
telewat? Maan kuninkaat nousemat ja päämiehet keskenänsä nem
woa pitämät Herraa ja häueu moioeltuansa mastaan.
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Job. 5: 12. Herra saattaa kamala n aikoniutset tyhjiksi, ettei

heidän kätensä

7.

mitään toimittaa taida.

lesus

12

wuotiscua

templissa.

(Luu». 2: 40—52.)

Icsukscu wanhemmat »vaclsilvat joka »vuosi pääsiäis-

juhlalle

lernsalcmiin. Kun lesus oli !2 »vnotineu, ottiwat he häueu mukaansa'). Mutta kuu juhlapaiwät
wat kulnucct, läksiwät he menemään kotiansa päin, waau
lesus jäiki Jerusalemiin; jota ei Josef eikä hänen äitinsä
huomanneet, wcum lnnliwat hänen olewan seurassa. He

käwiwät yhdeu päiivän matkan, etsien häntä lankoin ja
tuttawain seasta. Mutta kuu he eiwät häutä löytäneet,
palafiwcit he Jerusalemiin., etsieu häutä.
Wasta kolmen päiwäu perästä luysiwät he hänen
temppelissä istuwan opettajain keskellä, kuulteleman heitä
ja tyselewän heiltä! ja kaikki, jotka hänen tuuliwat, hän»
mästyiwät hänen ymmärrystänsä ja »vastauksiansa
Kun
hänen »vanhempansa nätiwät hänen, hämmästyiwät he, ja
Maria sanoi: „poikani, mitsis meille näin teit? isäsi ja
minä olemme murchtieu sinua etsineet!" Ia hän sanoi
heille: „mit'si te minua etsitte; ettekö te tietäneet, että minun pitää niissä oleman, jotka minuu Isäni owat?" Sittc
meni hän heidän kanssansa Nazarctiin ja oli heille alamainen '). Ia lesus mcuestyi »viisaudessa, isässä ja
arurossn lilnlalai» ja ihmiste»» edessä.
') Ps. 84: 2, 3. Kuinka ihanat «wat sinun asuinsijasi Herra
esikartanoihin.
Zebaot? Sieluni itäwöitscc ja halajaa Herran pello
on wiisaudcu
2) 2 Tim. 3: Il>. Ps. 111: 10. Herrau
tetewät,
alku, se mi hywa ymmnrrhs kaikille, jotta se»
Kol. 8: 20. Lapset olkaa kuuliaiset wauhcmmillenne kai,
kissa; sillä se on Herralle hywin otollinen.

8.

Johannes Kastaja.
(Mach. 3: Luutt. 3,)

Johannes oleskeli korwessa 30 »vuoden itään. Häueu
»aatteensa oliwnt kamelin tarwoista ja hihnaiucu tvyo
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hänen Vyöllänsä ja ruokansa oliwat heinäsirkat ja metkäskystä saarnaamaan
korwessa Jordanin seuduilla, sanoen: „tehtää parannus,
Silloin
silla taitoaan waltakuuta on lähestynyt"
nen tykönsä meniwät Jerusalemin ja maakuntain asu
waiset Jordanin ympäriltä, ja hän kastoi heitä kaikkia
oli

sän hunaja. Hän alkoi Herran

Jordanissa, jotka syntinsä tunuustiwat. Mutta kcms»
odotti, ja kaikki ajatteliwat sydämessänsä: „lieneckö hän
Kristus. Johannes wastasi: „minä kastan teitä tosin
medellä, maan minua wäkcwämpi tulee, jonka kengän nauhoja minä en ole kelwollincn päästämään; hän kastan
teitä Pyhällä Hengellä ja
Hänellä on wiskain
kädessään ja hän perkaa riihensä jn kokoo nisut aittaansa,
mntta ruumenet hän polttaa sammuttamattomalla tulella.
Mhdcssääu lesutsen, sauoi hän: „katso! Jumalan
Silloin
karitsa, jota pois ottaa maailman synnit."
tuli myös lesus, ollcssaau 30 wuoden wanha, Galileasta Jordaniin Johanneksen tykö hänen kastettawaksensa.
Mutta Johannes esteli sanoen; „minä tarwitsen sinulta
kastettua, ja sinä tulet minun tyköni." Niin Masiasi lesus: „salli nyt, sillä näin meidän sopii kaikkea wanhnrskautta täyttää." Tämän kuultuansa kasti Johannes lesuksen. Kun lesus kastettu oli, astui hän ylös medestä ja
katso, taiwaat aukeniwat hänelle. Johannes näki Jumalan
Hengen tuleman alas, niin kuin kyyhkysen ja laskeuman
Ia ääni taiwaasta sanoi: „tämä ou
hänen päällensä
miuuu rakas poikani, johonka minä mielistyin!"').
4. Huutawaiseu ääni on torwcssa: walmis
tehkää tasaiset polut erämaassa meidän Junia
Sillä Herran lunnia ilmotetaau: ja tailli liha

les. 40: 3,
takan Herran tietä,

lallcmme
on ynnä nätcwä Herran sunn puhuwan.
«) Ap. t. 10: 38. les. II: 2; 6l: 1.
'>
les. 42: 1,2; loh. 5: 37. Isä, jota minun lähetti,

un

todistanut minusta.

9.

Icsulsen kiusaus.
(Math. 4.)

Sitte wei henki lesukscn korpeeu perkeleen

kiusatta-
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waksi. Paastottuansa 40 wuorokautta, isosi hän. Ia
kiusaaja tuli häneu tykönsä sanoen: „jos sinä olet Jumalan poika, niin sano, että nämä kiwet leiwitsi tnlewat."
Mutta lesus wastasi: „kirjotcttu on, ci ihminen elä ainoastaan leiwästä, »aan jokaisesta sanasta, tun Jumalan suusta lähtee." Silloin otti perkele hänen kanssansa
pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelin harjalle, ja
sanoi hänelle: „los olet Jumalan poika, niin laske itsesi
täältä alas; sillä kirjotettu on: Hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta ja he käsissä kantamat sinun, cttes joskus
jalkaasi tiwecn loukkaa." Niin wastasi lesus: „taas on
kirjotettu: „ei sinnn pidä kiusaama» Herraa sinun luma
Sitte wci perkele häueu sangen korkealle wno
latasi."
relle, osotti hänelle kaikki maailman waltakunnat ja niiden
kunuiau ja sanoi: „nämä kaikki minä annan sinulle, jos
lankect maahan ja rukoilet minua." Silloin sanoi lesus
hänelle: „mene pois saatana, sillä kirjotettu ou:
Herraa sinun Jumalaasi pitää sinuu kumartaman ja häntä
Sitte jätti perkele hänen ja enainoaa palwclcman."
kelit tuliwat ja palweliwat häntä.

se

ylimmäiueu Pappi, jota ei
Heur. 4: <si. Ei meillä ole
taida meidän heikkouttamme armahtaa, wacm se, jota kaikissa on
kiusattu, niinkuin meki, kuitcuti ilman synnittä.
Es. <i: 11, Pntekaa päällenne kaikki Jumalan sota°aseet, että
te perkeleen tawalia päällekartautsia woisitte seisoa waswau. Ilm.
12: 11; 17,

10.

lesns walitsee

opetus-lapsia.

(s'uutt. 5: I—ll. ja 6: 12—17)

Kun lesus oli kastettu ja koeteltu alkoi hän saarnaamaan kaupungista kaupunkiin, warsinki Galileassa,
maan suurina juhlina meni hän aina Jerusalemiin. Missä
ikänä hän tapasi murheellisen ja hätäytyneen, sitä hän
lohdutti ja autti, tahi sairaau, »viheliäisen,
hän paTämänpä
aina
oliki
ransi.
tähden
kansaa häneltä lohdutusta ja apua etsimässä sekä saarnojansa kuulemassa.
Kerran tapahtui, kun kansa tnnki hänen tykönsä, kuulemaan Jumalan sanaa seisoessaan Genetsaretiu meren

sen
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meni kalastajan Simonin ja Andrekansaa sieltä. Mutta lakattu
ansa puhumasta sanoiapajalle."
hän Simonillc: „wie sywälle ja
Simou »vastaten sanoi:
heittäkää wcrkkonuc
me olemme kaikeil yötä thötä tehneet emmekä
ole mitään sanueet; mutta sinun käskystäsi ininä heitän
wcrkon ulos." Sen tehtyänsä saiwat he suuren kaluin
paljouden, niin että heidän werkkonsa repesi. Silloin wiittasiwat he knmppaneillensa (Jakobille ja Johannekselle), jotka
oliwat toisessa wcnhccssä, tulemaan ja mittamaan heitä.
He tuliwat ja täyttiwät niolemmat weuhect, miu että ne

rannalla, että

aksen wcnhcesen

hän

ja opetti

rupcsiwat wlljoomaau.

Kun Simo,» Pietari scu näki, lankesi hän lesuksen
polwicn juureen sanoen: „Hcrra, mene pois minuu tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen;" sillä hämmästys oli
hänen käsittänyt. Mutta Icsus sanoi: „elä pelkää, tästä
edes sinä saat ihmisiä. Sitte he wctiwät wcnhect maalle,
jättiwät kaikki ja seurasiwat häutä
Niistä, jotka häntä seurasiwat, walitsi hän, yön wuorella rukoiltuansa, 12 olenmnu aina luonansa. Ne nimitti hän apostoleiksi, s. o. lähetys-miehiksi, olemaan
hänen sanan-saattajinansa maailmassa.
Niiden 18 apostolin nimet oliwat: 1) Simon, jonka
hän nimitti Pietariksi s. o. Kallio; 2) Andreas hänen »veljensä; 3) Jakob (»vanhempi) kalastajan Zebedeuksen poika;
4) Johannes hänen »veljensä; 5) Filippns; 6) Bartholomeus (Nathanael); 7) Mathcus (publikaani); 8) Tuomas (kaksoiuen); 9) Jakob (nuorempi) Alfciu poika; 10)
ludas Taddeus (Lcbbeus); 11) Simon Zclotes
liiwastelill) ja 12) ludas Iskarioth, joka lesuksen sitte
petti 2).

Nämä 12

lähetti lesus

lähetys-matkalle,

sanoen:

,Menkää klldotcttuin lammasten luoksi Israelin huoneessa
ja saarnatkaa heille: tlNwnan Wllltatuntll on lätMtyUht.

Sairaita parantakaa, spitnlisia puhdistakaa, kuolleita herättäkää, perkeleitä ajakaa ulos. lahjaksi te saitte, lahjaksi myös antakaa! Te tulette kaikkien wihattalviksi minun nimeni tähden: mutta joka loppuun asti wahwana
pysyy, se tulee autuaaksi."
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Sitte lähetti hän wiclä 70 muuta opetuslasta kaksittain edellänsä joka paikkaan, uuhiu itse oli tulcwa, saar-

naamaan jo lähestynyttä Jumalan waltakuntaa. Palattuaan kertoiwat opetuslapset ilolla, miteu pcrteleetki oliwat lesutseu nimeen heidän allensa annetut; waan le"eltää iloitko siitä, että henget
neuwoi heitä

sus
teidän

sanoen:

alanne annetaan, waan iloitkaa paremmin siitä,
että nimenne owat kirjotctut taiwaassa".
»)

Math.

11: 28, 29.

työtä teette ja olette

la

Tullaa minun tyköni laitti, jotta
raskautetut: minä tahdon wirwottaa teitä.—>

lewon sieluillenne. 2 Mos. 3: 10—18. 2
1 Tim. 1: 12—17.
Math, 6: 38, Etsikää ensin Inmalan »valtakuntan ja hänen
Nianhurskauttnnln:IU,niin kaikki nämä teille annetaan, minä w»M
2) loh, Ili:
Ette minua walinneet, waan
sin teidät, ja sääsin teidät, että menisitte hedelmää tekemään, ja
hedelmänne pysyisi.
te löydätte

Kor 12: !».

Vuorisaarna.

11.

(Math. 5—7.)

Kerran kun lesus näki paljo kansaa tulewan tykönsä,
astui hän opewslastcnsa kanssa wuorelle. Istuttuansa
opetti hän heitä
Autuaat owat hengellisesti waiwaisct; sillä heidän on taiwaan waltakuntll. Autuaat
owat murheelliset; sillä he saamat lohdutuksen
Autuaat owat siweät, sillä he saamat maau periä
Autuaat owat ne, jotka isoowat ja sauoowat wanhurskautta;
Autuaat owat laupeaat; sillä he
sillä he
Autuaat owat puhtaat sydämestä;
saawat
sillä he saawat nähdä Jumalan °). Autuaat owat rauhau tekiät; sillä he pitää Jumalan pojiksi kutsuttaman").
Autuaat owat ne, jotka wauhurstaudcn tähden wainotacm;
sillä heidän on taiwaan waltakuuta').
Valistakoon teidän walkcutcnue ihmisten edessä,
että he nllkisiwät teidän hywät työnne, ja kunnioittaisiwat Isäänne, joka on taiwaassa.
En ole minä tullut lakia ja profetoja päästämään,

sanoen:

waan

täyttämään.
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Koskas rukoilet, niin elä ole niin kun ulkokullatut,
jotka mielellään rukoilemat syuassoa,issa ja kujain kulmissa,
että

he ihmisiltä nähtäisiin; totisesti he

owat

saaneet

palkkansa. Waan koskas rukoilet, niin mene kammioosi
ja sulje owcsi ja rukoile Isääsi, joka salaisuudessa näkee,
ja maksaa sinulle julkisesti.
Koskas almua annat, niin elä edelläsi torwclla soita,
miten ulkokullatut tekewät. Totisesti he owat saaneet
palkkansa.

EMä tawarata kootko maan päällä, kussa koi ja
ruoste raiskaamat; waan kootkaa teilleuue tawaraa taiwaassa, kussa ci koi eikä ruoste raiskaa ja kussa eiwiit
warkaat kaiwa eikä Marasta. Sillä kussa on teidän taMaranne, siellä on teidän sydämcuucki.
EMä murehtiko, mitä syötte ja mitä jnotte tahi

millä teitänne werhotattc. Katsokaa taiwaan lintuja eiwät
he kylmä eiwätkä mitä eikä kokoa riihceu, ja taimaallincu
Isänne ruokkii heidät. Ettekö te paljo enempi ole kun
he? Katsokaa klikkasin kedolla, kuinka ne kaswawat, ei he
työtä tee eikä kehrää. Kuitenkaan ei Salomon kaikessa
kunniassansa ollnt niin »vaatetettu, kun yksi heistä.
Teidän taiwaallineu Isänne tietää teidän myös kaikkia
näitä tarwitscwau. Elkää sentähdcn sureko huomisesta
päiwästä; huomisella päiwällä on suru itsestänsä.
Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löyMenkää ahdätte; kolkuttakaa, niin teille awatcmn.
taasta portista sisälle; sillä se portti on lawca ja tie
awara, joka wie kadotukseen, ja niitä on monta, jotka
siitä sisälle wcnewät. Ia se portti on ahdas ja tie kaita,
löy<
joka elämään wiepi, ja Harmat owat ne, jotka

sen

täwät °).

Kaikki mitä te tahdotte, että ihmiset teille tekisiwät,
teki heille; sillä tämä on laki ja profctat j. n. e.
Koska Icsus oli lopettanut uämät puheet, niin kansa
hämmästyi hänen oppiansa, sillä hän opetti heitä woimalliscsti, eikä niinkun kirjanoppineet.

tehtaat

')

2)

les. 57: 15; 66: 2.
Pf. 37: 11 y. m.

<!l: 1

ss.
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ss.

') les. 55: I—3. Ps. 22: 2?
4: 14; 6: 35. R°m. 14: 17.
<) lal. 2: 13.
°) Wiis. 1: I—s. Ilm. 21: 27.
°) Hcbr. 13: 20.
') 2 Tim. 2: 12.
«) Fil. 2: 15, 16.
y Apt. t. 14: 22.

12.

lesus

Ilm. 21: 6: 22: 17. I°h.

Hebi. 12: 14.

ja Nikodemus.

(I°h. 3.)

suuren

Oli fariseus,
raadin (Syuedrion) jäsenistä,
Nikodemus nimeltä. Tämä tuli yöllä lesuksen tykö ja
sanoi: „mestari, mc tiedämme, että sinä olet Jumalasta
opettajaksi tullut; sillä ei taida kenkään tehdä niitä merkkejä, joita sinä teet, jollei Jumala ole häueu kanssansa".
lesus »vastasi: „totisesti, totisesti scmon miuä sinulle, ellei
joku wasta undesta synny, ei hän taida Jumalan waltaluutaa nähdä". Nikodemus scmoi: „kninka taitaa ihminen wanhanll syntyä?" lesns wastasi: „ellci joku syuny
medestä ja hengestä ei hän taida Jumalan waltakuutaau
syntynyt on, se on liha
sisälle tulla; sillä mitä lihasta
ja mitä hengestä syntynyt on, se on henki". Nikodemns
ei »vieläkään käsittänyt, maan sanoi: „kuinka ue taitamat
tapahtua?" lesus uuhteli ja sauoi hänelle: „sinä olet
opettaja Israelissa etkä näitä tiedä
Ei astu keukään
ylös taiwaascn, waau joka taiwaasta astnn alas, Ihmisen Poika, joka on taiwaassa. Ia niin kun Moses ylensi
käärmeen torwessa, niin pitää Ihmisen Poitati ylettämän. Sillä niin rakasti Jumala maailmaa, että hän
antoi ainoan Poikansa, että jokainen kn nstoo hänen
päällensä, ei pidä hukkuman, waa» ijantaiMscu elämän

saaman

1 Mos. 6:3, 5; 8: 21. 1 Kor. 15: 50.
2) 1 Kor, 2: 14. Luonnollinen ihminen ci ymninrrä niitä,
lu Jumalan Hengen owat; sillä ne owat hänelle hulluus, eik»
t«ida niitä lasittaa.
Nom. 8: 14. Kaikki, jotka Jumalan hengeltä wcnkutetaan,
ne owat Jumalan lapset.
Hes. 36: 26. Minä annan teille uuden sydämen, ja undeu
')
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hcutM

men ja
')

teihin, ja otan pois lihastanne kiwisen shdä°
Gal. 3: 26. Te olette laitti Jumalan lapset nstun tautt»

annan minä
annan teille

lesulsen Kristuksen

13.

shoämcu lihasta.

päälle.

lesus

ja Slumrilllllinen waimo.
(I°h. 4.)

Palatessaan pääsiäis-juhlalta, matkusti lesus Samarian lautta Galileaan. Matkalla tuli hän lähelle
Sikarin kaupunkia, jossa oli Jakobin lähde. Kun hän
oli matkasta wäshnht, istui hän lähteen wicreen. Silloin tuli kaupungista waimo wettä ammentamaan. lesus
sanoi hänelle: „anua minun juodukseni!" Waimo ivastasi „kuinka sinä anot minulta juoda, joka olet Juvalainen ja minä olen Samarialainen?" Sillä ei Inuoalaisct pidä yhtääu seuraa Samarialaisteu kanssa". lesus
wastasi ja sanoi hauelle: „jos tietäisit Jumalan lahjan
ja kuka ou se joka siuulta wettä anoo, niin sinä anoisit ja
hän antaisi sinulle eläwätä wettä". Waimo sanoi hänelle: „Herra eipä sinulla ole, millä ammeuuat, ja lähde
on sywä; kusta sinulla on sitä eläwätä wettä?" Siihen
joka juo tästä wcdcstä, hän
wastasi lesus:
jnnoo jälleen, mutta joka juo siitä wedestä, tun minä annan, ci hän janoo ijcmkaikkisesti"'). Sanoi waimo, joka
wieläti lunli Icsukscn puhuwan luonnollisesta wedestä,
hänelle: „anna minulle sitä wettä, etten tarwitsisi tulla
täune ammentamaan!" lesus wastasi: „menc, kutsu sinun miehesi ja tule tänne". Waimo wastasi: „ei minulla
ole miestä". lesus sanoi hänelle: „oikein sinä sanoit:
ci minulla ole miestä; sillä wiisi miestä un sinulla ollut
ja se, joka sinulla nht on, ei ole sinun miehesi". Waimo
sanoi: ,Hcrra, minä näen sinun olewan profetan; isämme
omat tällä wuorella Jumalaa rukoilleet, ja te sanotte:
Jerusalemissa ou se paikka, jossa pitää rukoiltaman".
lesus wastasi: „aika tulee ettette tällä wuorella, eikä
Jerusalemissa isää rukoile. Sillä Jumala ou henki ja
ne, jotka häntä rukoilcwat, uiittcn pitää häntä hengessä
ja totuudessa rukoilemau". Waimo sanoi: „minä tiedän
Mestaan (Kristuksen) tulewaksi, ja kun hän tulee, niin
:
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hän

ilmoittaa meille kaikki".

olen ie, joka kanssasi

puhun".

lesus sanoi hänelle: „minii

Silloin jätti waimo wesi-astiansa ja juoksi kaupunkiin ja sanoi siellä: „tultaa katsomaan sitä ihmistä, joka
minulle ilmotti kaikki salaisuuteni; liene hän Kristus".
Kaupungin kansa tuli hänen tykönsä ja saiwat lesuksen
wiiphmään heidän tykönänsä kaksi päiwää. Ia paljo
heistä uskoi hauen päällensä.
') Jota tulee minun tyköni, ei hän suinkaan isoo, ja jota
uskoo minun päälleni, ei hän koslaan janoo.
Ilm. 21: 6. Minä annan janoowalle elawan weoen läh»

teestä lahjaksi.
les. 12: 3. Teidän pitää ammentaman wettii ilolla autun°
den lähteestä.
les. 55: 1. Kaikki janoowaiset tulkaa wetten tykö, teki, joilla
ei rahaa ole, tulkaa, ostakaa ja syökää, ilman rahatta ja ilman
hinnatta wiinaa ja rieskaa,
Zat, 13: 1.

14.

Johannes Kastajan kuolema.
(Marl. 5: 10—29.)

saa

Johannes

täytti

sekä ylhäisiä

että

suuren kutsumuksensa mauatcu kauparannukseen, sanoipa
He-

alhaisia

rodckscllcki, Galilean ja Pcreau nimikuninkaallc totuuden,
waan siitä seurasi se, että hän menetti henkensä.

Kuningas Herodes Antipas oli lnwattomasti ottanut
»veljensä Filippuksen emännän Herodiaksen itsellensä mainioksi ja eli hänen kanssansa irstaisuudcssa. lohauues
sauoi hauelle rohkeasti: „ci sinun ole lupa pitää weljesi
einäntää". Herodes, joka muutoiu kuuli Johannesta monessa asiassa, pani hänen nyt »vankeuteen. Kun Herodes
kerran piti syntymäpäiwäänsä, hyppäsi Herodiaksen tytär
wicrasteu edessä. Tämä mielistytti niin Herodesta, että
hän »vannotulla »valalla lupasi autan hauelle, mitä itänä
waan anoisi, »vaikka puolen waltatuntaausa. Tytär meni
hypäten kysymään äidiltänsä, joka neuwoi anomaan Johannes Kastajan päätä. Nyt meni hän kiiruusti sisälle
tnniukaan tykö, ja sanoi: „minä tahdon, ettäs minulle

heti kohta

anuat

Johannes Kastajan

pään tässä

»vadissa".
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Kuningas tuli murheelliseksi, mutta wierasten ja walan
ei hän tahtonut kieltää. Kuningas lähetti murtähden'
haajan, joka leikkasi Johanneksen kaulan, ja pää kannettiin wadissa pii'alle, joka sen antoi äidillensä, Hänen
opetuslapsensa tnliwat ja hautasiwat hauen ruumiinsa.
1 Piet. 1: 16. Jos joku kärsii uiiulun kristitty, ellöön hä«
wetlö, maan liittäköön Jumalaa sen osan tähden.
Ilm. 2: 10. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin annan
elämän krnunun.
loh. 3: 2. Ei ole wielä ilmestynyt, miksi mc tulemme;
mutta mc tiedämme, koska se ilmestyy, niin tulemme hänen kal-

sinulle

1

taiseksensa.

Math. 16: 25. Math. IU: 32.33.

lesulsen ihmetöitii. )
Häät Galilean Kanaassn.

15.
«)

(loh. 2: I—l4.

Galilean kaupungissa

Kaunassa

Icsnkscn äiti oli siellä. lesus

ja

»vietettiin haita, ja

hänen

opetuslapsensa

Koska miina puuttui, sanoi
Maria Icsukselle: „ci heillä ole miinaa". lesus sanoi
hänelle: „Waimo, mitä minun siuuhun tulee? ci minun
aikani ole wielä tullut." Häneu äitinsä sanoi palwelioille:
„mitä hän teille sanoo, se tehkää."
Siellä oli kuusi kiwistä mesi-astiaa luudalaistcn
kätten pesemistä »varten. lesus sauoi palwelioille: Käyttäkää astiat wedcllä!" Ia he täyttiwät ue ylen täyteen.
Sitte sanoi lesus: „wickäa nyt edcskäywälle." Ia he
weiwät
Koska edeskäypä maisti sitä wcttä, joka nyt
oli, kutsui hän yljän ja sanoi: „tapa on,
tullilt
»viinaksi
että ensin annetaan hywää »viinaa, mutta wicraittcu juo»vuttua huonompaa; ja sinä kätkit hywän wiiuan tähän
asti." Tähän oli ensimäinen ihme-tl)ö, jonka lesus teki,
ja ilmotti kunniansa. Ia hänen opetuslapsensa uskoiwat
hänen päällensä 2).
*) Ihmetyö on sellainen telo, jota tapahtuu Jumalallisesta

kutsuttiin

myös

häihin

woimasta, «ostoin luonnon tawallistn juoksua.
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8: 31.
2) Ps. 145:19. Herra tekee, mitä häntä pclkäNwäiset halaja»
wat. ja luulee heidän huutonsa j» auttaa heit».
') P5.77:15, Binä olet se Ininala, joka ihmeitä tekee, sinä
') Sllnanl,

osotat woimasi kansan keskellä.

b)

lesus

parantaa

halwatnn.

(Htarl. 2: 11—12.)

Kun lesus terra» palasi Kapcrnnumiin, jossa hän piti
asuutoa, totousi kansaa kuulemaan häntä niin paljo, että
huone tuli joka taholta täyteen. Silloin kantoi neljä
miestä halwattua hänen tykönsä »vuoteella; waan loska
he eiwät pääsneet huoueesen kailsan ahtauden tähden, niin
he repiwät katon anki ja laskiwat hänen sieltä wuoteejuuri lesutsen eteen'). Koska lesus näki
nensa alas
heidän uskonsa, sanoi hän halwatulle: „poikani, sinun
Muutamat läsnä olesyntisi annetaan anteeksi sinulle"
mista kirjan-oppineista sanoiwat lesnksen pilkkaaman tällä
Jumalaa. Mutta hän wastasi: „että tietäisitte Ihinisen
Pojalla oleman mallan maanpäällä synnit anteeksi antaa:
niin (kääntyi hän halwattuun), minä sanon sinulle: uonse,
ota wuoteesi ja mene kotiasi!" Mies nousi kohta, otti
wuoteensa ja meni kaikkein nähden. Kansa kunnioitti Jumalaa ja sanoi: „cmme ole ikänä semmoista nähneet".
Gal. 5:

«!.
«: 2.
32: Autuas se, jouka pahat teot owat
ia jonka synnit peitetyt owat,
loh U: 37. Apt. 10: 40.

>)

Ps.

auteeksi

annetut,

e) Sairas Betesdan lammilulla.
(I°h. 5.)

lesus oli juhlalla Jerusalemissa. Siellä kaupnnnul
lähellä oli lammikko Betcsta, jossa oli wiisi wajaa,
joissa makasi suuri joukko sairaita, halwatuita ja outuwia
y. m., jotka meden liikuttamista odottiwat. Sillä enkeli
tuli alas määrätyllä hetkellä lammikkoon ja setotti meden.
Joka ensimäisenä meteen astui, sitte kuu se sekotettn oli,
niin se parani, maikka missä taudissa hän ikänä oli.
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Siellä oli yksi mies, joka kahdeksan neljättä ajastaikaa oli sairastanut. Kun lesus näki hänen siinä
makaaman ja tunsi hänen jo kauwan sairastaneeksi, sanoi
hän hänelle: „tahdotkos tulla terweeksi?" Sairas ivastasi: „ei minulla ole sitä ihmistä, joka minun wie lammikkoon, kuu se sckotcttu on, ja kun minä tulen, niin on
toinen edelläni jo astuuut siihen". lesus sanoi hänelle:
nouse, ota wuoteest ja käy!" Ia kohta parani se ihminen,
otti wuoteensa ja kämi.
les. 35: 6. killoin rammat hyppääwät, niin kn» Peurat, ja
mykkäin kieli pakahtuu liitokseen.
les. 55: 4. Totisesti hiin taunoi meidän soirnutemmc ja
meidän tipumme sälytti hän päällensä.

ci)

lesus makaa hahdessa.
(Math. 8: 23-27.)

Kerran purjehti lesus Genetsaretin meren hli opetuslastensa kanssa. Matkalla uousi suuri mhrsky, niin
että aallot peittiwät hahdeu: mutta lesus nukkui. Niin
tuliwat hänen opetuslapseusa ja herättiwät hänen, sanoen:
„Herra auta meitä, me hukumme!" Ia hän sanoi heille:
„te heikkouskoiset, miksi olette pelkurit. Sitte nousi hän
ja asetti tuulen ja meren; jolloin ne thyntyiwät. Niin
ihmiset ihmctteliwät sanoen: „millinen tämä on, sillä
tnulet ja meri owat myös hänelle kuuliaiset.
les. 43: t. Elä pelkää, silla minä olen sinun lunastanut; minä
sinuu niineltäsi kutsunut, sinä olet minun, Sllä jos sinä wesissä käyt, niin minä olen tykönäsi, ettei wirrat sinua upota.
les. 49: t 4, 15, Mutta Siun sanoo: Herra hylkäsi minun;
Herra unohti minun
En kuitenkaan minä sinua unohda:
katso täsiiui olen minä sinun pyältanyt.
olen
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e)

lefus asettaa tveren juoksun
lairin tyttären.

ja

herättää

(Math. 9. Mark. 5. Lnuk. 8,)

Kun

häntä

taas palasi omaan kaupunkiinsa, tuli
lefussynagogan

»vastaan

päämies lairus ja rukoili Ic-

susta tulemaan hnoneesensa

sanoen:

„minun wähä tyttä-

reni on jnuri kuolemaisillaan: mutta tule ja pane kätesi
hänen päällensä, niin hän «virkoaa". lesus nousi ja seurasi häntä ja paljo »väkeä hänen kanssansa, jotta ahdistiwat häntä l).
lesusta seurasi myös yksi waimo, joka oli sairastannt wcreu jiwksua 12 ajastaikaa, eikä häntä woinut
kitkaan parantaa, waikka oli kaiken tawaransa parantajille
kuluttanut. Tämä tuli ja tarttui lesutseu »vaatteen liepcesen, wahwasti waknutettuua, että hän siitä tulisi terwceksi. Niiu tapahtuiki: smnassa hetkessä tunsi hän itsensä terweetsi. Ia lesus käänsi itsensä ja sanoi: „knka
minuun rupesi?" Kaikki kielsiwcit itseusä, ja Pietari sanoi:
„kun jota taholta kansa sinua ahdistaa, niin miten woit
kysyäkään: kilta minuun rupesi?" Mutta lesus sanoi:
„joku minuu rupesi, sillä minä tunsin itsestäni »voiman
lähteneen". Silloin waimo tuli »vapisten esille, lankesi
Mntta lesus
lesutseu jalkain junrcen ja tunnusti asian.
sanoi hänelle: „ole hywässä turwassa, tyttäreni, uskosi on
sinun tcrweeksi tehnyt, mene rauhaan" synagogan
pääIcsttksen wielä puhuessa, tilli joku
miehen huoneesta, sauoen: tyttäresi ou kuollut, elä enääu
kuuli, sauoi
mestaria »vaiwaa". Waan kuu lesus
hän lairuksclle: „elä pelkää, ainoastaau usko". Tultuhuoneeseu, näti hän kaikkein hnonecssa itkewän ja
parku»van. Icsns sanoi heille: „mitä te itkette, sillä ci
piika ole kuollnt, waan hän makaa"'). Waan he ncmroiwat häntä. Sittc lesns ajoi heidät kaikki ulos, ja
otti kanssansa ainoastaan lapsen isän ja äidin, sekä Pietarin, Jakobin ja Johanneksen, ja meni sisään, missä lapsi
oli. Sitte tarttui hän lapsen käteen ja sanoi: „piikcmcn,
nouse ylös!" Kohta piika uousi ja käwi, ja hän käski

se»

ansa

antaa

hänelle

ruokaa^).
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') les. 26: 16. Herra, kosla tuska tulee, uiiu sinua etsitään.
Kosla kuritat heitä, uiiu he partuwat surkeasti.
Mark, 9: 23. Jos sen woit uskoa, uiiu kaikki omat usko-

maiselle mahdolliset.
2) les. 66: 2. MiuN katson

sen puoleni, joka raadollinen ja
särjetyllä hengellä on, ja joka wapisee sanani edessä.
'> 1
Tess. 4: 14. Elkciä murehtiko, uiinkun »nmt, joilla ei
laiwas ole.
loh. 11: 25. Minä olen hlösuousemus ja elämä, joka uskoo minnn päälleni, hän elää, ehkä olisi lnollut.
/)

lesus herättää Nain lesten

pojan.

11-16.)

<Mul.
Kerran meni lesus kaupunkiin, jonka nimi oli Nain.
Hänen lähestyessänsä kaupungin porttia, kannettiin ulos
kuollutta, joka oli erään lesken ainoa poika. Häntä seurasi äitinsä ja paljo kaupungin kansaa hänen kanssansa
Kosta Herra sen näki, armahti hän ja sanoi leskelle: „ela
itke"!
Sittc meni tiäu ja rnpcsi paariin, niin kantajat
seisahtiwat. Sitte sanoi hän: „uuorukaincu, minä sanon
sinulle: nouse ylös!" Kuollut nonsiki istualleen ja rupesi
puhumaan; ja hän antoi sen äidillensä. Ia pelko tuli
kaikille, ja he kuuuioittiwat Jumalaa sanoen: „suuri profcta ou uousnut setäämme, ja Jumala on kansaansa et?:

sinyt"

').

') Ps. 90: 12. Opeta meit» ajattelemaan, että meidän pitää
kuoleman, että me limmärtäwciisilsi tnlisimme.
2) Rom. 12: 15. Iloitkaa iloisten kanssa, ja itkekää itlewäisten kanssa,
-') 2 Tim. 1: 10. lesns Kristus otti kuoleman pois, ja cllv
män ja kuolemattomuuden toi ewankeliumin kautta walleuteen.

,7)

lesns

parantaa

Kananealaisen

tyttären.

(Math. 15: 21— 28).

lesus poikkesi kerran Tyrin ja Sidonin maan ääreen
(Feuikilllln). Siellä kohtasi häntä pakanallinen Kananean
waimo, joka huusi: „Herra Dalvidin poika, armahda miuua, minun tyttäreni waiwataan hirmuisesti perkeleeltä".
Mutta ei hän sanaakaan häntä wastannnt. Niin ope-
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tuslapset tuliwllt ja rukoiliwat häntä, sanoen: „crota
häntä itsestäsi; sillä hän huutaa meidän jälteemme". Silloin lesus »vastasi: „en ole minä lähetetty, maan kadotettnin lammasten tytö Israelin huoneesta". Mutta waimo tuli ja kumarsi häntä, sanoen:
»Herra, auta minua!" Waan lesus wastasi: „ei ole sowelias ottaa lasten leipää ja heittää penikoille". Tähän
waimo sanoi: „totta Herra, syöwät penikatti niistä mnruista, jotka heidän herrainsa pöydältä putoamat". Silloin wastasi lesus: „o waimo, suuri on sinun uskosi!
tllpahtukoou sinulle, niinkuu siuä tahdot". Ia hänen tyttärensä tuli sillä hetkellä terweeksi.
Hal>. 2:3, Jos se sinusta wiipyh, uiin odota sitä; se tulee
totisesti eikä wiiwyttele.
Ps, 34: 7. Kosla raadollinen huusi, kuuli Herra hnutä,
ja autti häntä kaikista tuskistansa
ler. wal. w. 3: 31, 32. Sillä ci Herra hylkää ijankailli.
sesti: waan hän saattaa murheelliseksi, ja taas armahtaa suuresta
laupeudestansa.

parantaa 10 spitalista.

lcsus

(Luut. 17: 11—14.)

Wneltaissansa Jerusalemiin päin tuli lesus nwntamaan kylään, jossa kohtasi 10 spitalista miestä. He seisoiwat taampana, torottiwat äänensä ja huusiwat: „lesus, rakas mestari, armahda meitä!" Kuu lesus heidät
uäki, sauoi hän heille: „mentää ja osottakaa itseänne papeille". Ia tapahtui, että he meunessäusä tuliwat puhtaiksi. Kun yksi heistä näki itsensä paratuksi, palasi häu jälleen ja kuunioitti Jumalaa suurella äänellä, laiMteu lesutsen jalkaiu juureen. Hän oli Samarialainen. lesus
sanoi: „eikö kymmenen puhdistettu, tnssa yhdeksän owat?
Ei ole muita löydetty, jotka palasiwat Jumalaa tuunioittamaan, kun tämä Muukalainen". Sitte sanoi hän miehelle „uouse
:

ja inene,

siuun uskosi ou siuun

wapahtauut".

Ps. 5,0: 15. Awulsesi huuda minua hädässäsi, niin minä
tahdon auttaa sinua, ja siuun pitää kunnioitaman miuua,
Ps. 103. 2, 3. Kiitä sicluui Herraa elätä unohda, mitä hy5>

98
wäii hän minulle tehnyt on; jota sinulle taikti syntisi nntaa an<
teelsi j» parantaa laitti ritolsesi. Ps. 50.23.

i)

Icfus rawitsee 5,000 miestä.
(luh,

<!:

I—ls ja Mork.

«:

31.)

Kerran purjehti lesus yli Galilean meren Tiberian
Mutta lun kansa näki hänen menewän, niin
juoksi se hänen peräänsä maitse. Kun lesus näki kansan,
armahti hän sitä, sillä he oliwat niinkuin lampaat, joilla
ei ole paimenta; ja hän opetti heitä. Mutta ehtoopuolella sanoiwat opetuslapset: „tiimä on erämaa, ja päiwä
on kulunut; laske siis kansa menemään khliin ostamaan
te heille syöruokaa". Mutta lesus wastasi:
täwätä". He sanoiwat hänelle: „kahden sadan penningin
leimat eiwät täytyisi heille, että kuki heistä wähänki
Andreas: „tässä on poikanen, jolla
saisi". Silloin sanoileipää
ja kaksi kalan, wacm mitä ne
on wiisi ohraista
owat näin paljolle",
Mutta lesus sanoi:
kansa atrioitsemaan". Sitten otti hän ne 5 leipää ja 2 kalaa, katkiitti, mursi leiwät ja antoi ne opetuslapsahti taiwllllsen,jakoiwat
kansalle, niin paljo, kun hän tahtoj.
sillensa, jotka
Kansa söi ja rawittiin. Sitten sanoi lesus: „tootkaa
jääneet murut, ettei mitään hukkuisi". Ia he kolosiwat
12 koria muruja, mitä liiaksi oli, niiltä, jotta rawittiin,
joita oli lähes 5,000 miestä, ilman waimoja ja lapsia.
Kun ihmiset tämän merkin näkiwät, sanoiwat he: „tämä on
totisesti se profeta, joka mailmaan tulewa oli". Mutta
tun lesus näli heidän tahtowan wäkiwallalla tehdä häntä
kuninkaaksi, meni hän pois wuorelle yksinänsä.

kohdalta.

Math, 6: 33. Etsitä» ensin Inmalan waltatnntaa ja hänen
»uanhurstauttansll, niin kaikki nämä teille annetaan.
1 Piet. 5: 7. Pankaa kaikki murheenne hänen päällensä,

sillä hän pitää murheen teistä.
Ps. 145: 15, 16. Kaikkein silmät wartioitscwat sinua; ja
sinä annat heille ruuan ajallansa. Sinä »w»ot kätesi j» rawitset
laitti eläwät suosiolla.
loh. 18: 36. Minun »valtakuntani ei ole tästä maailmasta.
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lesus herättää Lazarulsen.
(I°h. 11.)

Betaniassa asui Lasarus ja hänen sisarensa Märta
lesus rakasti heitä ja käwi usein heidän luowieraana. lesuksen terran ollessa toisella puolen
nansa
lordauiu, lähettiwät Märta ja Maria lesukselle sanau:
„tatso, se sairastaa, jotas rakastat". lesus wnstasi: „ei
tämä tanti ole kuolemaksi, waan Jumalan kunniaksi".
Kahden päiwän perästä sauoi hän opetuslapsillensa: „meidän ystäwämme Lazarus makaa, waan minä menen häntä
unesta herättämään". Niin opetuslapset sanoiwat: „Herra
jos hän makaa, niin kyllä hän paranee". Silloin sanoi
lesus selkeästi: „Baznrus ou kuollut; mutta menkäämme
hänen tykönsä".
Knn lesus tilli Betnninan, oli Lazarus jo maannut haudassa neljä päiwnä. Koska Märta tuuli lesuksen tulewan, riensi hän !Mtä wastaan, sanoen: „Herra,
jos sinä olisit täällä ollnt, niin ei minun weljcni olisi
kuollut". lesils »vastasi: „sinun weljesi on nousewa
ylös". Märta sauoi: „unun tiedäu hänen nousewan ylösnousemisessa Viimeisenä pinwäuä". lesus »vastasi: „minä olen ylösnousemus ja elämä; jota uskoo miuuu päälleni, hän elää, ehkä hän olisi kuollut; ja ei hänen pidä
ja Maria.

kuoleman ijantaitkiscsti". Sitte Märta meni ja kutsui
sisareusa salaa ja ilmotti Herran tulleeksi. Nyt tuli Marinki Herraa wastaau kiireesti ja sanoi: „Hcrra jos sinä
olisit täällä ollut, miu ci minun weljeni olisi kuollut".
Koska lesus uäki hänen itkcwän ja ludalaisct, jotka hauen seurassausa tulleet oliwat, myös itkewnu, käwi hän

sangen mnrheettiseksi, ja sanoi: „kuhunta te häucu panitte?"
wnstasiwat: „tule ja katso!" Ia lesus itki. Niin
ludalniset sanoiwat: „kntso, kuinka hän rakasti häntä".
Tultunaan haudalle, joka oli kuoppa, kiwi päälle
pantu, sanoi lesus: „ottnkaa kiwi pois". Märta sanoi:
„Herra, jo hän haisee, sillä hän ou ollut jo ueljä päiwää kuolleena". lesus wnstasi: „enkö sinulle sanouut,
jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan tuuman". Sitte ottiwat he kiwen sijaltansa. Niin lesus nosti silmänsä tai-

He

100

waascn

ja

sanoi:

tuulit, ja tiedän

„Isä, minä kiitän sinua, ettäs minua

sinun ainaki minua kuuleman". Sitte
sanoi hän suurella äänellä: „Lazarus, tule ulos!" Ia
kuollut tuli sidottuua käsistä ja jaloista kääri-liinalla.
Monta Juvalaisista, jotka näkiwät, uskoiwat hänen päällensä.

on

Ilm. l: 18. Minä olen elämä,

ja olin

kuollut, ja mimillll

hclwctin (tuonela») ja kuoleman awaimet,
loh. 5: 28. Hetki tulee, jona kaikki, jotta haudoissa

sanwat kuulla hänen äänensä,

16.
»)

ja pitää tuleman edes.

owat,

lesuksen Kertauksia.

Neljänlainen kylwöpelto.
(Math. 13.)

Kun

lesus istui Galilean meren rannalla, puhui
seuraaman »vertauksen: „kylwäjä meni kylmimmän ja hänen kylwäessänsä lantesiwat muntamat tien
oheen ja ne tallattiin, ja taiwaan linnut tuliwat ja soimat ne. Muutamat lankesiwat kiwistöhon, kussa ei ollut
Paljoa maata ja nousiwat pian päälle; mutta auringon noustua ne poudittuiwat ja kuiwuiwat, kun ei ollut
juurta; ja muutamat lantesiwat orjantappuroihin, jotka
nousiwat ja tukahuttiwat ne. Mutta muutamat lankesiwat hywään maahan ja tekiwät hedelmän, muutamat satakertaisen, muutamat 60 ja 30 kertaisen.
hän kansalle

Kun opetuslapset ciwät ymmärtäneet tätä wertausta,
sen heille, sanoen: „siemen on Jumalan
sana, kosta joku kuulee sanan, eikä ymmärrä, niin tulee
pahuus ja tempaa pois sen, mitä hänen sydämeensä kylmettiin
Tämä on se, joka tien oheen kylmetty oli.
Mntta kiwistöhon kylwctty on se, joka sanan kuulee ja
ilolla wastaan, waan kun hänellä ei ole
kohta ottaa
juurta itsessänsä, niin koska waiwa tah: waino tulee
sanan tähden, niin hän kohta pahenee 2). Orjantappuknulee, mntta tärain sekaan kylmetty on se, joka
män maailman suru ja rikkauden petos tukahduttamat

selitti lesus

seu

sanan

sa-
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jokll wlec niin

Nlln,

hedelmättömäksi 3). Mutta hywään
se, joka sanan kuulee, ymmärtää ja
toimellisella sydämellä, se tuuttaa hedelmän

maahan kylmetty

kätkee

sen

on

kärsiwällisyydessä

>) 2 Kor. 4: 4. Tämän maailman jumala on uskottomien
taidot sowaisnut, ettei ewanteliumin paiste heille «alistaisi Kris-

tuksen taswoin kirkkaudesta.
Hebi. 10: 88. Joka wetäypi takaperin, siihen ci minun
sieluni mielisty, (Katso 32—80 ww.) 2 Tim. 2: 5.
1 Tim. 6: 10. Ahneus on kaiken pahuuden juuri, jota
')
muutamat owat himoinneet, ja owat uskosta eksyneet ja itjellinsä
paljon murhetta saattaneet. Luukk. 21: 84—B<>.
Gal, 5: 22. Mutta Hensseu hedelmä on rakkaus, ilo,

rauha, pitkämielisyys, ystäwyys, hywyys, ustu, hiljaisuus, puhtaus. Nom. 6: 22. Ilm. 7: 13-17. Es. 5:8, 9.

b)

Ohdakkeet nisuin

seassa.

(Moth. 13: 24—43.)

puhui lesus wiclä uulitaki
„Taas on taiwaan waltakunta*) ihihmisen wertaineu, joka kylwi hywän siemeucu peltoonsa
Mutta ihmisten maatessa tuli hänen »vihollisensa jakylwi
ohdakkeita nisuin sekacm ja meni pois". Mutta kun oras
rupesi kaswamacm, silloin uätyimät myös ohdakkeet. Palweliat tuliwat ja sanoiwat: „etkös hywää siementä tylwänyt peltoosi? Kusta siis siuue owat ohdakkeet tulleet?"
Hän »vastasi: „wihamies seu teki". Palweliat »vastasi»
wat: tnhdottos, että menemme ja kokoomme ne". Waan
hän wastasi: „en; ettette ohdakkeita kootesscmuc tempaisi
ynnä heidän kanssansa nisujaki pois. Sallikaa molcmmat taswaa elon aikaan asti; elonajalla sanon miuä elomiehille: „kootkaa ensin ohdakkeet ja sitokaa ne lyhteisin
poltettua, waan nisut kootkaa miuuu aittaani"^).
Tämän wcrtauksen selitti lesus opetuslapsillensa, sanoen: „joka kybvää hywän siemenen, se on Ihmisen Poika.
Pelto on maailma; hywä siemen owat waltakunnan lap°
Kokoontuneelle

wertauksia,

sanoen:

kausalle

*) Inmalan armowaltllkuuta täällä maan päällä o» tai
maasta kotoisin: se on myös laadultansa taimaallinen, ja o» »vihdoin saattama taiwaosen, jossa sen kuniussas on.
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set, mutta ohdakkeet owat pahan lapset. Elonaika on
maailman loppu ja elomiehet owat enkelit. Niinkun oh"
dakteet haetaan kokoon ja poltetaan, samoin on käypä
myös maailman lopulla, Ihmisen Poika lähctää enkelinsä,
jotka kokoowat hänen waltakunnastansa kaikki ne, jotka
»vääryyttä tekewät ja heittämät heidät tuliseeu pätsiin,
jossa on itku ja hammasten kiristys. Mutta wanhurstaat loistamat niinkun aurinko heidän Isänsä waltakun-

uassci -).

>) 1 Äor. 3: !). Me olemme Jumalan apulaiset; te olette
Jumala» pelto ja Jumalan ratenuus.
°) 1 Äor. 4: 5. Ellää tuomitko euneu aitaa, siihen asti tun

Herra tulee.
') Mal.
wanhurskaan

3: 18. Ia te saatte jälleeu nähdä, mikä erotus un
ja jumalattoman »vaiheella, ja sen »vaiheella, jaka
Jumalala palwelee, ja sen, joka ei häntä palweie. Dan. 12:2,3,
M. 3: 80.21.

c)

Sinapin

siemen.

(Mllth. 13: 31.32.)

Taiwaan waltakunta on myös sinapin siemenen wertäinen, jonka ihminen otti ja kylwi peltoonsa. Sinapin
siemen on piemn kaikista siemenistä, mutta kaswaneena
se suurin kaaleista m titlee puuksi, niin että taiwaan lin°
nut

tulewat ja telewät pesäusä

Silloin sinä saat
les.
ihmettelee ja lewittää itsensä; loska

60: 5,

kääntää itsensä sinun tykösi ja
Ron», li: 25, 20.

a!)

sen oksille.
sen nähdä

ja iloitset,

shdämesi
»rwima tulee sinulle.

se suuri paljous
pakanain

meren t»>li>nä

Kiilletty tawara ja kallis piiiirly.
(Math. l3: 44—47.)

Taas on taiwaan »valtakunta tawaran wertainen,
joka oli peltoon kätketty,
jonka ihminen löysi ja kätki
sen, mutta ilon tähden, luu hänellä siitä oli, meni pois
ja möi kaikki, mitä hänellä oli ja osti
pellon^).
Taas on taiwaan waltakunta kauppamiehen wertainen, joka etsi hywiä päiirlyjä (helmiä), ja kun hän löysi

sen
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yhden kalliin Päärlyn, meni
hänellä oli ja osti sen 2).
')

hän

pois ja möi kaikki, mitä

1 Kor. 2: 14.

Fil. 3: 8. Minä luen kailti »vahingoksi sen ylllnpalttisen
Kristuksen lesulsen minun Herrani tuntemisen suhteen, junka täh-)

den minä olen kaikki wahingolsi lukenut, ja ne raiskana pidän,
«tn minä Kristuseu maittaisin.

e)

Rikas mies ja

Lazarus.

(Luukk. 16: 19—31.)

Kerran puhui lesus fariseuksille tämän wcrtaukseu:
„oli yksi rikas mies, joka »vaatetti itsensä purppuralla ja
kalliilla liiuawaatteella, ja eli joka päiwä ilossa herkullisesti i). Oli myöski kerjääjä, nimeltä Lazarus, jota
makasi hänen owensa edessä täynnä paisumia ja pyysi
rawittllll niistä muruista, jotka rikkaan pöydältä putosiwat.
Mutta koirat tuliwat ja nuoliwat hänen paisnmansa.
Niin tapahtui, että kerjääjä kuoli, ja eutelit wciwät hänen Abrahamin helmaan 2). Kuoli niyösti rikas ja haudattiin. Koska hän helwetissä waiwassa oli, nosti hän
silmänsä ja näki Abrahamin taampana ja Lazarukseu
hänen helmassansa. Silloin huusi häu sanoen: „isä Abraham, armahda minua, ja lähetä Lazarus kastamaan
pää weteeu, että hän jäähdyttäisi minun kieleni,
minä
kowin waiwataan tässä liekissä. Niin sanoi
sillä
Abraham: „poikani, muista, että sinä sait hywäsi elä
mässäsi ja Lazarus pahaa; mutta nyt häu lohdutetaan,
ja sinä waiwataan. Ia paitsi kaikkia näitä, on meidän
ja teidän mälillä suuri juopa kimitetty, että ne, jotta
jotka täältä tahtomat sinne tulla, eiwät woi, eikä sieltä
tännekään tulla". Niin hän sanoi: „miuä rukoilen sinua
isä, ettäs lähetät häueu minun isäni kotoon, jossa minulla
on wiisi wcljeä, todistamaan myös heille, ctteiwät heti
tulisi tähän waiwan sijaan". Abraham wastasi: „hcillä
owllt Moses ja profetat, kuulkaat niitä''). Mutta hän sanoi: „ei, isä Aabraham! waan jos joku kuolleista menisi
heidän tykönsä, niin he paranuuksen tckisiwiil". Waan

sormensa
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Abraham »vastasi:

kuule, niin ciwät

nousisi

ylös".

„Ell'eiwät he Mosesta ja profctaita
myöskään usko, waikka jokukuolleista

he

!) Ps. 52 9. Katso, tämä on se mies, jok» ci pitänyt lu.
riklautecusa, Fil. 3: 19.
malaa turmanansa, w»nn luotti
Joidenka loppu on kadotus, ja heidän wotscmsa on heidän junin»
lanfa ia heidän kunniansa juutun heille häpeäksi, jotka maallisia
rakastamat. Ps. 73: 1-20. Job. 21: 11, 12.
-) Rom. 8: 18. Sillä niin päätän, ettei tämän nykyisen
«jan waiwat ole
kunnian »vertaiset, mikä meille ilmotetoan.
2 K'°r. 4: 17, 18. 1 Kor. 2: 9.
«:
2. Katso nyt un otollinen aika, katsu, nyt on
') 2 K°r.
autuuden päiwä.
Sonanl. 11: 3.

suureen

sen

i!llnptlls Samarialainen.
(kuult.

1(1:

25—36.)

Iksi lainoppinut wli kiusaamaan lesusta, sanoen:
„mcstari mitä minun pitää tekemän, että minä perisin
ijanlllikkisen elämän?" lesus wastnsi: „mitä laissa on
kirjotcttn? Kuinkas luet?" Lainoppinut wastasi: „sinuu
pitää rakastamau Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta siunn
sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta woimastasi ja
kaikesta sinun mielestäsi ja lähimaistasi, niinkuin itseäsi".
lesus sanoi hänelle: „oikein wastasit, tee se, niin saat
elää"'). Mutta hän tahtoi itsensä »vanhurskaasi tehdä
ja sanoi lesukselle: „kuka minun lähimäiseni on?" lesils
wastasi: „ylsi ihminen meni Jerusalemista Jerikoon ja tuli
ryöwärcin käsiin, jotka alasti riisniwat, haawottiwat hänen,
meniwät pois ja jättiwät hänen puolikuolleeksi. Niin tapahtui, että yksi pappi waelsi sitä tietä; kuu hän näki hänen, meni
Mutta tun yksi
hän ohitse. Samoin teki myös
Samarialainen matknsti; niin hän, nähtyänsä hänen, tuli hänen tykönsä ja armahti häntä; sitoi hänen haawcmsa, wuodatti
niihin öljyä ja miinaa, pani hänen juhtansa päälle, wei
häueu majaau ja korjasi häntä. Toiseua päiwänä matkusti hän pois ja antoi isännälle taksi penninkiä ja sanoi: »korjaa häntä, jos enemmän kulutat, min minä paKuka siunn nähdäksesi
latessani maksan sinulle').
—
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näistä kolmesta oli ryöwärein käsiin joutuneen lähimäi»
nen?" Niin lainoppinut sanoi: „jota laupeuden teki häntä
kohtaan". lesus sanoi hänelle: „mene ja tee sinä myös

samoin".

>) I»k. 2: 10.
Jos ,olu Pitää kolo lain, ja rikkoo yhdessä,
hän «n wilapää kaikissa Gal. 3: 10.
') lak. 2: 13. Math. 25: 41—43.
') 1 I°h. 3: 14—18. Math. 25: 34—36.
Hes. 16: 6. Minä käwin sinun ohitsesi, ja näin sinun we»
ressusi malllllwlln ja sanoin sinulle: sinun pitää elämän. Hls.
34: 16. Haawoitetut tahdon minä sito» ja heittoja wahwistaa.

les. 53: 4.

Armoton palwelia.
(Math. 18: 21-35.)

Kerran kysyi Pietari lesutselta: „kuinka usein miPitää anteeksi antaman wcljellcni, joka rikkoo miuua
wastaan? onko seitsemässä kerrassa kyllä?" lesus sanoi:
„ei ainoastaan 7 kertaa, ivaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän". Sitte puhui hän heille seuraaman wertaukscn:
„Oli kuningas, joka tahtoi laskea lnkua palmcliainsa
kanssa ja hänen tykönsä tuli yksi, jolla oli weltaa 10,000
Mutta kun hänellä ei ollut Maraa maksaa,
käski hänen herransa hänen myötää sekä hänen emäntänsä
ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli. Palwelia laukesi maahan ja sanoi rukoillen: „Hcrra, ole kärsiwällinen
minun kanssani, minä maksan kaikki". Niin Herra
armahti sitä palweliaa ja antoi hänelle melan anteeksi
Mutta sama palwelia meni sitte ulos ja löysi yhden
>
tanssllpalwelioistaan, joka hänelle oli welkaa 100 pcn<
ninkiä. Hän tarttui häneen ja kiristi häntä kurkusta,
„maksa minulle welkasi". Toinen lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: „ole kärsiwällinen minun
kanssani, minä maksan kaikki sinulle". Mutta ei hän
tahtonut, maan heitti hänen torniin. Koska toiset pal»
weliat tämän nätiwät, murehtimat he sangen kowin ja ilmottiwat sen herrallensa. Silloin kutsui Herra hänen
eteensä ja sanoi: „sinä paha palwelia, minä annoin sinulle welan anteeksi, ettäs minua rukoilit. Eikö sinun
nun

—

sanoen:
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olisi pitänyt samoin armahtaman kanssapalweliatafl".
Sitte antoi hän hänen nuhassansa pyöwelille siihen asti,
knn hän maksaisi kaikki welkausa. Näin myös minun
taiwllllllinen Isani tekee teille, jollette kuki weljellenne sydämestämme ann» anteeksi heidän rikoksiansa').
') Ps 130: 3, 4.
Jos sinä Herra soimaat syntiä! Herra kuta
Sillä sinulla ou anteeksi antcimus; että sinua pelät»
siis Pysy»!?
Ro,n,
3: 19—26.
täisiin.

') 1 luh. 1: 9.
Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin
hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa jn
puhdistaa meitä kaikesta »vääryydestä. 1 loh. 2: 2. lesus on
sowinto meidän synteimme edestä: ei ainuasti meidän, »vaan myös

kaiken maailman edestä.
') lal. 2: 13. Armoton tuomio tulee
päälle, joka ei laupeutta tehnyt,
<>:
12. Anua meille meidän welkamme anteeksi: niin»
Math.
kuu mcti autcetsi annamme welwollistemme.

sen

/i)

Kadonnut lllmmlls ja tuhlaaja poika.
(Luulk. 15.)

Kun publikaanit ja syntiset tuliwat tuulemaan lesusta, napisiwat fariseukset ja sanoiwat: „tämä syntisiä
wastaan ottaa ja syö heidän kanssansa". Niin sanoi Ie«
sus heille nämä »vertaukset: „Kuka teistä on ihminen,
jolla on sata lammasta, jos hän yhden niistä kadottaa,
eikö hän jätä ne yhdeksän kymmentä yhdeksän korpeen ja
mene sen jälkeen, joka kadonnut on, siksi kun hän sen löytää?" Kun hän sen löytää, panee hän sen olallensa, iloiten. Kotiin päästyäusä, kutsuit hän ystäwansä ja sanoo
heille: „iloitkaa minuu kanssaui, sillä minä löysin lam°
paani, joka kadonnut oli. Samaten pitää taiwaassa ilo
oleman yhdestä syntisestä, joka itsensä parantaa, enemmän kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä hurskaasta,
jotka eiwät parannusta tarwitse".
Mdellä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä
tawarnsta, kuu minulle tusauoi: „isä, anna minulle
lee". Ia isä jakoi heille tawarcm. Sitte meni hän kau-

osa

kaiselle maalle ja hukkasi siellä tawaransa irstaisuudessa.
Kun hän kaikki oli tuhlannut, tuli suuri nälkä siihen
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maakuntaan ja hän rupesi hätäytymään. Silloin mmi
kait
hän erään kauppamiehen luoksi, joka lähetti häucu
sikojansa. Ia hän pyysi täyttää itseänsä rawalla,
jota siat söiwät, wcmn ei hänelle sitäkään annettu^).
Silloin maltti hän mielensä ja sanoi: „kuinka monella isäui palkollisella on kyllä leipää ja minä kuolen
nälkään. Minä uonsen ja käyn minun isäni tykö jatunnustlln hänelle rikokseni. Ia hän nousi ja tuli isänsä
tykö. Mutta kun hän wiclä taampana oli, näki hänen
isänsä hänet, armahti häntä ja juosten lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä. Mutta poika sanoi: „isä, minä
olen syntiä tehnyt tuimasta wastaan ja sinun edessäsi,
enkä ole mahdollinen tästä edes pojaksesi kutsuttaa". Silloin sanoi isä palwclioillensa: „tuokaa tänne ne parhaat
waatteet ja pukekaa hauen yllensä, antakaa sormns hänen käteensä ja tenäät hänen jalkoihinsa, ja tappakaa
syötetty »vasikka; syökäämme ja riemuitkaamme, sillä tämä
miuun poikani oli kuollut ja wirkosi jälleen, hän oli ka
donnut ja on taas löydetty". Ia he rupcsiwat riemuitsemaan 2).
Kuu wcmhempi poika, joka oli pellolla, tuli kotiin,
tuuli häu laulun ja hypyn. Tiedusteltuansa palwclioilta

semaan

se

asian, wihastui hän, eikä tahtonut menua sisälle. Hauen
isänsä meni ulos ja neuwoi häntä. Mutta hän sanoi
isällensä: „tatso, niin monta wuotta olen minä palwellnt sinua, entä ole koskaan käskyjäsi yli käynyt, että ole
minulle wohlaataau antanut riemuitukseni ystiiwäiui kuussa.
Mutta tun tämä poikasi tuli, joka tawaransa ou tuhlannut Porttoin kanssa, niin tapoit sinä hänelle sen syötetyn
wasikan". Mllttu isä sanoi: „poikani, sinä olet aina ollut
tyköuäui, kaikki, mitä minulla on, se on sinun. Waan
pitihän meidän nyt riemuitseman, sillä tämä weljcsi oli
kuollnt ja wirkosi jälleen, hän oli kadonnut ja on taas
löydetty.

') Ef. 4: 18, !9.
Joiden ymmärrys on pimitetty ja oma!
»vieraantuneet siitä elämästä, joka Jumalasta on
Jotta
paaduttuansa heittäysit haureuteen tekemään kaikkinaista saasta,yloupalttisessa
suutta
himossa.
') les. 30: 1«, Heria odottaa, että hän olisi teille aimo!linen >a sentähden on hän nousnut teitä armahtamaa». ler. 3l:
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20. Minun sydämeni halkee laupeudesta
kaiketi armahdan häntä. 1 loh. I: 9.
.?)

Työmiehet

häntä kohtaan,

että minä

Viinamäessä.

(Math. 20: 1—16.)

Kerran puhui lesus opetuslapsilleusa tämän werta-

tauksen: „Taiwaan wllltllkunta on perheen isännän wertäinen, joka warhain aamulla läksi palkkaamaan työwäteä wiinamäkeensä. Kun hän oli sopinut työmiesten
kanssa päitväpenningistä, lähetti hän heidät wiinamäkeensä. Sitte meni hän kolmannella hetkellä ja näki
wiclä muita joutilaina seisoman turulla. Hän sanoi
heille: „mentää teki wiinamäkeeni, mitä kohtnullincn on
Niin he meniwät. Samoin teki
hän kuudennella ja yhdeksännellä hetkellä. Mutta yhdennellätoista hetkellä meni hän taas ulos, ja löysi muita
wielä joutilaina seisomassa ja hän sanoi heille: „miksi
tässä kaiken päiwän joutilaina seisotte?" He wastasiwat:
„ei ole meitä kenkään palkannut". Hän sanoi: „menkää
annan minä teille".

teki wiinamäkeeni, ja niitä

kohtuullinen on, pitää teidän
Kun ehtoo tuli, sanoi isäntä perheensä hoitajalle:
„kutsu työwäki ja maksa heidän palkkansa ruwetcu »viimeisistä, ensimäisiin saakka. Kun ne tnliwat, jotka yhdennellätoista hetkellä (kello 5 aikana) tulleet oliwat, saiwat he täyden päiwäpalkan. Kosta ensimäiset tnliwat,
luuliwat he enemmän saamansa, mutta Heli maan sauvat
saaman"

penninkinsii.

Tästä he napisiwat perheen isäntää »vas„nämä wiimeiset owat ainoastaan yhden
hetken
tehneet ja sinä teit heidät meidän »verraksemme, jotka olemme kantaneet päiwän knorman ja helteen". Hän wastllsi yhdelle heistä: „ystäwäni, en tee
minä sinulle »vääryyttä, etkös sopinut minun kanssani
määrätystä penningistä. Ota, mitä sinun tulee ja mene
mattaasi. Wai enkö saa tehdä kalustani, mitä minä tahdon, eli tlltfottos karsaasti, että minä hylvä olen" 2).
Näin tulewat ensimäiset »viimeisiksi ja »viimeiset ensimiusilsi, sillä monta un kutsuttu, mutta harwat owat »valitut.
taan,

sanoen:
työtä
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') les. 65: 2.
Min» kolotan käteni loku päiwän tottelemattomalle kansalle. 1 Tim. 2: 4-6.
2) 2 Tim. 1: 9. Jumala «n meitä autuailss tehnyt j» pyhällä kutsumisella kutsunut; ei meidän töidemme jälteen, wanu tM
nen aiwotuksensa ja armonsa jälkeen, jota meille Kristuksessa le°
suksessa ennen ijantaikkisia »iloja annettu un. Es. 2: 9. Ei töistä,
ettei ylsilään liha itseänsä kerskaisi. Rom. 4: 16; 9: 11-16; 11:

32-^36.

Gal. 6: B—lo.

1 Kor. 15: 5, 8. Hebr. 10: 34.

Kuninkaan

haat.

(Math. 22: 1-14.)

Taas on taiwaan waltatunta kuninkaan wertainen,
ja lähetti palweliansa kutsujota teki häitä
maan kutsututta häihin, waan eiwät he tahtoneet tulla.
Taas lähetti hän toiset palweliansa, sanoen: „sauokaa
kutsutuille: katso, minun härkäni ja syöttilääni owat tapetut, ja kaikki owat walmistetut, tulkaa häihin"
Mntta
hcki katsoiwat ylön ja meniwät pois, mikä pellollensa,
kuka kaupallensa. Toiset ottiwat kiini hänen palweliansa,
tnlkkasiwat heitä ja tappoiwat. Mutta kun kuningas sen
tuuli, »vihastui hän ja lähetti sotawäkensä, hukutti ne

murhamiehet

ja

heidän kaupunkinsa

poltti.

Silloin sanoi hän palwelioillensa: „häät tosin owat
walmistetnt, mutta kutsutut eiwät olleet mahdolliset'). Menkää ulos teiden haaroihiu, ja kutsukaa häihin
kaikki ne, jotka löydätte. Palweliat meniwät ja ko°
kosiwat kaikki, jotka löysiwät, hywät ja pahat; ja häähuone
täytettiin wierailla. Niin kuningas meni katsomaan wieraita ja näki siellä yhden ihmisen, jolla ei ollut hääwaattcita. Silloin sanoi hän hänelle: „ystäwäni, kuiukas
tänne wlit, eikä sinulla ole
Mutta
hän waikeni. Silloin sanoi kuningas palwelioillensa:
„sitokaa hänen kätensä ja jalkansa, ja heittäkää häntä ulkonaisecu pimeyteen, siellä pitää olemau itku ja hammasten kiristys Sillä monta on kutsuttu, mutta harwat
owat walitut".
')
')

les. 54: 5. Hos. 2: 19, 20. Es. 5: 25.
2 Kor, 6:1, 2. Me apulaiset neuwomme teitä, ettette

In.
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malan armoa hukkaan ottaisi
Katso nyt on otollinen aika;
latso, nyt on autuuden päiwU.
loh. 19: 30. Se on täytetty.
') Up. t. 13: 46.
Teille piti ensin Jumalan sanaa puhuttaman; waan että' te seu hylkäätte, ja luette itsenne mahdottomiksi
ijankaitkiseen elämään, katso, niin me käännymme pakanain tytu.
*) Ilm. 19: 7, 8. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, ja anta°

sen

kaamme hänelle kunnia: sillä Karitsan häät uwnt tulleet ja
emäntä walmisti itsensä. I» hänen annettiin itsensii pute» puhtaalla ja kiiltämällä limalla. (Sillä tämä kallis liina on pyhäin
wanhurskcmdet. Ilm. 3:4; 17, 18. Gal. 3: 27. Nom. 13: 14.
les. 61: IU.

i) Kymmenen neitsyttä.
(Math. 25: 1—13.)

Kun lesus oli puhunut opetuslapsillensa maailman

ajoista, sanoi häu heille tämän wertauksen:
wiimeisistä
„Silloin pitää taitoaan waltakmman oleman kymmenen
neitseen kaltainen, jotka ottiwat lamppunsa ja meniwät
ulos ylkää wastaau. Mutta wiisi heistä oli taitamaa
ja wiisi tyhmää. Tyhmät ottiwat lamppunsa eiwätkci
ottaneet öljyä myötänsä. Mutta taitawat ottiwat öljyä
astioihinsa ynnä lamppuinsa kanssa. Waan yljän »viipyessä tuliwat he kaikki uneliaiksi ja makasiwat. Mutta
puoliyönä tuli huuto: „ylkä tulee, käykää häntä ivastaan".
Silloin nousiwat kaikki nämä neitseet ja walmistiwat
lainppunsa. Mutta tyhmät sanoiwat taitawille: „anta°
laa meille teidän öljystänne, sillä meidän lamppumme
sammuwat". Niin taitawat wastasiwat: „ei suinkaan,
ettei teiltä ja meiltä puuttuisi, waan menkää paremmin
niiden tykö, jotka myöwiit ja ostakaa itsellinne".
Mutta kun he meniwät ostamaan, tuli ylkä, ja ne,
jotka walmiit oliwat, meniwät hänen kanssansa häihin,
ja owi sulettiin. Wiimein tuliwat neli toiset neitseet ja
sanoiwat: „Herra, Herra awaa meille! „Mutta hän wastasi, totisesti sanon minä teille: „en tunne teitä".
Walwokaa sentähden ja rukoilkaa sillä ette tiedä päiwää
eikä hetkeä, jona Ihmisen Poika tulee.
Ef. 5: 15, 16, Niin katsokaa, että te wisusti »vaellatte ei
niinkun tyhmät, waan niinkun wiisaot. Ia hankittaa itsiänne
ajallansa, sillä aika «n pah».
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35, Niin walwotaa siis, ettei hiin äkisti tulles
löytäisi teitä makaamasta.
minulle Herra, Herra,
Math. 7: 21, Ei jokaisen, lu
Pidä tuleman taiwaan waltntuntaan; waan jola tekee Isäni tah»
don, jok» un tniwaissa.

sansa

Mark. 13:

sanoo

Kristuksen kirkastaminen.

17.

(Mark. 9: 1—8.)

Galileassa ollessaan otti lesus Pietarin, Jakobin ja Jo-

hanneksen, jawei heidät erinänsä korkealle wuorelle: ja hänkirkastettiin heidän edessänsä. Hänen kasinonsa paistiwat niin-

kuin aurinko, ja hänen »aatteensa tuliwat kiiltäwiksi ja sangen Walkeiksi, niinkuin walkeus'), Sitte heille ilmestyi»
wät Moses ja Elias, jotka puhniwat hänen kanssansa
siitä menosta, jonka hän oli täyttämä Jerusalemissa.
Niin Pietari sanoi lesukselle: „Herra, meidän on tässä
hywä olla: jos tahdot, niin mc teemme tähän kolme majaa, sinulle yhden, Mosekselle yhden ja Eliaalle yhden".
Samassa tuli paistama pilwi, joka ympäri marjosi heidät, ja ääni pilwestä sanoi: „tämä on minun rakas poikani, johonka minä mielistyin; tuulkaa häntä!" Kun opetuslapset sen luutimat, lantesiwat he taswoillensa, ja pelästyiwät saugen komin. Mutta lesus tuli ja rupesi
heihin ja sanoi: „nonstaa ja eltää pelätkö". Kosta he
silmänsä nostiwat, eiwät he ketään nähneet, maan le-

sukscn

yksinänsä.

') loh. 1: 14. Me naimme hänen lunniansa, niinkuu »i«
noan Pojan lunian Isästä, täynnä armoa ja totuutta.
loh. 17: 10. Minä olen kirkastettu heissä,
1 loh. 3: 2. Ei se ole wielä ilmestynyt, miksi me tulemme;
niin me hänen lalttaisctsensa tulemme.
mutta,... kosla se ilmestyy,
U. Wirsi 208: s>, «.

18. Syntinen waimo.
(Luut. 7 lutu.)

Kerran pyysi yksi fariseus, Simon nimeltä lesusta
ruo'alle; ja hän meni. Samassa kaupungissa
oli waimo, joka oli syntinen. Kun hän knuli lesukseu

luoksensa
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tulleen fariseuksen huoneeseu, toi hän lasin tallista woi<
detta. Ia seisoi takana hänen jalkainsa juuressa itkien:
ja rupesi kyyneleillänsä kastamaan hänen jalkojansa ja
niitä päänsä hiuksilla kuiwasi, ja suuteli hänen jalkojansa
ja woiteli ne
Sitä nähdessään ajatteli faprofeta,
tämä
niin hän tietäisi, mikä
„jos
olisi
riseus:
ja millinen tämä waimo on, että hän on syntinen" 2).
Ia Icsus sanoi hänelle wastaten: „Simon, minulla on
jotakin sinulle sanomista". Hän sanoi: .Mestari, sano".
Niin lesus »vastasi: „kaksi welkamiestä oli yhdellä lainaajalla; toinen oli welkaa »viisisataa penuinkiä ja toinen »viisikymmentä. Kun ei heillä ollut »varaa maksaa,
antoi hän molemmille anteeksi. Sanos nyt, tumman
näistä pitää häntä enemmän rakastaman?" Simon ivastasi: ..luullakseni sen, jolle hän enemmän anteeksi antoi".
lesus sanoi hänelle: ..oikein tnomitsit". Ia hän käänsi itsensä waimoon päin ja sanoi Simouille: ..näetkös tämän
waimon? Minä tulin huonecscsi, etkä sinä antanut wettä jaloilleni, mutta tämä kyyneleillänsä kastoi jalkani ja ne hiuksillansa kuiwasi. Et sinä minua suudellut, mutta tämä,
sitte kun tähän tulin, ei ole lakannut jalkojani suutelemasta. Et sinä päätäni öljyllä »voidellut, waan tämä
«voiteella jalkani woiteli. Minä sanon sinulle: „sentähden, että hänelle paljon syntiä anteeksi annettiin, hän
paljo rakasti; mutta jolle wähcmpi anteeksi annetaan, se
»vähemmän rakastaa". Sitte sanoi hän »vaimolle: ..sinun
syntisi owat anteeksi annetut; mene rauhaan!"')
luh. 6: 37. Jok» minun tyköni tulee, sitä en minä
Mllth. 11: 28. les. 42: 3.4.
') les. 32: 6. Hes. 34. Luu». 18: 11, 12.
') 1 Tim. 1: 15. Se on totinen sano ja kaiketi mahdollinen ottoa wastaan, että Kristus Icsus on tullut maailmaan syn»
lisiä »vapahtamaan, joista minä suurin olen.
Luu». 19: 10. Ps. 32: 1.2. les. 1: 18. Math. 12: 31.
1 loh. 4: 19. Me rakastamme häntä, sillä hän rakasti
')

heitä

ulos.

meitä ensin,

19. Ritas nuorukainen.
(Math. 19 luku.)

lesuksen ollessa wiimeiscllä matkallaan Jerusalemiin,
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tuli eräs nuorukainen hänen tykönsä ja kysyi: „hywä
Mestari, mitä hywää minun pitää tekemän, että saisin
ijankaikkisen elämän?" lesus sanoi hänelle: „miksi sinä
kutsut minua hywäksi? Ei ole kenkään hywä, maan yksi
Jumala. Mutta jos sinä tahdot elämään sisälle mennä,
niin pidä käskyt". Hän sanoi hänelle: „mitkä?" lesus
sanoi: „ei sinun pidä tappaman; ei sinun pidä huorintekemän; ci
pidä »varastaman; ei sinun pidä määrin todistaman; lunuioita isääsi ja äitiäsi; ja sinun pitää rakastaman lähimaistasi, niinkuu itseäsi". Kun nuorukainen sanoi nämä kaikki jo nuoruudestaau saakka pitäneensä ja kysyi: „mitä minulta wielä puuttuu?" sanoi
lesus hänelle: „jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja
myy kaikki, mitä sinulla ou ja anna waiwaisille; ja sinun
pitää
tawaran taiwaassa, ja tule ja seuraa minua". Mutta kun nuorukainen kuuli sen puheen, meni
hän pois mnrhcissansll; sillä hänellä oli paljo tawarata.
Niin lesus sanoi opetuslapsillensa:
sanon minä
teille: rikas tulee työläästi taiwaan waltakunwan. Huokeampi on kamelin käydä neulan silmän läpi, kuin rikkaan tulla Jumalan waltakuntaau". Mutta koska opetuslapset sen kuuliwat, pelästyiwät he sangen kowin ja sanoiwat: „knka siis taitan autuaaksi tulla?" Niin lesus
tykönä se on mahdokatsahti heihiu ja sanoi:
ton; Maan Jumalan tykönä owat kaikki mahdolliset".

sumu

saaman

Mllth. 6: 20, 21. Kootkaa itscllume tawarata taiwaassa,
lussa ei toi eikä ruoste raiskaa, ja kussa ei warkaat taiwa eikä
wnrast». Sillä kussa tawaranne ou, siellä on sydämeunckin. Ps.

62: 11. i!uull. tt: 24.
1 Tim. 6: 17—19. Käske mitä, jotka owat rikkaat tässä
moilmassa, ettei he ylpeilisi, eikä panisi toiwoausa katouwaiseen
rikkauteen, waan eläwään Jumalaan, joka meille runsaasti autaa
kaikkinaista nantitatsemme: että he telisiwät hywää ja hywissä
töissä rilastuisiwat, antaisiwat hylnällä mielellä, olisiwat awulbset
ja tallelle pauisiwat itsellensä hywän pcrustukscu edcspäiu, lasittäcitsensä ijauklliktistll elämätä. (Katso myös 6—12 w.w.)

20.

lesus siunaa

lapsia.

(Math, 19.)

Kerran tuotiin lesuksen tykö lapsia, että hän panisi
kätensä heidän päällensä ja siunaisi heitä. Mutta ope-
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tuslapset nuhteliwat heitä, jotka mitä toiwat. Waan
koska lesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi:
lasten tulla minun tykööni, elkääkii kieltäkö heitä, sillä
senkaltaisten on Jumalan »valtakunta. Totisesti
minä teille: jok» ei Jumalan waltakuntaa ota wastaan,
niinkuu lapsi, ei hän suinkaan siihen tule sisälle". Ia
hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja
siunasi heitä l).kerralla,
kun opetuslapset kysyiwät, kula olisi
Toisella
suurin taiwlllln waltaknnnassa, kutsui lesus tykönsä lap-

sanon

sen, asetti

sen heidän

keskellensä

ja

sanoi:

sa-

non minä teille: ellette käänny ja tule niiukun lapset,
niin ette suinkaan tule sisälle taiwaan Valtakuntaan. Joka
itsensä alentaa, niinkun tämä lapsi, on suurin taiwaan
waltllkunnasll 2). Ia joka holhoo senkaltaisen lapsen minun nimeeni, hän holhoo minun. Mutta joka pahentaa
yhden näistä pienimmistä, jotka uskomat minun päälleni,
parempi hänen olisi, että myllyn kiwi ripustettaisiin hänen kaulaansa, ja hän upotettaisiin meren sywyyteen^).

se

Nuorten lasten j» imewaisten suusta perustit
') Ps. 8: 8.
sinä woimcm. Math. 18: 10, 11.
°) Rom. 12: 16. Eltää itsistänne palju pitäkö, waan pitä»
lää itstänne nöyräin kaltaisina.
Ps. 119: 132; 141: 176. 1 Kor. 15: 10.
') Math. 25: 40. Sen, tun te teitte yhdelle näistä «vähimmistä minun weljistcini, sen te teitte minulle.
<) Hes. 3: 20.

21. Sllkeus.
(Luull. 19.)

Sitte waelsi lesus Jerikon läpi. Siellä oli yksi
publikaanien päämies, nimeltä Sakeus; joka oli rikas.
Ia hän pyysi nähdä lesusta, kuka hän olisi; waan ei
saanut kansalta, kun oli warreltansa wähäinen. Häu
mosi edelle ja uousi yhteen metsäfikunapnuhuu, nähdäksensä
lesusta; sillä hän oli sen kautta waeltawa. Kun lesus
tuli siihen paikkaan, katsoi häu ylös, näki hänen ja sanoi hänelle: „Sakeus, astu nopeasti alas; sillä minuu
pitää tllnllpäiwänll oleman sinun huoneessasi"
Ia hän

sa-
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astui nopeasti alas ja otti hänen iloiten »vastaan. Niin
laitti, jotka
näkiwät, napisiwat, tun lesus meni synMutta Sakcus sanoi; huotisen miehen seuroihin
len tawaraani annan waiwaisille, ja jos olen joulun pettänyt, sen neljäkertaisesti takaisin annan"'). Niin lesanoi hänelle: „tänä päiwänä on tälle huoneelle autuus tapahtunut, että Kanki on Abrahamin poika
Sillä
Ihmisen-Poika tuli etsimään ja wapahtamaan sitä, joka
kadonnut oli".

sen

sus

sen

'> les. 66: 2.
Minä katson
puoleen, joka raadollinen j»
särjetyllä hengellä on j» jola wapiiee minun sanani edessä. Hes.
18: 25. 33: 'il. les. 43: 1.
') Hes. 34. Mark. 2: >?.
') Es, 5: B—lo.
Muinen te olitte pimeys, mutta nyt te
olette waltens Herrassa: waeltataa, uiinknn walkcudcn lapset.
(Sillä hengen hedelmä on kaikessa hywyydessä »vanhurskaudessa
ia totuudessa. Ia koetelkaa, milä Herralle on otollista. 2 Tim,
2: 19.
10: 20. Ps. 32: 1, 2. Gal. 3: 7.
')

22.

lesns woidelllllln Vetämässä.
(loh. >2: I—ll.

Mark. 14: 3-9).

Kuutta päiwää ennen pääsiäistä, tuli lesus Betaniaan. Siellä oli Lazarus, joilla hän kuolleista oli herättänyt. Täällä walmistiwat he hänelle ehtoollisen, ja
Märta palweli; mutta Lazarus oli yksi niistä, jotka hänen kanssansa atrioitsiwat. lesuksen atrioidessa tuli
Maria, tuoden muassaan naulan turmelematonta ja kallista nardusta, ja »voiteli sillä lesukscu jalat, ja tuimasi ne hiuksillausa; ja huone täytettiin »voiteen hajusta.
Niin sanoi yksi opetuslapsista, ludas Iskariot, jota hänen
sitte Petti: „miksei tätä »voidetta myyty kolmeensataan
penninkiin ja annettu waiwaisille". Mutta sen hän sanoi, „ei pitääksensä murhetta »vailvaisista, waan saaduksensa rahoja kukkaroonsa. Niiu
lesus sanoi: „antakall
on
kätkenyt hautaamiseni
olla
rauhassa,
sen
häilen
hän
päiwäksi. Sillä teillä on aina waiwaisia, mutta en minä
teillä aina ole. Kussa ikänä tämä cwankeliumi saarna-
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taan

kaikessa maailmassa, niin
hänen muistoksensa".

mainitaan
Kork.

w. 8:6,

?.

myös tämä, kun

Rakkaus «n wäkewä kuin kuulema, hänen

hiilensä hehkumat ja uwot Herran tuli; niin
jous taio» rakkautta sammuttaa.
1 loh. 3: 18. Lapsukaiseni, elkäämmc

kielellä; waan työllä ja totuudella.

23.

hän teki,

ettei wettentään pal-

rakastako sanalla eli

lesus ratsastaa Jerusalemiin.
(Moth. 21: Luut. 19.)

Seuraamana päiwänä lähti lesus täältä Jerusalemiin. Tultuaan Betfagccu Öljymäen tykö, lähetti hän
kaksi opetuslastansa ja sanoi heille: „menkää kylään, joka
on edessänne, siellä löydätte sidottuna aasintammau warsonensa; päästäkää ne ja tuokaa minulle, ja sanokaa omistajalle: Herra niitä tarwitsec, niin hän laskee heidän". Tämä tapahtui, että täytettäisiin, mitä profeta
oli sanonut: „scmokaa Sionin tyttärelle: katso, sinnn kuninkaasi tulee sinulle siweä, istuen aasin tamman päällä"
Opetuslapset tekiwät, mitä lesus käski, ja taluttiwat aasin
warsonensa; ja paniwat »vaatteensa nnden päälle, sekä
istuttiwat lesukscn niiden päälle. Se suurikansan joukko,
joka Jerusalemista tuli häutä wastaan ottamaan ja joka
hänen seurassaan oli, hajotti waattecnsa tielle; toiset karsimat oksia (palmu) puista ja lewittiwät tielle. lesukse»
ajaessa Jerusalemiin, käwi kansa sekä edellä että perässä
laulaen opetuslasten kanssa: „Hosianna Dawidin pojalle!
siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimeen! Hosianna
korkeudessa!"^)
Tultuausa lähemmäksi kaupunkia, itki hän ja sanoi:
„jos sinäki tietäisit, niin tosin ajattelisit tällä ajallasi,
mitä rauhaasi sopisi. Mutta nyt omat ne kätketyt silmäisi edestä. Sillä päiwät tulewat sinulle, että wihollisesi saartamat sinnn, ja maahan tasoittamat sinun muurisi, ettei jää kimeä kiwen päälle; ettes etsikkosi aikaa
tuntenut"

").

Kaupunkiin päästyänsä, meni hän templiin ja ajoi
sieltä ulos ostajat ja myöjät, sanoen heille: „minun huo°
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neeni on rukous huone, waan te olette seu tehueet ryöwärien luolaksi". Hän opetti joka päiwä templissä ja
paransi sokeat ja ontuivat, waan yöksi meni hän Betaniaau.
Sllk. 9: 9. loh. 18: 36.
59: 20. Sionille on tulewa Wapahtaja, ja niille, jotka
kciäntywät synneistä pois Jakobissa.
Ps. 24: 7. Nostakaa portit päänne ja owet mailmassa
lorleentukaa, kunnian Kuninkaan mennä sisälle.
') Hes. 18: 32. Sillä ei minulla ole yhtäkään iloa jumalattoman kuulemasta,
Herra, Herra: scntcihden kääntykää,
')

les.

niin

te

Ps.

24.

saatte elää.

sauou

95: 7, 8.

Juvalaisten laswawa tiutku.
lesulsen
puhe wiimeisesta tuomiosta.
(Mach. 25.)

Tällä »viimeisellä»viikollaan opetti lesus wielä templissä
kansaa, joka hänessä rippui kiini, nuhteli warsin kowasti

fariseuksia heidän ulkokultaisuutensa, määrän ja maallisen
luulonsa tähden Mesiäisestä, ja saddukealaisia epäuskostaan. Tämä

lisäsi heidän

molempain entistä kinttua, että

heti olisiwat täyttäneet jo ennen päätetyn kuolema-uhkauksensa, waan pelkäsiwät kansaa. Mutta heidän näin neu«
wottomina, tuskaisina ollessa, saiwatki äkkiä odottamattoman awun. ludas, yksi opetuslapsista, tuli heidän tykönsä ja sanoi: „mitä annatte minulle, niin mmä hänen
teille saatan ilman kapinatta?" Tästä he suuresti
ihastuiwllt ja määräsiwät hänelle 30 hopeapenninkiä.
Siitä ajasta etsi hän soweliasta tilaa täyttääksensä aikomustansa.
Kun lesus palattuaan kaupungista istui opetuslastensa kanssa Öljymäellä, jutteli hän heille Jerusalemin
ja mailman lopuu edellä käymistä merkeistä sekä tulemisestansa »viimeiselle tuomiolle: „Koska Ihmisen Poika

tulee kunniassansa, ja kaikki pyhät enkelit hänen kansSilloin hän istuu kunniansa istuimella; ja hänen
eteensä kootaan kaikki kansat. Ia hän erottaa toiset toisistansa,

sansa.
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niin kun paimen erottaa lampaat wuohista. Lampaat asettaa
hän oikealle mutta wuohet wasemmalle puolellensa. Siiloin kuningas sanoo niille, jotka owat hänen oikealla puolellansa: ,Mkaa minun Isäni siunatut ja omistakaa se waltakunta, jotateille on »valmistettu mailman alusta. Sillä
minä isosin ja te ruokitte minun; minä janosin, ja te
juotitte minun; minä olin outo, ja te minun huonecsen
otitte; alasti ja te waatetitte minun; sairas ja wankina
ja te opitte minua". Silloin Vanhurskaat kysymät: milloin he owat näitä hänelle tehneet? Wacm kuningas
waswll ja sanoo heille: „sen, kun olette tehneet yhdelle
näistä wähimmistä weljistäni,
te teitte minulle".
Mutta wasemalla puolella olemille
hän: „menkää
pois tyköäni, te kirotut, siihen ijankaikliseen tnleen, joka
on walmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä
minä isosin, ettekä minua ruokkineet; janosin, ettekä minua
juottaneet; minä olin outo, ettekä minua huoneesen ottaneet; alasti, ettekä waatettanect; sairas ja wankina, ettekä
oppineet minna". Heki wastaawat häntä sanoen: „Herra
loska näimme sinun isoowan, taikka janoowan, taikka outoua, alastonna, sairaana taikka wankina, emmekä sinua
palwelleet. Silloin wastaa hän heitä: „mitä ette tehneet yhdelle näistä wähimmistä, sitä ette tehneet minulle".
Ia niiden pitää menemän ijankaikliseen waiwaan; mutta
Vanhurskaat ijankcnkkiseen elämään".

sen

sanoo

loh. 5: 28, 29, Hetki tulee, jona laitti ne, jotta haudoissa
owat, saamat tuulla hänen äänensä: Ia pitää tuleman edes, ne, jotka
«wat hywää tehneet elämän ylösnousemiseen; mutta ne, jott»
pahaa «wat tehneet tuomion ylösnousemiseen. Dan. 7: 9—14; 12:
1-3, 13. Ilm. 20: 11—15. 2 Kor. 5: 10. Saarn. 12: 13, 14.
Math. 12: 36.

lesus pesee

25.

(Luut. 22.

Torstai

opetuslastensa jalat.
loh.

13: 1.)

tuli

lesus kaupunkiin syömään pääVietettyään ehtoollista riisui häu waatSitte pani hän
limaisen ja wyötti itsensä
ehtoona

siäislammasta, jonka läksi opetuslasta oli jo ennen wal-

mistanut.

teeusa, otti
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wettä maljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja,
ja kuiwasi ne, sillä liinaisella, jolla hän »vyötetty oli.

Kun hän tuli Simon Pietarin tykö, sanoi se hänelle:
„Herra, ei sinun pidä ikänä miuun jalkojani pesemän".
Mntta lesus wastasi: „ellen minä sinua pese, niin ei
sinulla ole osaa minun kanssani". Simon wastasi heti:
„Herra, elä pese ainoasti jalkojani, waan myös kädet ja
pää". lesus sanoi hänelle: „joka pesty on, ei se muuta
tarwitse, waan että jalat pestään, niin hän on kokonansa
puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki 2).
Sitte kun hän oli heidän jalkansa pesnyt ja waatteensa
ottanut, sanoi hän heille:
mitä minä teille
tehnyt olen? Te kutsntte minun Mestariksi ja Herraksij;
ja te sanotte oikein, sillä minä myös se olen. Jos siis
minä, joka olen Herra ja Mestari, olen teidän jalkanne
pesnyt, niin pitää teidänki toisenne jalat pesemän. Silla
minä annoin teille esikuwcm, että te niin tekisitte, kuu
minä teille tein'). Jos te nämä tiedätte, te olette autuaat, jos niitä teette".

I°h.

13: I—B.
5: 25-27. Ilm. 22: 11. 1 loh. 1: 7—9.
') loh. 13: 34, 35.
Uuden kastuu minä teille annan, että
te rakastatte toinen toistanne, niinkun minä teitii rakastin.
Siitä pitää laittein tunteman teitä minun opetuslapsikseni, jos

l)

H Es.

keskenänne rakkauden pidätte.

1 Piet. 4: 8. Mutta ennen kaikkia pitäkää keskenänne palama rakkaus: rakkaus peittää paljo rikoksia.
Mark. 10: 43. Joka teidän
tahtoo suurin olla, se
«lkoon kaikkein Palmella.

seossanne

26.

lesus asettaa ehtoollisen
pettäjänsä.

ja ilmottaa

(i<uuk. 22.

Pääsiäislammasta syödessä sanoi lesus opetuslapsillensa: „minä olen halulla halainnut syödä tätä pääsiäislammasta teidän kanssanne, enneutun minä kärsin; sillä
en minä suinkaan syö enää siitä, siihen asti, kun se täytetään
Jumalan waltakunuassa". Silloin otti lesus leiwän,

kiitti, mursi ja antoi oftetuslapsillcusa, ja sanoi: „ottlltllll
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ja syökää, tämä on minun ruumiini, jota tcidäu edestänne annetaan; se tehkää minun muistokseni." Samalla
muotoa otti hän mhös kalkin, liitti ja antoi heille, sauocu: /Mataa ja juokaa tästä laitti. Tämä taltti
on se uusi testamentti minun weressiini, jota teidän ja

monen

Niin

tähdentun sen
usem

tokseni".

wuodatetaan syutcin anteeksi antamiseksi.
teette, niin tehkää
minun muis-

')

Sittc wli hän

„totisesti

noen:

se

murheelliseksi

hengessä, ja todisti, saon minun

teille, yksi teistä
sanon minä
opetuslapset sangen

pettäwä". Tästä tuliwat

murheelliseksi
lesutselle: „Herra lienenkö minä se?" Simon
Pietari unittasi Johannekselle, joka istui lesuksen wieressä, wisusti kysymään, kuka se olisi. Icsus sanoi: „se
ja sanoiwat

on se, jolle minä kastetun palan annan".
Ia kun hän
oli leiwän kastanut, antoi hän sen ludas Iskariotille.
Sittc sanoi lesus hänelle: „mitäs teet, niin tee pikemmin. Kosta hän palan oli ottanut, meni hän kohta ulos;
ja yö oli 2).
')

loh.

reui, hauella

6: 54.

lola snö minun lihani ja juu minun wc»
elämä; ja minä olen herättämä hänen

on ijaukaiktiuen

wiimeisenä päiwäuä.
1 Kor. 10: 16. Se siunattu kalkki, jota siunaamme, eikä se
«le Kristuksen meren osallisuus? Se leipä, jonka murramme, eikö
ruumiin osallisuus?
se ole»)Kristuksen
Ps. 41: 10. 2 Tim, 3: 18. Pf. 69: 26-29.

27.

lesulseu

hywastijattö puhe opetuslapsillensa.
(loh. 14—16.)

sen

Ruoalta päästyä puhui lesus opetuslapsilleen
ihanan hywastijattö puheen, alkaen: „Elkäiin sydämenne
murheellinen olko: Isäni huoneessa on monta asuinsijaa.
Ia maikka minä menen walmistamaan teille sijaa, tnlen
minä jälleen, ja otan teidän tyköni; että kussa ininä olen
siellä pitää teidänki oleman. Ia joka minua rakastaa,
se pitää minun sanani; ja minun Isäni rakastaa häntä
>a me tulemme hauen tykönsä ja asumme hänen tykönänsä.
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Minä olen totinen wiinapuu, ja Isäni on peltomies.
minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karJokaisen oksanjokaisen,
joka hedelmän kantaa, hän puhsii pois; ja
dista», että se kantaisi runsaamman hedelmän. Pysykää
minussa ja minä teissä. Niinkuu oksa ei taida itsestänsä
ole kiinni; niin
hedelmää lautaa, ellei hän wiinapuussa
ette tekään, jollette minussa pysy. Joka miuussa pysyy,
hän kantaa paljo hedelmiä; sillä ilman minulta ette woi
mitään tehdä. Jos ei joku minussa pysy, se heitetään
ulos niinkuin oksa, ja kuiwettuu; ja ne sidotaan kokoon
ja heitetään tiileen palmnaau. Ette minua walinneet,
maan minä walitsin teidät ja faasin teidät, että menisitte
hedelmää tekemään, ja hedelmänne Pysyisi. Totisesti sa-

non minä teille, mitä ikänä te anotte Isältä minun nimeeui,
hän antaa teille.
Jos mailma teitä nuhaa, niin tietäkää hänen wihan
nce» ennen minua kuin teitä. Jos olisitte mailmasta, miu
rakastaisi, mutta ette ole mailkyllä mailma
masta, maan minä walitsin teidän mailmasta; sentähden
Minulla olisi teille paljo puhumailma wihan teitä.
mista, waan ette uyt woi lautaa. Mutta Lohduttaja, se
Pyhä Henki tulee, jonka Isä on lähettäwä minun nimeeni, hän opettaa teille kaikki jn muistuttaa teille kaikki,
mitä olen teille sanonut.
Näitä puhui lesus, ja nosti silmänsä taiwasta kohti
ja sanoi: „Isä hetki tuli, kirkasta Poikasi, että Poikasi
myös kirkastaisi siuun. Niiukun sinä annoit hänelle mallan, antaa ijankllikkiseu elämän kaikille, jotka sinä hänelle
annoit. Mutta tämä on ijantaikkinen elämä, että he siuun ainoan totisen Jumalan tuntisiwat, ja jonkas lähetit,
lesuksen Kristuksen. Pyhä Isä, kätke niitä, jotkas minulle
annoit, nimesi tähden, että he olisiwat niinkuin meki
olemme yhtä! Mutta en minä ainoasti heidän edestänsä
rukoile, waan myös niitten edestä, jotka heidän sanansa
kautta uskowat minun päälleni^).

seu

omaansa

')

Hebl.

5: 7—9.
0
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28.

lesns Getsenmnessa.
«Mllth.

2!!,

Luuk. 22,)

Kun lesus oli rukoillut ylimäispapilliseu rukoukmeni hän opetuslapsinensa Kidronin ojan yli Öljymäelle. Tiellä sanoi lesus heille: „täuä yönä te kaikki
pahenette minuöta". Niin Pietari »vastasi: „jos kaikki
umut pahenisiwat, niin en kuitenkaan minä pahene".
Silloin sanoi lesus hänelle: ..totisesti sanou miuä sinulle: tänä yönä, enueutnu kukko kahdesti laulaa, siuä
miuun kolmasti kiellät". Mutta hän sanoi: „jos minun
pitäisi sinun kanssasi kuoleman, en niinä ikänä sinua
kiellä". Niin snnoiwat myös laitti. Sitte Herra lisäsi:
„Simon, Simou, katso, saatana on pyytänyt sculoalscnsa
teitä, niinkuu nisuja; wnau minä rukoilin edestäsi, ettei
uskosi puuttuisi. Ia tuu sinä tcrrau palajat, niin mah-

sensa,

loista weljiäsi" l).
Tultuansa kylään, joka nimitetään Getscmanetsi,

sa-

noi hän opetuslapsillensa: „istutaa tässä niin kauan, kun
minä menen ja rukoilen tnolla". Sitte otti hän Pietarin, Jakobin ja Johanneksen ja meni heidän kanssansa
puutarhaan, ja rupesi

murehtimaan

ja wapisemaau.

Niin lesus sanoi heille: „sicluni on suuresti murheissausll kuolemaan asti; olkaa tässä ja walwokaa minun
kanssani". Ia hän meni wahä etemmä heistä, laukesi
kaswoillensci ja rukoili sanoen: „minnn Isäni, jos
mahdollinen on, niin menköön pois minulta tämä
talkki; ei kuitenkaan, niinkuin minä tahdon, waau niinkuin sinä". Sitte tuli hän opetuslastensa tykö ja
löysi heidät makaamasta, ja sanoi Pietarille: „niiu ette
woineet yhtä hetkeä walwoa kanssani. Walwokaa ja

rukoilkaa, ettette kiusaukseen lankcisi.
Henki tosin on
altis, waau liha on heikko. Sitte meni hän toisen kerran ja rukoili samau rukouksen. Wcmn tultuansa takaisi,
löysi hän heidät laas makaamasta; sillä heidän silmänsä
oliwat raskaat. Hän jätti heidät, meni taas ja rukoili:
„Isä, jos sinä tahdot, niiu ota pois minulta tämä kalkki",
»oska hän towin
ahdistuksessa oli, rukoili hän
hartaammin. Hauen hikensä oli, uiiukuin wercn pisarat,

suuressa
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jotka maahan putosiwat. Ia enkeli taiwaasta ilmestyi
Rukoilemasta päästyään, tuli
wahwistamaan häntä
hän opetuslastensa tykö ja löysi ne murheen tähden makaamassa. Ia hän sanoi heille: »maatkaa wielii ja lcwätkää. Hetki on tullut, jona Ihmiscn-Poika annetaan
syntisten käsiin. Nouskaa, käykäämme, se lähestyy, joka
minun pettää".

') Kor. 10: 12. Scntähde», jola luulee seisomansa, katsotaan, ettei hän lantec.
2) les. 43: 24. Sinä sait minun työtä tekemään synnissäsi
jn olet tehnyt minulle waiwaa pahoissa teoissasi.
Hebr. 6:7, lesus on lihansa päiwiuä uhrannut rukouksia
ja uöyriä anonmksia, wäkewällä huudolla ja kyyneleillä, sille, jola
hänen woipi kuolemasta pelastaa.

29.

lesus

otetaan tiini ja wiediiän

Kaifaksellc.

(Kaikki ewcmkeliswt.)

lesuksen puhuessa opetuslasten kanssa,
kahdestatoista ja paljo wiitcä hänen kanspappien
ja wcmhinteu palwelioista, warustcttuinn
swlsa
tulisoitoilla ja sota-aseilla. Mutta ludas oli cmtanut
heille inertin, sanoen: „kclle suilta aunan, se on, kiini ottakaa
häntä". lesus astuiki heitä »vastaan rohkeasti, sanoen
palwclioillc ja joukolle: „ketä te etsitte?" He wastasiwat:
„lesusta Natsarealaista". Hän wastasi: Minä se olen".
Tainan kuultua hämmästyiwät he ja lankesiwat takaperin
maahan. Silloin astni Indas lesuksei: tykö ja antoi
suuta sanoen: „tcrwe Rabbi!" lesus sanoi hänelle: „ys°
Wiclä

tyi luoas yksi

suun

täwäni, mitä warteu sinä tulit; luda,
antamisellako sinä Ihmisen-Pojan petät?"
Smnassa astui
joukko ottamaan häntä kiini.
Mutta kun opetuslapset tämän näkiwat, scmoiwat he:
„Herra emmekö lyö miekalla?" Samassa weti Pietari
miekkansa ja hakkasi ylimmäisen papin palwelialta oikean
torwan pois. Mutta lesus sanoi Pietarille: „pistä mick
tasi tuppeen, sillä kaikki jotka miekkaan rupccwat, ne mict
taan hukkumat. Luuletkos, etten woisi inkoilla Isääni,
lähettämään minulle eucmmän kuin 12 legiota cilkeleitä.
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Eikö minun pidä juoman sitä kalkkia, jonka Isä minulle
antoi?" Sitte rupesi hän palwelian korwaan ja paransi sen.
Niin joukko ja ylimäinen päämies ottiwat lesuksen
tiini, sitoiwat hänen ja weiwät ensin ylimäisen papin
Kaifaksen tykö, jonne kirjanoppineet ja kansan »vanhimmat
oliwat kokoontuneet. Täällä ylimäinen pappi (ollen
raadin esimies) kyseli hänen opetuksestansa ja opesuuren
tuslapsistansa. Mutta lesus wastasi: „miuä olen maailman edessä julkisesti opettanut sekä templissä että muualla, koko ludan kansan kuullen. Kysy niiltä, jotka
tuuliwat, mitä minä heille sanonut olen". Silloin yksi
palwelioista antoi lesukselle lorwapuustin,
„niinkö
ylimäistä
pappia?"
wastaat
Wacm
lesus
sanoi:
sinä
„jos miuä pahasti puhuin, niin tunnusta
pahaksi
mutta, jos minä oikein puhuin, miksi minua lyöt?"
Sitte tuli määriä todistajia todistamaan lesusta
wastaan, waau eiwät heidän todistuksensa olleet soweliaat. Kun lesus ei sanankaan «vastannut heidän todistuksiiusa, uiiu ylimäinen pappi sanoi: „minä wannotan
kantta, ettäs sanot meille, oletko
sinua eläwän Jumalanpoika".
Jumalan
Kristus,
lesns wastasi: „ja wielä
sinä
saatte nähdä Ihmisen-Pojan istuman woiman oikealla puolella ja tulewan taiwaan piimissä". Silloin
ylimäinen pappi repäisi »aatteensa ja sanoi: „hän on
pilkannut Jumalaa, mitä me enää todistuksia tarwitsemme". Niin he kaikki tuomitsiwat lesuksen oleman Mikanaan kuolemaan.
Palweliat löiwät häntä poskille
ja syltiwät hänen silmilleen').

sanoen:
se

tosin menee, niinkuu !M
sitä ihmistä, jonka tantta
Ihmisen-Poita Petetään.
Sat. 13: 7. Herää mieltä paimeneni päälle, sen miehen
päälle, joka minulle lähinen on, sanoo Herra Zebaot: lyö paimenta niin lampaat hajoamat.
') Ps. 69: 21. Pilkka särtec sydämeni ja waiwaa minna:
minä odotan, jos joku armahtaisi, eitä sitä ole, ja lohduttajia,
>) Mllth. 26: 24. Ihmiscn>Poita
»estä tirjotettu un, waau woi luiteuli

waau

en tetääu

lähdä.

18: 38.
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30.

Pietarin kielto

ja

ludaau

loppu.

(loh. 18. Luukl. 28.

Mach. 24.)
ylimäiscn
papin saliin, seurasi
Kun Icsns wictiin
joukon
jälestä. Johannes,
kanssa
Pietari Johanneksen
joka oli ylimäiscn papin tuttalva, wei Pietarinki kartanoon. Owella oli piika, joka näti Pietarin ja sanoi
hänelle: „etkö sinnki ole tämän miehen opetuslapsia".
Hän wastllsi: „en ole". Sitte mcni Pietari palwcliain
raan kartanolle lämmittelemään, sillä kylmä oli. Siellä
sanoi taas eräs toinen Piika: ,Mnäti oli lesuksen Natsarealmsen kanssa". Pietari taas wäitti: „en wnne sitä
ihmistä". Waan siihen sanoiki toinen: „enkö minä sinua
uähnht yrttitarhassa hänen kanssansa, ja sinä olet Galilealainen, sillä puheesiki ilmottaa sinun". Pietari rupesi
sadattelemaan ja mannoinaan: „en ole, entä tnnne sitä ihmistä, josta te puhutte"
Silloin kukko lauloi ja Pietari muisti lesuksen sanat. Ia Herra katsahti Pietariin,
niin hän meni ulos ja itki katkerasti. Koska ludas
näki lesuksen kuolemaan tuomituksi, katui hän ja toi jälleen ne 30 hopeapcnninkiä pcippein päämiehille ja »vanhimmille sanoen: „minä pahasti tein, että minä petin
wiattoman weren". Mutta he sanoiwat: „mitä meidän
hopeapenninait
siihen tulee? katso itseäsi". Hän heitti
Papit ostiwnt niillä
templiin, läksi sieltä ja hirtti itsensä
rahoilla pellon, »vierasten hautaamiseksi. Kun se oli »veren hinnalla saatu, nimitettiin se »veripelloksi.

seu-

>) Mach. 10: 33. Jota minun kieltää ihmisten edessä, hänen nunäti kiellän Isäni edessä, jota on taiwaissa. Vlnth. 6: >3,
Luukl. 22: 31, 32.
Nom. 11: 20. Sinä pysyt »ston kautta: elä ole röykteä
waan pelkää. Rom. 3: 10—12, 23.
") Mc>th. 26, 24. Woi sitä ihmistä, jonka tantta Ihmisen,.

Poika petetään! Parempi olisi
syntynyttään.

1

31
Aamnlla

«:

jos ci

7,8,

hän ulisi

lesus Pilatuksen edessä.

(Mach. 27. Mark.

tulvan eteen

sen ihmisen ollnt,

Tim. 6:9, 10. Gal.

»varhain

15. Luuti. 23.

wciwät

I«h.

18.)

Juvalaiset lesuksen raas

maaherra Pontius Pilatuksen

tykö,

saadak
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sen: tuomionsa
wahwistetuksi >). Pilatus meni heidän tyja kysyi: „mitä kannetta te tuotte tätä miestä »vas-

tönsä

taan?" Silloin rupesiwat he kantamaan hänen päällensä
tämän me löysimme kansaa wiettelewän jakieltämän keisarille weroa antamasta
itsensä olcwan

sanoen:

sanoen

kuninkaan Kristuksen". Silloin tuotti hän lesuksen raastupaan ja kysyi häneltä: „oletkos Juvalaisten kuningas?"
lesus »vastasi: „minä tosin olen kuningas; mutta ei minun waltatnntani ole tästä maailmasta. Sitä »varten
olen minä syntynyt ja maailmaan tullut, että minä totuuden tmmustau. Jota totuudesta on, kuulee minun ääneni". Pilatus meni taas Juvalaisten tykö ja sanoi: „en minä
löydä yhtään syytä hänessä". —la kun silloin oli esillä myös
kapinassa mnrhan tehnyt »vanki, Barabbas, ja Pilatus huomasi, että Juvalaiset oliwat lesuksen kateudesta antaneet
ylön, sanoi hän: „teillä on ollut tapana, että minä pääsiäiseltä päästän teille irralle jonkun Wangin, minkä te
tahdotte. Kumman uyt tahdotte päästettälväksi, lesuksen
tahi Barabbaan?" Pappein yllytyksestä huusi kaikki kansa:
„hukkaa tämä, ja päästä meille Barabbas!"
Pilatus koetteli wielä saada tausaa armahtamaan
Icsusta, antamalla hänet ruostittawatsi; jonka perästä
sotamiehet »väänsiwät orjantappuroista rummu, pauiwat

se

sen

lesuksen päähän, ja puettiwat hänet pllrppurawaattecscn ja antoiwat ruowon hänen käteensä. Sittc lankesi»vat he polwillensa hänen eteensä sanoen: „terwe Indalaisten kuningas!" Pilatus »vei sittc lesuksen näin pilkattuna ja »verisenä kansan eteen ja sanoi: „tatso
Mutta kansa huusi:
ristiinaulitse häntä!"
Pilatus wastasi suuttuneena: „ottakaa te ja ristiinnauminä en löydä yhtään syytä

litkaa häutä,

sillä

män ja wei

lesuksen

hänessä".

Juvalaiset sanoilvat: "meillä on laki ja sen mukaan pitää hänen kuoleman, sillä hän tekee itsensä Jumalan Pojaksi". Koska Pilatus sen kuuli pelkäsi hän wielä enem-

taas raastupaan ja kysyi: „mista

sinä olet?" Mutta lesus ei häntä mitään »vastannut.
Pilatus sauoi: „etkös tiedä, että minulla on »valta sinua
ristiinnaulita ja minulla on »valta sinua päästää? lesus
wastasi: „ei sinulla olisi yhtään waltaa minun ylitseni,

se olisi

annettu ylhäältä.
Siitä ajasta pyysi
Mutta
päästää.
Pilatus häntä
tausa huusi: „jos sinä
hänen päästät, niin et ole keisarin ystäwä".
jos ei

uäki, ettei mikään auttanut, otti häu
ja sanoi: „wiaton olen minä tämän
»vanhurskaan miehen wcreen, katsokaa itsiänne". Kaikki
kansa huusi: „hänen wereusä tulkoon meidän ja meidän
lastemme päälle", Sittc tuoumsi hän lesukscn ristiinnanlittawnksi ja päästi heille Barabbaan.

Kun

wettä, pesi

Pilatus

käteusä

l) Luutt. 18: 32. Äaitti pitää täytettämän, mitä profetoilta
Ihmisen-Pojasta tiriotettu o». Sillä hän annetaan Yliw Pakn
noille ja pilkataan, häwäistään ja syljetään,
loh, 1: 11, Hän tuli omillensa, waan ei hänen omansa
häntä wastaan ottaneet.
Ps. 118: 22. Se tiwi, jonka rakentajat hyltasiwät on tul

makiwetsi tnllut. 5,
Hän on haawoilcttu meidän pahain teloimme
les. 53:
tähden ja meidän shntcimme tähden on hän hosuttu: rangaistus oli
hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haawainsa kantta
me olemme paratut. Hebr. 12: 3. Np, T. 2: 23.

32.
(Math. 27.

lesus ristillä

Mark. 15. Vuutt. 23,

loh, 19,)

Sittc wietiin lesus ristiinnanlittawaksi. Ia hän
kantoi ristiänsä. Häntä seurasi suuri joukko kansaa ja
«aimoja, jotka itkiwät. Niin Icsns käänsi itsensä heidän
puoleensa ja sanoi: „Icrusnlcmin tyttäret, clkää minua
itkekö, waan itkekää itsiänne ja lapsianne"
Ku» he tuliwat Golgatan knkknlalle, siinä he häncu
ristiiuuaulitsiwllt ja kaksi pahantckiää, yhden hänen oikealle i.a toisen wascmmalle pnolcllensa. Pilatus pauetti kirjotukscu ristinpäälle: „Tämäou ludalaisteukuningas". Se
oli kirjotettu, hcbrcaksi, grcikaksi ja latinaksi. Se oli3:lla
hetkellä päiwästä (kello 9 aika). Sotamiehet ottiwnt hänen waatteensa, jakoiwat ne keskenään ja hcittiwät hameesta arpaa, kuu ciwiit tahtouect sitä rikkoa.
Ristiinnaulittaessa sanoi lesus: „Isä, anna heille
autcctsi; sillä, he eiwät tiedä, mitä he tetewät". lesuksen ristin juurella seisoiwat hänen äitinsä ja opetus-
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lapsi, jota

hän rakasti (Johannes). Silloin sanoi hän
äidillensä: „wllimo, katso sinun poikaasi" ja opetuslapselle sanoi Hän: „klltso sinun iiltillsi". Siitä hetkestä
otti opetuslapsi Marian tykönsä. Sotamiehet piltkasiwat
häntä sanoen: „jos olet ludalaisten kuningas niin auta
itseäsi". Papit ja päämiehet pilkkasiwat häntä sanoen:
„muiw hän on auttanut, mutta ei woi itseänsä auttaa".
„los olet Kristus", Israelin kuningas, niin astu alas
rististä ja me uskomme sinun". Toinen pahantekiöistä
pilkkasi myös häntä za sanoi: „jos olet Kristus, niin
auta itseäsi ja meitä". Mutta toinen »vastasi nuhdellen:
„etkö sinäkään Jumalaa pelkää, waitka olet yhdessä kadotuksessa. Tosin me olemme syystä siinä, mutta ei
tämä mitään pahaa tehnyt. Sitte sanoi hän lesukselle:
„Herra, muista minua koskas tulet »valtakuntaasi". Niin
lesus sanoi hänelle: „totisesti sanon minä sinulle: tiiunnäiwäuii pitää sinun oleman minnn kanssani painSitte 6:lla hetkellä (12 aikana) tuli syukeä pioisissa".
meys, joka kesti 9:teen hetkeen (3:n aika). Ia aurinko
pimeni. Silloin lesus huusi suurella ääuellä: „minun
lumalcmi, niinun Jumalani! miksi minun ylönannoit?"
Sitte sanoi hän: „minä janoon". Kohta jnoksi yksi sotamiehistä, lasti sienen etikaan ja pani isoppia ympärille
ja antoi hänen juoda. Koska lesus oli etikkaa juonut
sanoi hän: „sc on täytetty". Sitte sanoi hän taas suurella äänellä: „Isä, sinun käsiisi annan niinä henkeni".
Sitte kallisti hän päänsä ja antoi henkensä^).
Ia katso templin esiwaate repesi kahtia ylhäältä hamaan alas asti, maa järisi, kalliot halkesiwat, haudat auleniwat ja mouta pyhäin ruumista, jotta maanneet oli»vat uousilvllt ylös. Päämies ja ne, jotka »vartioimassa
oli tämä hursoliwat, sanoiwat tämän kuultuaan:
kas ihminen ja lumalcm Poika.
') Hebr. 13: 12. Seutähdeu on myös lesus, että hän tan«
pyhittäisi omalla wcrelläusä, ulkona portista kärsinyt.
') 1 Piet. 2: 24. Kristus uhrasi meidän syntimme
ruumiissansa puun päällä, että me synnistä Pois kuolleet eläisimme
wanhurslandelle, jonka haawain kantta te olette termeiksi tulleet.
Gal, 3: 13. Kristus on meitä lunastanut lain kirouksesta,
kosta häu tuli kiroukseksi meidän edestämme.

san

omassa
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Hcbr. 10: 14. yhdellä uhrilla on hän ijaukailtisesti täydel°
»isiksi tehnyt, m>, jotka pyhitetään. 2 Kor. 5: 19, 21. 1 loh. 2:
2. loh. 15: 13. 2 Kor. 5: 15. Gal. 5: 24. Hus. 13:14. Dan.
9: 24, s. s. U. S. W. N:° 144: 1, 11. O lesti elon', autuuten',
Ijäincn lähde laupeuden! Sä ristinpuussa surmattiin, Mn» edes
tnni uhrattiin.
Siis nöyrimmän nyt liitoksen Sinulle annan
lesuinen, Sä että kuolemallasi Sowitlt synti-wcltani.

33.

lesus haudataan.

Mutta koska ehtoo tuli, niin rohkeni Josef Arimoa
liasta, rikas ja arwoisa raatiherra, joka oli tähän asti
ollut salaa lesuksen opetuslapsi, menua Pilatukselta pyytämään Icsnksen ruumista, haudntakscnsa sitä. Litwan
saatuansa, otti hän ruumiin alas rististä. Sittc tuli
myös Nikodemus, joka enueu oli yöllä tullut lesukseu
tykö ja toi mirhamia ja aloeta sckotcttnna lähes l<A)
naulaa. Sillä woitcliwat he lesuksen ruumiin ja kääri
wät sen puhtaisin liinawaatteisin. Lähellä Golgataa oli
Josef crääsen yrttitarhaan hakkauttanut itsellceu tnllioou
haudau, johon ei ketään wiclä ollut pantu; siiheu Paniwat he lesuksen ruumiin ja »vicrittiwat sunrcn kilven
Mutta Juvalaisten ylimäiset mcniwät
haudan owelle
Pilatuksen tykö ja sanoiwat: „me muistamme sen »viettelian sanoneen: „kolmen päiwän perästä minä nousen ylös".
Anna siis »vartioida hautaa, etteiwät hauen opetuslaptulisi ja »varastaisi hauen ruumistaan ja säilöisi:
„hän nousi ylös kuolleista". Pilatus sanoi: »vartioittaa,
miten parhain taidatte". He mcniwät ja wahwistiwat
handan »vartioilla ja lukitsiwat kiwen sinetillänsä

sensa

les. 53: 9. Hänen hautansa aiwottiin jumalattomain
selaan; rikkaan tykö tuli häu kuiteuti kuoltuansa. 1 Kor. 15: 14.
Ps. I<i: 1(1. Sillä et sinä hylkää sieluani helwetissä, että salli
Pyhäsi uäkcwän turmelusta. les. 57: 2. Jim, 14: 13.
U. S. W. N:o 150: IN. Äuiu hautahan Häu lasketaan,
Niin maa on pyhitetty, Leputammioksemme Hauta meille tehty.
") Ps, 2:1, 4.
Miksi pakanat tiutuitsewat ,n kansat turhia
ajattelemat. Maan kuninkaat nonsewat ja päämiehet keskenänsä
ncuwoa pitämät Herraa ja hänen woideltuausa wastaan?
Mutta joka taiwaassa asuu, nauraa heitä: Herra pilkkaa heitä.
loli, 5: 12, 13,
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34.

lesulsen

ylösnouseminen.

(Math. 28. ?uu». 24.

loh.

21.)

Sllbblltin lopulle ehdittyä, kun wiikon ensimäinen
päiwä oli juuri walkenemaisillansa, tuli Maria Magdalena ja toinen Maria katsomaan hautaa.
la silloin
tapahtui suuri maanjäristys; sillä enkeli astui alas taiwaasta ja wieritti kiwcn haudan owelta ja istui sille.
Hän oli nähdä kun lumi. Siitä wartiat hämmästyiwät
ja tuliwat niinkuu kuolleiksi ja pakeuiwat pors haudalta
Mutta waimot, jotka oliwat warustancet hywänhajuisia woiteita, woidellakseusa lesusta, meniwät haudalle.
Tiellä sanoiwat he keskenään: „luka meille wierittää kilven haudan owelta?" Waan haudalle päästyänsä näkiwätki he kiwen olewan jo poissa. Kun yksi waimoista,
Maria Magdalena, näki, ettei lesus enää haudassa ollutkaan, riensi hän sitä ilmottamaan Pietarille ja Jo„he owat minun Herrani wieneet hauhannekselle
dasta enkä tiedä, kuhunka he hänen paniwat. Toiset
waimot meuiwcit sillä aikaa hautaan ja niikiwät siellä eukelin istuman kiiltäwissä waatteissa. Enkeli sanoi hämmästyneille mannoille: „elkää pelätkö! Te etsitte ristiinnaulittua lesusta, waan ei hän ole täällä, sillä hän nousi
ylös. Menkää ja ilmottakaa hänen opetuslapsillensa, että
hän nousi ylös. Niin he meniwät ilmottamaan tätä.
Mutta Pietari ja Johannes juoksiwat haudalle.
Siellä näkiwät he kiiäriliinan, waan eiwät nähneet lesusta. Sitte meniwät he totiansa. Kun Maria Magdalena tuli toistamiseen haudalle jonka reunalla hän seisoi ja itki; silloin uäki hau lesulsen seisowan, eikä tiennyt, että se oli lesus. Mutta lesus sanoi: „waimo,
mitäs itket? ketäs etsit?" Maria, joka luuli lesusta yrttitarhan haltiaksi, wnstasi: „Herra, jos sinä hänen kannoit pois, niin sano meille, kuhunka hänen panit ja minä
tahdon ottaa hänen". lesus sanoi hänelle: „Maria!"
Silloin tunsi hän lesulsen ja sanoi: Mestari". Mutta
lesus sanoi: „elii minuun rupce, sillä en minä ole wielä
mennyt ylös Isäni tykö; wallu mene minun wcljeini
tytö, ja
heille: minä menen minun Isäni tyto ja

sanoen:

sano
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teidän Isänne tytö, minnn Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö". Ia Maria meni ilmottamaan opetus'
lapsille, että hän oli nähnyt Herran.
Rom. 14: 9. Sillä sentähoen on Aristus kuollut ja
elämäksi tullut, että hän olisi kuolleitten
ja eläwitten Herra, Ps. 114: 7; Ps. 2: I—s.
Rom. 4: 25. lesus on meidän syutcimme tähden annettu
ulos ja meidän wanhnrskauttamisemme tähdcu herätetty ylös.
')

nousnut ylös, ja jälleen

11: 25. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joy.
ja teli elätte. 1 Kor. 15: 4; 12,13; 20—23.
Ilm, l: 5: 17, 18. Dan. 9: 24. Hos. 13: 14.
U. S. W, N:o 155: 1, 7. Iloitkaa pääsiäis juhlasta, le.
susta tiittäin kullcnsw, lol' ompi kuolon moittauut, Elämän meille
tuottanut.
Kuin lesus nousit kuolleista, Herätä synnin unesta Mun
sieluni ja ilolla, Myös ruumiini wihdoin herätä.
')

14:19,

loh.

Minä elän,

35.

lesus

ilmestyy

Emcmlsen tiellä.

(Luutt. 24: 13—3<y.

Kaksi opetuslasta meui sinä päiwäuä Einaukscn kylään, joka oli Jerusalemista 60 »vakomitan päässä. Tiellä
puhuiwat he keskenäusä kaikista niistä, kun oli tapahtunut. Heidän puhuessaan tapahtui, että lesus tuli ja
matkusti heidän kanssansa, mutta ciwät he häntä tuute»
Niin lesus sauoi heille: „mitä puhetta te keskenänne pidätte, ja olette niin murheelliset?" Toinen
heistä »vastasi: „oletkos ainoa muukalainen Jerusalemissa,
joka et tiedä, mitä siellä näinä päiwinä tapahtui?" Hau
wastasi: „mitä?" „He sanoiwat: „ylimmäisct pappimme
ja päämiehemme ristiinnaulitsiwat lesuksen Natsarctista,
joka oli wäkewä profcta töissä ja sanoissa Jumalan ja
kaiken kansan edessä. Mutta me luulimme hänen siksi,
joka Israelin piti lunastaman, ja paitsi näitä, on jo
mas päiwä siitä, tun nämä tapahtuiwat. Muutamat
waimot, jotka »varhain aamulla käwiwät haudalla, tuliwat ja sanoiivllt, eltä hauta oli tyhjä ja että oliwat enkelinki uäyn nähneet; jotka sanoiwat hänen eläwän.
Mimtmnat meistä käwiwät myoski haudalla ja löysiwät kaikki todeksi, mitä waimot oliwat puhuneet, mutta
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eiwät häntä nähneet". Niin lesus sanoi heille: „o, te
tomppelit ja hitaat sydämestä uskomaan, mitä profetat
puhuneet owat! Eikö Kristuksen pitänyt näitä kärsimän
ja niin tunniahansa käymän sisälle?" Sitte selitti hiin
heille kaikki kirjotukset, mitä hänestä Moses ja profetat lir-

jottaneet oliwat^).
Kun he tuliwat Emauksceil, tecskeli hän itseänsä
etemmä käymään. Mutta he waatiwat häntä
„ole meidän kanssamme, sillä ehtoo joutuu ja päiwä on
laskeunut". Ia hän jäi olemaan heidän kanssansa
Heidän atrioidesslllln otti hän leiwän, kiitti, mursi ja

sanoen:

antoi

heille.

Silloin

tunsiwat he hänen.

Mutta

hän

katosi heidän näkymistään. Silloin scmoiwat he keskenänsä: „eikö sydämemme meissä palannut, kosta hän tiellä
meitä puhutteli ja selitti kirjotuksia". He uousiwat ja tuliwat

takaisi Jerusalemiin

tapahtunut oli ja kuinka
wän murtamisessa

ja kertoiwat toisille, mitä heille
tunteneet lei-

he hänen oliwat

Sillä knssa lcilsi tahi kolme tulemat lo°
') Math. 18: 20.
toou minun nimeeni, siinä minä uleu heidän keskellänsä,
°) AP. T. 10: 43. Hänestä kaikki profetat todistamat, että
jokaisen, joka uskoo hänen päällensä pitää hänen nimensä lautta

shnmt anteeksi saaman.
') Math 28: 20. Katso, minä olen teidän kanssanne
Päiwä maailman loppuun asti. 1 Mos. !8: :;,
') Ps. 66: 16.

36.

lesus ilmottlm itsensä

jota-

opetuslapsillensa.

(luh. 20: 19-29).

Opetuslasten ollessa koossa samana iltana lukittui»
owicn takana Juvalaisten pelon tähden, tuli lesus, seisoi heidän keskellään ja sanoi: „rauha olkoon
Mutta opetuslapset peltäsiwiit ja luuliwat hengen niikewäusä; maan kun lesus osotti heille kätensä ja kylkensä,
niin opetnslapset ihastuiwat, että he nätiwät Herran.
Sitte Hän taas sanoi heille: „rauha olkoon teille!" mintun Isä minun lähetti, niin minäki lähetän
Mutta Tuomas ei ollut silloin läsnä. Kun hän tuli, niin

133

toiset sauoiwat: „me näimme Herran". Mutta hän sanoi heille: „ellen minä näe hänen käsissään naulain
reikiä, pistä sormeani naulan sijaan ja kättäni hänen
kylkeensä, en minä usko".
Kahdeksan päiwän perästä oliwat opetuslapset taas
sisällä ja Tuomaski oli heidän kanssansa. Niin lesus
taas tuli, waikka owet oliwat lukitut ja sanoi: „rauha
olkoon teille!" Sitte sanoi häu Tuomaalle: „pistä sormesi tänne ja katso käsiäni, ja ojenna tänne kätesi ja

kylkeeni eläkä ole epäuskoinen, maan uskowainen.
Tuomas wastllsi ja sanoi hänelle: „mimm Herrani jll
minun Jumalani". lesus wastasi: „ettäs näit minun
Tuomas, niin sinä uskoit; autuaat owllt ne, jotta ciwät
näe ja kuitenkin ustowat').
Niin teki lesus myös monta muuta merkkiä opetuslastensa nähden, jotta eiwät tässä kirjassa ole kirjotetut.
Mutta nämä owllt kirjotetut, että uskoisitte, että leon Kristus Jumalan Poika, ja että saisitte elämän,

pistä

sus

uskon kantta hallen nimeensä.

') Rom. 5: 1. Että me siis olemme uskosta wcmhurskau
tetut, min meillä on rauha Jumalan kanssa Herramme Icsukscn
Kristuksen lautta. loh, 14: 27.
'') les. 57: 19. Es. 2: 17. loh. 16: 22. Niin on teilläti
nyt murhe, mutta minä tahdon teitä jcillensä nähdä j» teidän sh»
dämenue on iloitsema eitä kenenkään Pidä teidän iloanne otta°
mau pois. Fil. 4: 7.
') 2 Kor. 5: 7. Sillä me »vaellamme uskossa ja emme katsomisessa. Ps. 126.

37.

lesulsen tlliumasen astuminen.
(Ap. T. 1.)

Sitte näkyi lesus opetuslapsillensa 40 paiwää ja
puhui heille Jumalan »Valtakunnasta. Kerran kokosi hän
kaikki opetuslapsensa eräälle mäelle Galileassa sa sanoi:
„minulle on annettu laitti woima taiwaassa ja maan
päällä. Menkää siis jaopettakaa kaikkea kansaa, jakastakaa heitä nimeen Isän, Pojan ja Phhän Hena,en, ja
opettakaa heitä pitämään laitti tuin mmä olen teidän
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käskenyt: ja katso, minä olen teidän kanssanne jokapiiiwä maailman loppmin asti".
Viimeisen kerran kokosi hän yksitoista opetuslastansa
Öljymäelle ja sanoi heille: ..Johannes tosin kasti medellä,

mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä ei monen päiwän
perästä. Ia teidän pitää minun todistajani oleman, sekä
Jerusalemissa, että koko ludeassa ja Samariassa ja sitte
maailman ääriin. Kun hän tämän sanonut oli, siunasi
hän heitä; jonka tehtyä hän otettiin ylös heidän nähtensä

ja pilwi wei hänen heidän silmäinsä edestä. Ia hän istui Jumalan oikealle kädelle
Kun he katseliwat taiwaasen, hänen mennessään,
niin heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä liittämissä waatteissa ja sanoiwat: ..Galilean miehet! mitä te seisotte ja
katsotte taiwaasen? Tämä lesus, joka teiltä otettiin, on
niin tulewa, kuin te hänen mencwanki näitte". Sitte
palllsiwat he Öljymäeltä Jerusalemiin ja walitsiwat apostoliksi ludaksen sijaan, arwalla Matiaan.
') Hebr. 9: 24. Sillä ei Kristus mennyt käsillä tehtyyn
pyhään, wa»n hän meni itse taiwaasen, että hän nyt Jumalan
laswoin edessä meidän tähtemme ilmestyisi.
Nom. 8: 34. Kuta on, jota tahtoo kadottaa? Kristus on
kuollut, wieläpä herätetty ylös, on myös Jumalan oikealla kä
della, joka myös edestämme rukoilee. loh. 14: 2, 3.
Fil, 3: 20. Mutta meidän menomme on tciiwohissa, josta
me myös odotamme lunastajaa Herraa Icsusta Kristnsta; joka
meidän heikon ruumiimme kirkastaa, että se häneu kirkkaan ruu°

miinsa kaltainen ulisi,
Math. 28: 20. Ps.
«-

ss-U. S.

«8: 18, l9;

47: 6.

Ef.

4: 8

ss.

Ps.

W. N:° 167: 3. Nyt taiwahassa istuma Isänsä o,li>
alla, Hän pyytää meitä suojella Eestiimme wastaell», Ia niille,
jotka uskomat, Hänehen ylsin luottamat, Hän antaa Pyhän Hengen.

38.

Apostolit

soawat
(AP.

T.

Pyhän Hengen.

2.)

Kun »viideskymmenes päiwä täytettiin (Helluntaina),
oliwat opetuslapset kaikki yksimielisesti koossa. Ia humaus kuului äkisti taiwllllsta, niinkuu suuri tuulispää
olisi tullut ja täytti koko huoneen, kussa he oliwat istu-
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massa.

Heille näkyiwät wiileskellyt kielet, mintuin tuliset, jotka istuiwat tunki heidän päällensä. Ia he täytet-

tiin Pyhällä Hengellä ja rupesiwat puhumaan muilla tie<
lilla, sen mukaan kun Henki antoi heidän puhua.
Jerusalemissa asui Juvalaisia lumalata pellääwäisiä
miehiä kaikkinaisista kansoista, kun taiwaan alla on.
Tästä sanoman kuultua tuli suuri kansan paljous kokoon.
Kun he kuuliwat opetuslasten puhuman heidän maansa
kielillä Jumalan suuria tekoja, niin he tyhmistyiwat ja
sanoiwat keskenänsä: „mitäs luulet tämän olewan?" Waan
toiset nauroiwat heitä ja sanoiwat: „he owat täynnänsa
makeata wiinaa".
Silloin Pietari nousi puhumaan ja sanoi heille:
„lesutsen Natsarealaisen, jonka te tapoitte ja ristiinnaulitsitte, on Jumala kuolleista herättänyt, ja hän on korotettu Jumalan oikealle kädelle. Hän on lupauksensa ja
Profeta Joelin ennustuksen mukaan lähettänyt Pyhän
Hengen, mintun nyt näette ja tuulette. Mutta kun he
läpi heidän sydämensä ja satämän kuuliwat, käwi
noiwat Pietarille ja muille apostoleille: „mitä meidän
pitää tekemän?" Waan Pietari sanoi heille: „tehtll'll parannus ja antatcmn jokainen itsensä lastaa lesutsen

se

Kristuksen nimeen, syntcin anteeksi saamiseksi, niin te
saatte Pyhän Hengen lahjan". Ia monilla muillaki
sanoilla todisti hän ja neuwoi heitä. Ne, jotka mielellänsä hänen sanansa wastaan ottiwat, kastettiin, ja sinä
päiwänä lisääntyi lähes 3,(KX) sielua.
Kaikki uskowaiset oliwat alati rukouksissa ja leiman
murtamisessa. He myiwät omaisuutensa ja jakoiwat sen
mukaan, kun kuki tarwitsi. Ia Herra lisäsi jokapäiwä
autuaaksi tulewia seurakunnalle.

') Sat. 12: 10. Mutta Vannoin huoneelle ja Jerusalemin
asuwaisille minä wuodatan aimon ja inloutsen hengen, luel.
2: 28 sf.
Hes. 38: 26. Minä annan teille uuden sydämen ja uudeu
hengen annan teihin; ja otan pois lihastanne liivisen sydämen ja
annan teille sydämen lihasta. Ia annan minun Henkeni teihin.

Rom. 8: 14—<6. 1 Kor. ,4: 2—6.
2) loh. 14: 26. Lohduttaja, se Pyhä Henli, jonta

Isä on
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lähettämä minun nimeeni, hän opettaa teille tailli, ja muistuttaa
teille laitti, kun minä sanonnt olen.
') U. S, W.
Tule Pyhä Henki luoksemme-. Ia armost'uslowaistes' sydämiin, Ia pyhä lntlantcs' lietti uiihiu sytytä: Sä,
jota laitti kielet, kaikki kansat rauhan siteillä yhdistät Kristntsehen
ja uskon yhteytehen. Halleluja! Halleluja!

39.

Apostolit hengellisen oitenden

edessä.

(Ap. T, 3—5.)

Kerran mcniwät Pietari ja Johannes templiin. Ia
yksi sllllttamaton hamasta äitinsä tohdnsta kannettiin joka
päiwä templin owen eteen, anomaan almua. Kun hän
näki Pietarin ja Johanneksen aikoman sisälle, katsoi
hän heidän päällensä toiwoen jotaki saawansa. Mutta
Pietari sanoi: „kultan ja hopeata ei miuulla ole, waau
sitä, kun unuulla on, annan minä sinulle: lesukscu Kristuksen Nlltsarealaiscn nimeen nouse ja käy!" Ia hän
tarttui hänen oikeaan käteensä; kohta hänen jäsenensä ja
kautausll wahwistuiwat. Silloin hän nousi ylös ja käwi
heidän kanssansa hypäten ja kiittäen Jumalaa. Kaikki
tausa näki hänen, ollen täynnä peltoa ja suurta hämmästystä

!).

Koska Pietari

sen

näti sanoi hän kansalle: „mitä

ihmettelette?" Taikka mitä meitä katsotte, juuri kuu
olisimme omalla »voimallamme tämän käymään saattaneet?"

tätä

Abrahamin, Isakiu ja Jakobin Jumala ou kirkastcmut,
Poikansa lesukseu jonka te annoitte ylön, tapoitte elämän
inan

Pääruhtinaan ja anoitte teillenne murhamiestä. Talesukseu on Jumala kuolleista herättäuyt, jouta to-

distajat me olemme. Ia nskon kautta hänen nimeensä,
antoi hän tälle terwcytensä jälleen kaikkein teidän nähtenne. Niin tehkää parannus ja palailkaa, että syntinne
pyhittäisiin pois. Sillä teille on. Jumala ensin Poikansa
lesuksen herättänyt ja lähettänyt hänen teitä siunaamaan,
että te kuki pahuudestanue palajaisitte". Moni niistä,
jotka sanan kuuliwat uskoi, ja uskowaisten lutu nousi

s,ooo:ksi.

Hcidäu näitä kansalle puhuessaan, tuliwat ylimäiset
heidät kiiui ja weiwät raa-

papit ja Saddukeukset, ottiwat
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tiu eteen. Siellä kysyiwät he: »millä woimalla ja kenen
nimeen te olette tämän tehneet?" Pietari »vastasi lesukNlltsareallliscn nimessä, jonka te ristiinnaulitsitte ja
jonka Jumala kuolleista herätti; hänen nimeensä seisoo
tämä terweenä teidän edessänne. Ei yhdessäkään toiole autuutta; Mä ei ole muuta nimeä taiwaan
alla ihmisille annettu, jossa meidän pitää autuaiksi tuleman".
Kun heillä ei ollut mitään, josta heitä olisi»
wat waiwanneet, niin he ajoiwat heidät ulos raadista ja
kielsiwät, etteiwät he enää lesuksen nimestä puhuisi.
Mutta he wastasiwllt: »tuomitkaa itse, onko se oikein,
että me teitä kuulemme enemmän kuin Jumalaa"'^).
Apostolien kätten kautta tehtiin monta merkkiä ja
Ia joukko eneni miehistä ja waiihmettä kansan
moista jotka Herran päälle uskoiwat. Niin ylimäwen
pappi ja Sllddukealaisten lahko nousiwat toistamiseen,
täynnä kiiwauttll ja paiskasiwat kätensä apostolien päälle
ja paniwat heidät wankihuonccsen. Mutta Herran enkeli
heidät sieltä ulos ja sanoi:
awasi yöllä tornin owen, wei templissä
kaikki tämän elä»menkää ja puhukaa kansalle
män sanat". Aamulla kokoontui kaikki raati kokoon ja
lähetti palweliat hakemaan apostolcita eteensä. Mutta
palweliat palasiwat,
»tornin löysimme kyllä wisusti sulettuna ja wartiat owen edessä ulkona seisomassa,
wllan kun sisälle menimme emme ketään löytäneet. Sitte,
kun saiwllt kuulla apostolini olewan templissä, kutsuiwat
»emmekö me kowasti kiel>
he heidät eteensä ja sanoiwat:
läneet teitä tähän nimeen puhumasta? ja katso, te olette
täyttäneet lesusalcmin opetuksellanne ja tahdotte wetää
tämän ihmisen weren päällemme". Mutta apostolit wastasiwat: »enemmän tulee kuulla Jumalaa kuu ihmisiä".
Siitä kiukustuiwat he ja pitiwät neuwoa tappaako
heitä. Silloin nousi raadista yksi fariseus, Ga°
maliel, josta kaikki kansa paljon piti ja käski wiedä
apostolit mitä pikemmin ulos, lisäten wielä: »jos tämä
nenwo eli teto on ihmisistä, niin se tyhjään raukee, waan,
jos se on Jumalalta, niin ette woi sitä tyhjäksi tehdä,
ettette myös löyttäisi sotineeksi Jumalaa wastaan". Niin
kaikki miclistyiwät hänen neuwoonsa ja päästiwät apos-

sen

sessa

seassa.

sanoen:

sensa
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tolit

hosuttuina ulos. He meniwät iloiten raadin edestä,
mahdolliset pilkkaa kärsimään lesuksen nimen

että oliwat

tähden; eiwätkä lakanneet
suksesta').

saarnaamasta ewankeliumia le-

') les. 35: 6. Silloin rammat hhppääwät uiintun peurat
ja mykkäin kieli pakahtuu liitokseen, Mark. 16: 1?
2) Luutk. 2l: 15. Silla minä annan teille suun ja wiisauoen, jota
wastaan ei he woi puhua, eikä seisoa mustaan taikti, jotta teitä
»vastaan owcit. Math. 10: 18—20.
') loh. 15: 18. Jos maailma teitä wihaa, niin tietäkää
häneu ennen minna wihanneen kun onteitä,
Rom. 8: 31. Jos Jumala
meidän puolesta, kuta woi
olla meitä wastaan. Math. 10: 22, 28—33.

ss.

40. Steflinus.
Apostolit asettiwat seitsemän köyhäin holhojaa, joista
yksi oli Stefanus, mies täynnänsä uskoa ja Pyhää Henkeä.
Hän teki suuria ihmeitä ja tunuustähtiä kansan seassa.
Muutamat Juvalaiset riiteliwat Stefanin kanssa, waan
eiwät woineet olla, sitä wiisautta ja sitä henkeä wastaan,
jonka kautta hän puhui. Silloiu ottiwat he hänen liini,
weiwät raadin eteeu ja sääsiwät miehiä, jotka sauoiwat:
„me olemme tämän kuulleet puhuwan pilkkasauoja Mosesta ja Jumalaa ivastaan". Siihen Stefanus wastasi
laweasti ja osotti Jumalan suureu uskollisuuden Israelin kansaa kaswattaessa, sekä tämäu kansan wastahakoisuilden Herraa kohtaan, päättäen puheensa: „te niskurit
ja ympärileikkaamattomat sydämestä ja korwista, te olette
aina Pyhää Henkeä wastaan, niinkuu teidän isänne, samoin tcti".

Koska he nämä tuuliwat, käwi se läpi heidän sydä.
ja he kiristeliwät hampaitansa hänen päällensä.
Mutta Stefanus katsahti ylös taiwaasen ja näki Jumalan kunnian ja lesuksen seisowan Jumalan aikealla kätunnusti, huusiwat he suurella
dellä. Kun Stefanus
äänellä ja karkasiwat kaikki yksimielisesti hänen päällensä,
ajoiwat hänen ulos kaupungista ja kiwittiwät hänen, joka
rukoili sanoen: "Herra lesus, ota henkeni". Sitte pani

mensa;

sen

139

hän

polwillensa ja huusi suurella äänellä: „Herra, elä
tätä syntiä!" Ia kun hän tämän sanonut oli,
niin hän nuklni. (Hän oli ensimäinen kristin uskon
marttyri
o. weritodistaja).
lue

heille

s.

Math. 23: 37. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat
fetat, ja liwillä surmaat ne, jotka sinun tykösi lähetetyt owat.
Math. 10: 28. Eltää pelätkö mitä, jotka ruumiin tappa>
wat, waan ci woi sielua tappaa, Num. 8: 35
Ilm. 2: IN. Ole uskollinen kuolemaan ast>, »iin minä
sinulle eläniäu kruunun annan, 2 Tim. 4: ?, 8.

ss.

41.

Sauluksen

käantymiuen.

(AP. T. 9.)

Saulus oli

wiisaan

Gamalielin opetuslapsi, allkara

fariseus, mielistyi myös Stefanin kiwittämiseen. Hän
käwi huone huoneelta, otti miehet ja waimot ja panetti
heidät wcmkeuteen; waan uskowaiset hajosiwat ympäri,

saarnaten lesuksesta. Mutta Saulus sai waltakirjan ylimäisiltä papilta, mennäksensä Damaskuun ja lähettäätsenfä

sidottuina sieltä kaikki uskowaiset Jerusalemiin. Damaskua
leimahti walkeus äkisti ympäri hauta. Ia
„Slllll, Slllll, mitsis
hän lankesi ja kuuli äänen sanoman:
Wllinoot minua?" Sauluksen kysyttyä, sanoiHerra: „minä
olen lesus, jota sinii wmnoot; työläs ou sinun pottia
lähestyessään

tntlllintll WllstllllN". Silloin hän

hämmästyksissään ky-

syi: „Herra, mitäs minun tahdot tekemään?" Ia Herra
wastasi: „:nene kaupunkiin, siellä sinulle sanotaan, mitä
pitää tekemän". Ne miehet, jotka hänen kanssansa
sinun
oliwat, kuuliwat kyllä äänen, waan eiwät mitään nähneet. Maasta noustuansa ei Saul nähnyt ketään ja
hän wietiin taluttaen Damaskuun. Ia hän oli kolme
pöiwää näkemättä, eikä syönyt eikä juonut.
Damaskussa oli opetuslapsia. Ahdelle heistä, Ananilllllle sanoi Herra näyssä: „mene ja kysy ludan huoneessa sitä, joka Saulus Tarsilaiseksi fanotaan; katfo, hän
rukoilee". Ia hän näki näyssä miehen, Ananias nimeltä,
tulewan sisälle ja panewan kätensä hänen päällensä, että
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hän saisi näkönsä jälleen. Ananias wastasi: »Herra,
minä olen tuullut monelta siitä miehestä, kuinka paljon
hän on tehnyt pahaa pyhillesi Jerusalemissa, ja hänellä
on nytki walta sitoa kaikkia, jotka nimeäsi rukoilemat":
Mutta Herra wastasi: "mene, sillä hän on minulle wa°
littu ase, kantamaan nimeäni pakanain, kuningasten ja
Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon hänelle näyttää, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni

tähden".

Niin Ananias meni, pani kätensä hänen piiallensa
ja sanoi: „rakas weljeni, Sanl! Herra, joka sinulle il>
mestyi tiellä, lähetti minun, ettäs näkösi jälleen saisit ja
Pyhällä Hengellä täytettäisiin. Ia hän sai sillä hetkellä
näkönsä jälleen; hän nousi ja kastettiin. Heti todisti hän
synagogassa, Kristuksesta, että Hän on Jumalan Poika.
Kääntymisensä jälkeen oleskeli hän kolme wuotta Arabiassa ja tuli jälleen Damasknun, jossa Juvalaiset tahtoiwat tappaa hänen, mutta hiin laskettiin muurin yli
lorissa alas ja tnli Jerusalemin. Siei.äki saarnasi hän
pelkäämättä Herran lesutscn nimeä. Mutta knu ludalaiset taälläki wäjyiwät häutä, lähettiwät weljet hänen
Tarsoon, jossa hän oli syntyuyt.
') I, Tim, 1: !3. Minulle, jota eunen olin pilkkaaja, wai
nuuja zll häwiiisiä, un laupeus tapahtunut: sillä minä tein sitä tie
tämattä epänstossa. 1 Äor, 15: '.!, 10,
Se °n totinen sana ja kaiketi mah
°) 1 Tim. <: 15, 16,
dollinen ottaa »rastaan, että Kristus lesus un tnllnt mailinaan
syntisiä wapahtamaan, joista minä snnrin olen. I. n. e.
') 2 Äor. 4:6, lumalll, joka tästi walkenden pimeydestä
Puistaa, se paistoi tunnon walteuden meidän sydämissämme Iu
malan kirkkaudesta, lesutscn Kristuksen knswoissa.

42. Kornelius.
(Np. T. 10.)

sana

suuresti leweui Palewittiwät sitä Indalaisten seassa, mutta eiwät uskaltaneet puhua pakanoille,
eipä edes Pietarikaan, ennenkun Jumala sen hänelle ilmotti.
Näinä aikoina Jumalan

lcstinassa; sillä wainossa

paenneet
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Kansan seassa asui sodanpciämies Kornelius, joka
oli jumalinen koko perheensä kanssa. Kerran rukoillessaan näki hän Jumalan enkelin tulewcm tykönsä ja sanoman:
sinun rukouksesi ja almusi owat tulleet
muistoon Jumalan edessä. Lähetä nyt miehiä loppeen
noutamaan Simonia, joka nimitetään Pietariksi. Hän
pitää majaa Simon Parkkalilla; kun hän tulee, niin hän
sanoo, mitä sinun pitää tekemän". Heti lähetti hän muutamia palwelioitll loppeen.
Heidän lähcstyessänsä kaupunkia, oli Pietari katolla
rukoilemassa. Kun hän isosi, tuli häu horroksiin ja näki
taiwaasta tulewau tykönsä
liinaisen astian neljältä
kulmalta sidotun, täynnä kaikenlaisia maan eläimiä, matclioita ja taitoaan lintuja. Hänelle huudettiin taiwaasta:
Pietari, nouse, tapa ja syö!" Pietari sanoi: „en suinkaan Herra, sillä en ole ikänä syönyt yhteistä eli saastaista". Ääni sanoi toisen kerran hänelle: „mitä Jumala
on puhdistanut, elä sitä sano yhteiseksi". Se tapahtui
kolme kertaa, ja astia otettiin jälleen ylös taiwaasen.
Kun Pietari tätä näkyä mietti, tuliwat ne kolme
miestä, ja kyseliwät Simonin huonetta. Silloin sanoi
Henki Pietarille: „mene ilman epäilemättä heidän kanssansa, sillä minä lähetin heidät". Pietari astui alas
„minä se olen, jota etsitte; mitä warten
miesten tykö
olette tulleet?" Niin miehet sanoiwat: „hurskas, jumalinen sodanpäämies Kornelius on saannt pyhältä enkeliltä käskyn kutsuttllllkscnsll sinua, kuullakseen sanoja sinulta".'
Pietari meni heidän kanssansa ja muntamat weljet,
scurasiwllt heitä. He tuliwat Kesareaan, jossa Kornelius
laukoinensll ja ystäwinensä oli odottamassa Pietaria.
Koska Pietari sisälle tilli, meni Kornelius häntä was-taan, lankesi hänen jalkainsa junreen ja rukoili häntä.'
Mutta Pietari nosti häntä ja sanoi: „nouse ylös, silla
minä olen myös ihminen". Sitte meni hän huoneesen,
johon monta oli kotoon tullut ja sauoi heille: te tiedätte,
ettei ludalaiscn ole luwallinen olla jonkun muukalaisen
tykönä. Mutta Jumala osotti miunlle näyssä, etten pitäisi ketään ihmistä saastaisena. Ia Nyt minä todeksi
löydän, ettei Jumala tatso ihmisen muotoa, ivaan tai-

snurcn

„

sanoen:
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tissa kansoissa, jota häntä pelkää ja tckcc wauhurstantta, se on Imnlllallc otollinen". Ia hän saarnasi

heille

cwankeliumill Icsutsesta; päättäen puheensa: „Hii-

nestä laitti profetat todistamat, että jokainen, tun
nstoo hänen päällensä, pitää hänen mmensii tantta

synnit anteeksi saaman."
Kun hän näitä puhui lankesi Pyhä Henki kaikkein
päälle, jotka puheen kunliwat. Mnnt uskowaiset, jotka
Pietarin kanssa tulleet oliwat, hämmästyiwät, että palanaiuki päälle Pyhä Henki »vuodatettiin. Ia Pietari sanoi: ..taitaako joku estää näitä, jotta omat niin Pyhän
Hengen saaneet kun mcki, wedellä kastamasta". Kun uskowaiset Jerusalemissa tämäu knuliwat, kuunioittiwat he
Jumalaa, joka pakanoilleki antoi kääntymyksen elämään.
Roni, 10: 12. Ei ole »htään erotusta Juvalaisen ja Greilalaisen wälillä: sillä ylsi on kaikkein Herra, rikas kaikkia kohtaan,
jotta häntä rukoilemat. Rom. 10: 13—15.
Roni. Z: 29, Onko Jumala ainoastaan Inoolaistcn Jumala? eikö hän ole mhös ftalanaiuki Jumal»? Tosin palanainki

Jumal».

les. 56: 5—7. Muukalaisten lapsilla, jotka Herrnau suostuneet owllt häntä palwelemaan ja Herran nimeä rakastamaan ja
hänen Palmellansa olemaan, »ut»a Herr» paremman nimen, tun
pojilla j» tlMrill» ou. Rom. 9: 25, 26. Math. 8: 11.

43.

Pietarin

pelastus.

(Ap. T. 12: I—9.

Kuningas Herodes (Agrippa I) mestasi Jakobin (»vanhemman) miekalla. Kun hän näki sen Juvalaisille kelpaaman, otti hän myös Pietarin kiiui ja pani hänen
«ankeuteen neljän sotamiehen wartioitawaksi. Mutta
rakunnassa pidettiin hartaita rukouksia Pietarin edestä
lumalau tykö. Siuä yöllä, minkä seuraamana päiwänä

seu-

Herodes tahtoi hänen ottaa esiin, makasi Pietari kahden
sotamiehen keskessä, sidottuna kaksilla kahleilla ja wartiat
owen edessä wartioitsiwat tornia. Ia katso, Herran en-

keli seisoi hänen tykönänsä ja kirkkaus paisti huoneessa.
Enkeli lykkäsi Pietaria kylkeen sanoen: ..nouse nopeasti".
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Samassa putosiwat kahleet hänen käsistänsä. Sitte sanoi enkeli: „waateta ja kengitä itsesi ja seuraa minua".
Pietari seurasi häutä, waikka ei tietänyt todeksi, mitä en-

'

keli teki, maan luuli ainoasti näyn näkemänsä. Mutta
mentyänsä ensimäisen ja toisen wartian ohitse, tuliwat
he rautaiselle portille, joka kaupunkiin wei. Se aukeni
heille itsestään ja siinä erkani enkeli hänestä. Wasta
siinä selweni Pietarille asia, ja hän sanoi: „uyt minä ,
totisesti tiedän, että Herra on enkelinsä lähettänyt ja on,i
minun Herodeksen käsistä päästänyt".
Sitte meni hän Marian, Johanneksen (Markuksen)
äidin huoneesen, jossa monta oli ko'ossa rukoilemassa.
Kun hän owea kolkutti, tuli piika awaamaan; mutta tunuettuansa Pietarin äänen, ei hän ilon tähden awannuttaan, waan riensi huoneesen muille sitä ilmottamaan.
Sen kuultuansa sanoiwat he: „se on hänen enkelinsä".
Mntta kun Pietari kolkutti lakkaamatta, awasiwat he owen
ja näkiwät hänen. Ia Pietari kertoi, kuinka Herra oli
hänen pelastanut. > Päiwän tnltua oli sotamiehillä kowa
kapina Pietarin katoomiscsta. Mutta Jumalan
kaswoi ja eneni kansassa aina enemmän.
—

sana

1 Piet. 4: 12, 13. Minun rakkaani eltciä oudoksuko sitä hellettä, kun teille tapahtuu, että teitä koetellaan, niinkuin teille jotäti outoa tapahtuisi. Waan iloitkaa, että te Kristuksen kanssa
kärsitte, että teki hänen lunniansa ilmestyksessä iloitsisitte ja riemuitsisitte. Hebr. 11: 36, 37.
lak. 5: 16. Rukoilkaa toinen toisenne edestä, että te terweitst tulisitte. Vanhurskaan rukous woi paljon, loska toti-

se

nen on.

I. Jota Korkeimman warjeluksessa istnu ja KaikkiPs.
waltiaan marjossa oleskelee; hän
Herralle minun toiwoni
j» linnani, minun Jumalani, johon uskallan. Sillä hän pelastaa minun wäjhjäin paulasta. In hän un antanut käskyn enleteillensä sinusta, että he lätlewät sinun kaikissa teissäsi. Ps. 34:8
Hebr. 1: 14.
!)!:

sanoo

44. Pllllwlllin liihetysnmtkat.
(AP.

T. 13—21.)

Antiokiassa, Syrian pääkaupungissa sai ewankelium

warsin

suuren

wallau, sillä siellä oli useita

uskollisia

jc
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jaloja opettajia ja profetoja. Niiden joukossa oli myös
tuo äsken kääntynyt Saulus, joka sittemmin otti nimen
Paawali, samoin myös Barnatms.
Kerran heidän Herraa palwellessaan ja paastotessaan

sanoi Pyhä Henki: „eiottataa minulle Vamabas ja Saulus siihen työhön, johon heidät minä olen kutsunut". Kun

he oliwat paastonneet ja rukoilleet ja panneet kätensä heidän
päällensä päästiwät he heidät
Niin he
matkustiwat Seleukian kautta Kypron saarelle, jossa maa-

herra Sergius Paulus otti Jumalan sanan »vastaan, uskoen ja ihmetellen Herran opetusta. Sieltä tuliwat he
Pllmfilian läpi Pisidian Antiokiaan. Muutamana lepopäiwäuä, kun lain ja profetain lukeminen oli päättynyt,
piti Paawali synaaogan päämiesten kehotuksesta puheen
siellä asumille Juvalaisille ja muille Jumalaa pclkääwäisille, »voimallisesti todistaen ristiinnaulitun ja kuolleista
herätetyn lesukscn olewan kaikkien isille annettujen lupausten ja toilvojen täytännön, ja sanoi nyt hänen kauttansa ilmotettawcm syntein anteeksi cmtamuksen; ajotta kaikista niistä, joista ette »voineet Moseksen lain kautta
»vanhurskaiksi tulla, tämän kautta jokainen uskowaineu
tulee »vanhurskaaksi". Waan kun uskottomat Juvalaiset
sielläki wastltstiwat Jumalan sanaa, lausui Paawali heille:
„teille piti ensin Jumalan sanaa puhuttaman, »vaan koska
te sen hylkäätte ja luette itsenne mahdottomiksi ijankaikkiseeu elämää»», niin me käännymme pakanain tykö". Kun
pakanat sen kuuliwat, iloitsiwat he ja kmmioittiwat Herran sanaa; ja moni heistä uskoi. Mutta kun Juvalaiset
kehottiwat »vainon apostoleita wastaan, niin he n»eni»vät
sieltä Ikonian kautta Lystraan ja Derveniiu saarnaten
elvankeliumia. Lystrassa oli eräs rampa syntymästänsä
saakka; kun Paawali näti hänellä olewan uskon terwecksi
tulla, sanoi hän: „ojcnna itsesi jaloillesi!" Ia hän karkasi ylös ja talvi. Sen nähtyään huusi kansa: „jumalat
uwat tulleet alas ihmisten haamossa »neidän tykömme".
Ia Illpiterin pappi tahtoi uhrata heille härkiä ja seppeleitä. Mutta Paawali ja Barnauas huusiwat: „me
oleinine ihmiset, yhtä muuttuwaiset k»»n teki ja saarnaamme teille ewankeliumia, että te kääntyisitte näistä
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eläwän Jumalan tykö, joka taiwaan ja maan
Maan kun sielläki ludalaisct yllyttiwät
»vainon heitä wastaan, niin he palasiwat takaisi AntioNäin päättyi ensimäinen lnhetysretki (w. 47
kiaan.
—49.)
Antiokiaan tuli muutamia ludalais-kristityitä, jotka
opettiwat pakanoista kääntyneitä: „ellei teitä ympärileikata, ja jos ette pidä Moseksen (seremoniallista) lakia,
»»iin ette woi autuaiksi tulla". Kuu siitä tuli riita, uiiu
Pallwali ja Barnauas lähetettiin sitä kysymään apostoleilta Jerusalemissa. Ne kirjottiwat Paawaliu muassa,
ettei ole tarpeelliuen omiatuntoja muulla rasittaa, kun
cttä he wälttäwät werta, salawuoteutta, epäjumalain uhria ja läkähtynyttä.
Antiokiasta lähti Paawali Silaan kanssa Syrian
ia Kilikian kautta Lystraan ja Derueuiiu, jossa »vahlvistiwat uskossa ensimäisellä retkellä perilstettuja seurakuntia. Sieltä he waelsiwat Galatiau kautta Troaoacm,
jossa Paawali näki näyssä Makedonian miehen seisoman
edessään ja sanoman: „tule Makedouiaan ja auta meitä".
Heti lähtiwät he purjehtimaan ja tuliwat Filippiin Makedonian pääkaupuukiiu. Siellä tapasiwat he mliutamia
»vaimoja, joita he puhuttelin»at. Msi niistä, Lydia, kuunteli, sillä Oerra awasi hänen sydmnensä ottamaan »vaaria PllllwMn sanoista, ja hän kastettiin perheencnsä.
Kun sitte Paawali ajoi eräästä piiasta noituudcu hengen, niin hän«» isäntänsä ottiwat Paawali» ja Silaan
kiini ja
turullc esiwallan eteen, joka heitä
ja
pieksätti
kauheasti
sitte heitätti sidottuina torniin. Mutta
t»tn Paawali ja Silas olilvat yöllä ritkonksissa, niin tapahtui suuri maanjäristys, että toruin perustus wapisi:
kaikki owct aukeniwat ja jokaisen siteet pääsiwät. Koska
»vartia heräsi ja näki tornin owet alvoinna, otti hän
»Hiekkansa ja tahtoi itsensä surmata, sillä hän lunli »vangit paenneiksi. Silloin huusi Paawali: „clä itsellesi »nilaan pahaa tee, sillä »ne olemme kaikki täällä". Kun
wankiwartia sen kuuli, niin hän meni sisälle ja lankesi
pelästyneenä Pcmwalin ja Silaan jaltain juureen, sanoen: „herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä au-

turhista

tehnyt on".

7
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tuaaksi tulisin?" He sanoiwat: „uslo HtttNN Itsutsen
Kristuksen päälle, niin sinä ja siuun hnonecsi tulee antnaatsi". Samassa wei wartia heidät huoneesensa, pesi
heidän haawansll ja kohta kastettiin hän perheenensä, ja
hän iloitsi siitä, että oli Jumalan päälle uskowaiuen.
Aamulla tnliwat kaupungin palweliat ja päästiwät heidät irti.
Sitte meniwät he Tessalonikan ja Verran kautta
Atenaan, jossa Paawali wietiin oikeuden paikkaan ja laskettiin ilmottaa, mikä uusi opetus hänellä oli; sillä Atenan kansa ei ollut muuhun sowelms, kun jotaki uutta
ja kuultelemaan. Nyt Paawali jutteli heille
sanomaan
wielä tuntemattomasta Jumalasta, joka ou tehnyt tai°
waan ja maan, eikä asu käsillä tehdyissä temppelissä.
Sieltä meni Paawali Korintoou, jossa häu puolitoista
wuotta wiipyessään perusti suuren seurakunnan. Koriutosta palasi Paawali Kcsarean kautta Jerusalemiin ja
sieltä taas Antiokiaan. Silloin päätti hän toisen lähe-

tysretkensä (50—54.)
Antiokiasta lähti hän taas kolmannelle lähctysmatiallensa (w. 55—59) ja tuli Galatian ja Frygicm kautta
Efesoou. Siellä saarnasi hän rohkeasti ensin synagogassa
ia sitte Tyrannus uimiseu miehen kouluhnoneessa noin
wuotta, niin että kaikki (wähässä) Aasiassa asuwaiset
saiwat kuulla Herrau lesukseu sanan, sekä Indalaiset että
Greikalaiset. Jumala teki Paawalin käsillä warsin woimallisia töitä; uiinpä, kuu hikiliinat ja esiliinat tuotiin hauen iholtansa sairasten päälle, niin taudit luopuiwat ja
palM heuget läksiwät pois").
Mutta kun hopeaseppä
Dcmctrius joka senralaisinensa teki Dianalle hopeaisia
templiä, näki työnsä joutuwan ylen katseen alaiseksi, knn ei
tutaail niitä enää ostanut, yllytti häu towerinensa koko
kaupungin wäestön raiwoon, jossa he huusiwat lähes kaksi
hetkeä: „suuri ou Efesiläisten Diana!" kunnes »viimein taupnugin kansleri sai kansan hillityksi.
Kapinan lakattua lähti Paawali Makedonian ja
Greitan maalle, joissa wahwisti senrakunnat. Sieltä purjehti hän takaisi Miletoon, jouue kutsuttiin Efcsson seurakunnan wanhimmat. Heille piti hän kauniin hywästi-
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jättö puheen, jossa neuwoi heitä pysywäisyyteen siinä ewan
keliilmissa, jota hän kolmena wuotena oli niin uutterasti

heihin

istuttanut

sekä uskollisuuteen seurakuntansa hoi

dossa, sanoen paitsi muuta: „minä tiedän, ettette enää
kaswojaui nähdä, te kaikki, joideu parissa minä olen
»vaeltanut Jumalan waltakuutaa saarnaten. Ia nyt, rakkaat weljet, minä annan teidät Jumalan ja hänen armonsa
haltuun, joka on wiikewä teitä rakentamaan ja
sana»
antamaan teille perinnön kaulien pyhitcttyin seassa!"
Sitte lankesi hän polwillensa ja rukoili kaikkein heidän
kanssansa. Ia suuri itku tuli heille kaikille, ja he laukesiwat
Paawalin kaulaan ja snutcliwat häntä. Sitte saattiwnt he
häntä hahteen, jolla hän purjehti Kesareaan, josta sitte meni maitse Jerusalemiin^).

saa

') Mark. 1«: 15. Meutää koitteen maailmaan ja saarnatkaa
ewankeliumia kaikille luoduille: les. 57: 19. Ef. 3; 7-11.
Mark. 16: 20. Mutta he mcniwät ja soaruasiwnt juka
paikassa ja Herra waikutti heidän kanssansa ja wnhwisti sanan
seuranwaisilla merkeillä, Hcl>r. 2:3, 4,
') Gal 5: 1. Niin Pysykää siis siinä wapandessa, jolla Kri«>
!us on meitä »vapahtanut, eltänlä taas itsiäuue sekottako orjnudeu
ikeeseu. AP. T. 2N: 29—31.
1 Kor. 15: 10. Minä olen enemmän työtä tehnyt, kun
muut kaikki; mutta en luiteukaau minä, waan Jumalan armo,
joka miuussa on. 2 Kor. 11: 23—38.

45.

Plmwlllin wanleus, matta Romiin
kuolema.

ja

(AP. T. 21—28.)

Jerusalemiin tultuaan jutteli Pnnwali »vanhimmille,
mitä smtria töitä Jumala oli häueu kauttausa tehnyt pakanain
Kun he nämä kuuliwnt, kunuioittiwat he
Herraa. Waau kuu ludalaiset Aasiasta näkiwät hnnrn
templissä, kchottilvat he lausuu ja tarttui»vat käsin häneen,
huutaen: Israelin miehet, auttakaa! täinä ou se mies,
joka kaikissa paikoin opettaa wnstoin tätä kansan, lakia
ja tätä sijaa". Niin koko kaupunki nosti metelin, ja
he
riepottiwat Pamvalin templistä ja tahtomat
tappaa. Silloin riensi Romalaiueu sotajoukonhänen
päämies

seassa.
„
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wäkincnsä ja tempasi Paawalin heidän lasistansa. Ia
fun ei hän saanut kansan tapinoimisen »viloksi selkoa Paa
walin syistä, wei hän hänet leiriin. Yöllä, sen jälkeen,
lohdntti enkeli Paawalia, sanoen: „ole wahwassa turwllssa Paawali; sillä niinkun sinä olet mimtsta Jerusalemissa todistanut, pitää sinun Romissaki todistaman".
>tun sitte sodan päämiehelle ilmotettiiu ludalaisteu malalla »vannoneen ci syömänsä eikä jnowansa, ennen knn

olisiwat Paawalin tappaneet, lähetti hän hänen sidottuna
Kesarecmn maaherra Feliksen luo
Niin Juvalaiset tnliwat sinne ylimäisen papin
Änaniaan ja plihcuiekan Tertulluksen kanssa Paawalia
kauuustamaau; mutta hän pnolusti itseänsä siten, että
Feliksen täytyi tuunustaa hänen »viattomuutensa; waikka
hän Juvalaisten mieliksi piti häntä sidottuua kaksi »vuotta.
Sitte tuli maaherraksi Feliksen sijaan Festus, joka tahtoi
ludalaisteu mieliksi lähettää Paawaliu Jerusalemiin tutkittawaksi; mutta Paawali sanoi: „minä seison keisarin
oikeudessa, siiuä tulee minua tuomita; en ole Indalaisille mitään »vääryyttä tehnyt; miuä turwaau kcisarihiu" 2).
Sitte lähetti ssestus hänen muiden »vankien kera yhteen
Italiacm matkusta»naan laiwaan. Kretan saarelle tultua,
ueuwoi Paawali laiwauhaltiaa ja sodanpäämiestä jäämään
siihen talwca pitämään, kun purjchtimiuen näytti jo»vaaralliedelleen,
selta ; mutta he eiwät uskoneet, waan pnrjehtiwat
Piau uousiki ankara myrsky; jamonta päiwää oliwat aurinko
ja tähdet näkymättömissä. Epätoiwossaan heittiwät he ka-

lun ja tawarat mereen eiwätkä uskaltaneet hädässään
syödäkkään. Silloin sanoi Paawali heille: „no, miehet,
teidän olisi tullut kuulla miuua, eikä Krctasta laskea ulos.
Ia uytki miuä ueiuvon teitä: „olkaa hywässä uskalluksessa, ei teistä yksikään huku, waan ainoastaan haaksi.
Sillä edessäni seisoi tänä yönä sen Jumalan enkeli, jonka
oma olen, jota myös palwelen". Niin tapahtuiki; neljäntoista »vuorokauden kuluttua tuliwat he erään luodon
lähelle, jossa laiwa hajosi kariin; mutta ihmiset pääsiwät terweinä maalle, mikä uiden, mitkä taas laiwcm kappaleilla

').
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Asukkaat luodoissa, jota uimitettii» Meliteksi (nyt
osottiwat erillomaisen hywäntahtoisuudeu haaksirikkoisia kohtaan ja tekiwät suureu uuotion. Paawalin tuodessa siihen risuja tuli käärme hiilokscsta
ja karkasi hänen käteensä. Silloin sanoi kansa: „kaiketi
tämä ihminen on miehentappaja, jota ci kosto salli elää,
maikka on meren hädästä pääsnyt". Mutta kuu Paawali pudisti käärmeen kädestänsä eikä mitään »vahinkoa
tilllut, saiwat he toisen mielen ja snuoiwat hänen luinaLuodon päämies, Puulius, otti hänen »vieraakläksi.
sensa.
Pitbliuksen isä sairasti kuumaa tautia ja watsau»
kipua, waan Pllllwali paransi hänen
Sieltä pääsi hän wiimeinki Nomiin, jonne jo lauau
oli ikäwoinyt. Täällä oli hän »vankina kaksi wuotta.
Kuitenki sai hän »vapaasti saarnata cwankcliumia Iu»
mala» »valtakunnasta ja Herrasta lesnkscstn.
Irti
päästyänsä (w. 64) käwi hän Greikail inaalla ja »vielä
Hispaniassaki (w. 66). Waan kun keisari Nero nosti
kauhean wainon kristityttä wastaan, kerrotaan Paawalin
tulleen heitä wah»vistamaan; mutta silloin tnomitsi Nero
Samaan aikaan sahänen mestattalvaksi (w. 67°).
Malta)

notaan
')

Pietariki Romissa ristiinnaulitun,

pää alaspäin.

2 Kor. 4:8, 9. Meillä on jokapaikassa ahdistus, mutta

emme sitä sure; meillä

on pakko, mutta emme epäile; me

kärsimme

wainoa, mutta ei meitä anneta ylön; meitä painetaan alas, mutt»

emme hutu
")

2

j. n. e.

Tim.

2:3,

tuksen sotamiehcnä.
') Ps. <><!: 12.

Kärsi siis

waiwaa lujana

lesulsen Kri«.

Me olemme tuleen ja weteeu tulleet, mutta
sinä weit meitä ulos ja wirwotit. les, 43: 1, 2.
<) Mart, 16: 17.18. Minun nimeni kautta pitää heidän
Sairasten päälle pitää heidän lä»
käärmeitä ajaman pois
tensä paneman ja ne paranemat.
°) 2 Tim. 4: 6—B. Minä jo uhrataan ja minun pääsemi»
seni alla lähestyy. Miuä olen hywäu tilwotutsen lilwotellut,
juoksun päättänyt, uskon pitänyt. Tästedes on minulle tallelle
pantu wauhurstauden lruuuu, suuta Herra, wanhurstns tuomari
sinä päiwänä minulle antaa; mutta ei ainoastaan minulle, waan
myös kaikille niille, jotta hänen ilmcstystänsä rakastamat.
Dan. 12: 3, Opettajat paistamat kuin taiwaau kirkkaus;
ja jotka monta upcttawat wanhurstautee», niinkuin tähdet alati ja
ijanlaikkiscsti. Ilm, 2: 10.
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Lisäys Uuteen Testamenttiin.
46.

Jerusalemin hiiwitys.

Herodes Suuren kuoltua (w. 1 j. K. s.) jakoikeisari
hänen kolmelle pojallensa, jotka

Augustus ludau maan

oliwat Artclmis, Herodes Antipas ja Filippus. Arke.
laus erotettiin pian wirastansa ja hänen maansa annettiin hallittawaksi maaherroille, joista mainitaan Pilatus,
Feliks ja Festus. Herodes Antipas ajettiin maan kulleilleen (w. 39). Sitä ennen oli Filippus jo kuollut.
Mutta Herodes Suuren pojan poika Herodes Agrippa I,
joka Jakobin mestautti, sai wielä keisarin suosiosta koko
ludau maan haltuunsa (ww. 41—44). Hänen kuoltutehtiin ludau maa Romalaiscksi maakunnaksi; ainoasti Galileassa sai wielä hänen poikansa Agrippa II
hallita kuninkaan nimisenä.
Juvalaiset oliwat jo kyllä tuskaantuneet tuon Edomealaisen suwun hallitukseen; waan monta wertaa
remmaksi uousi heidän nurinansa, kun Romalaiset asettiwat heille marsin jnlmia ja armottomia maaherroja.
Maimttllwin niistä oli Ocssius Florus, jonka wäkiwaltaisnus suututti Juvalaiset niin, että he epätoiwoissaan
nostiwat kapinan ja ajoiwat hänen pakoon (w. 66).
Sen kuulillaan lähetti keisari Nero sotapäällikön Flllwius
Vespasianulseil Syriaan kapinaa lopettamaan. Hän wal«
tottui maakunnat aina lerusaleiniin asti. ludalaisten
kaikki puolustus-yritykset raukeniwat turhaan, warsinki kun
eripuraisuus sai mallan puolueiden walillä. Wähää ennen Jerusalemin piiritystä kuoli Nero, ja Vespasianus
sai keisari-wirau, jonka tähden hänen oli lähteminen Ramiin ja jättäminen sodan johtaminen pojallensa Ti»

ansa

suu-

tutselle. Tituksen piirittäessä Jerusalemia sulkeutui
sinne suuri kansan paljous, joka oli kokoontunut päiisiais-juhlaa wiettämääu. Titus oli heille kyllä ehdotellut
sowinnolla antllumista, waan siihen he wastasiwat pilkalla. Kauheasti raiwosi kaupungissa kapina ja mnrhat,
sillä aikaa kun ympärillä olewain Romalaisten

jlllinuus
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yhä enemmin kiihtyi. Monta tuhatta kaupungista pale»
n:waa saatiin kiini ia ristiinnaulittiin kaupungin ulkopuolella, tahi muutoin kauheasti rääkättiin. Pian toppuimat myös elatuswarat, josta seurasi kauhea nälkä,
jotta ystäwä surmasi ystäwänsä leipäpalan tähden, ja
nälän pakossa syötiin mitä kelwottomimpia raminto-aineita.
Eräs ylhäinen waimo teurasti oman lapsensa, josta söi
toisen puolen. Wiimcin wallotti Titils kaupungin wäkirynnäköllä ja poltti sen, sekä tasotti, niin ettei jäänyt kimeä kilven päälle. Templiä olisi Titus tahtonut säästää,
mutta eräs sotamiehistä nakkasi sinne palaman tulisoiton,
joten seki ihana rakennus paloi tuhaksi^).
ludalaisia sauotaan piirityksen aikana hukkuneen
noin 1,100,000 paikoille, mikä surmattuina sodassa tahi
kapinoissa, kuka kuollen nälkään tahi ruttoon. 100,000
paikoin myytiin orjiksi marsin halpoihin hintoihin.
Jutelle jääneet Juvalaiset hajosiwat ympäri maailmaa, jossa
he »meläki odottamat Mesmsta tulemaksi ja toiwowat ai»
Näin tuli
taa, jona saisiwat paluita isäinsä maahaan.
täytetyksi heidän toiwotuksensa: „hänen werensä tulkoon
meidän ja lastemme päälle", ja näin toteutui Herran
ennustus heistä 2).
Tästä kauheasta hiiwitykseötä pelastiwat kristityt
itsensä pakenemalla heti piirityksen alussa pieneen Prllll
nimiseen kaupunkiin, joka on Jordanin itäisellä puolella,
muistaen Herran »varotuksen (Luukk. 21).
')

Luu». 19: 43, 44. Sillä

ne päiwät tulemat sinulle, ett»

»vihollisesi saartamat sinun malleilla, ja ympäri piirittäwät sinun,
ja ahdistamat sinun jota kulmalta: ja maahan tasottamot sinun ja
lapsesi, eikä jätä sinussa liweä liwcn päälle, ettes sinun ctsittosi

aitaa tuntenut. Dan. 9: 26, 27.
Moth, 24: 21. Silloin pitää suuren moiwan oleman, jonta
laltaista ei ole ollut maailman alusta niin tähän asti, ei mylls tule.
') Rom. 11: 25, 26. Paatumus on puolittain Israelille
tullut, siihen asti lun palanain täydellisyys tulisi. Ia niin laitti
Israel pitää autuaaksi tuleman j, n. e. Luc loi» lutu.
2. Piet. 2: 9. Herra tietää jumaliset liusaulsista pelnstaa, mutta määrät lätleä tuomiopäimään asti waiwattaa.
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47. Uuden Testamentin kirjat.

sa-

jotka alkuaan owat kirjotetut Greikau kielellä, jaetaan
moin, tun wanhanki testamentin kirjat, sisältönsä suhteen
historiallisiin, opettawaisiin ja profetallisiin kirjoihin.
I. Historiallisia owat: neljä ewankelimnia: Mathc»

«tse», Marlutscn, kuuttaan ja Johanneksen ewautelilimi, sekä Apostolein teot, jotka ewankelista LuukaS kirjotti. Matheus ja lohnuncs oliwat lesutsen omia opetuslapsia, ja siis itse nähneitä ja kuulleita sen, mitä lir-

jottiwat. Markus ja Luukas oliwat apostolien opetuslapsia, edellinen Pietarin, jonka johdannolla hänen sanotaan kirjottaneen, ja jälkimäinen Paawalin, jonka katsannon alla hänen luullaan kirjottaneen.
11. Opctnstiijoja owat apostolien lahetysliijat (epistolat), joita he kirjottiwat joko kokonaisille seurakunnille
taikka yksityisille, wahwistaaksensa heitä uskossa, kristillisessä elämässä ja kärsiwällisyydessä. Apostoli Paawlllilta on 13 lähetyskirjaa: 1 Nomalaisille, 2 Konntilaisille, 1 Galatalaisille, 1 Efesilaisillc, I Filippiläisille,
l Kolossilaisille, 2 Tessalonilalaisille, 2 TimoteukseNe,
1 Tilukselle ja 1 Filcmonillc. Heliicalaisten epistolan
Apostoli
tekiää ei warmaan tiedetä (ehkä Apollos).
Pietari on jättänyt 2 ja Johannes 3 lähetyskirjaa.
Jakobilta Jerusalemin senrakunnan esimieheltä on yksi
lähetyskirjll. Näitä kumpaaki sanotaan Herran weljiksi
ja luullaan Josefin ja Marian pojiksi.
111. Piofctallisia kirjoja on U. T. ainoastaan Johanneksen Ilmestys, jossa kerrotaan, miten Herra Iil»
mala apostoli Johannekselle, hänen ollessaan Patmon saarella (Greitcm meressä) maanpakolaisuudessa, osotti Jumalan seurakunnan ja koko ihmiskunnan tulewaiset ja lopulliset waiheet.

su«

loh.

20: 31. Nam» owat lirjotttut, että uskoisitte, että leJumalan Poila, ja että saisitte elämä» uston

on Kristus

lautta häueu uinieeusä
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48. Lyhykäinen maatieteellinen silmäys

lestinllsta.

Pa-

Nimet: Kanaan maa; Luwattu maa; Israelin
maa, ludan maa, Pyhä maa ja Palcstina.
Asema: (katso tarkemmin kartasta) Palestinalla

on mutawa

asema, sillä

sellä rannalla,

se

Aasiassa Wälimeren itäilähellä warsinki Afrikaa ja
Suomesta eteläkaaktoiseen noin
on

ja on jotenki

myös Europllll. Se on
300 Suomen peninkulmaa.

Snurnns: Palestina on alaltansa noin 460 maatieteellistä*) jH> peninkulmaa. Suurin pituus on 30 ja
suuriu leweys 20 maat. penink.
Najat: Pohjoisessa owat Foinikia (eli Fenisia)
ja Syria, idässä Ammonin ja Moabin lasten Wuorimaa, etelässä Idumca ja Arabia, lännessä Filistea
ja Wälimeri.
Wnoret. Maa on »varsin Wuorinen. Ne eroittuwat
ainoasti pienemmillä wälillään olewilla lakeuksilla, laaksoilla, notkoilla ja puroilla. Pohjassa on 9000 jalan
torkuiucn Libanon, jossa kaswaa ihauia ccdripnita ja
joka „knutaa talweu pääusä päällä, kewään hartioillausa,
syksyn helmassansa ja kesän jaloillansa". Itään päin
Libanonista on Antilibnnon, jonka korkein kukkula ou
lumella peitetty Hermon, josta Jordanin wirta
alkunsa. Näistä etelään Päin ottaa alkunsa kaksi wuoristoa, jotta Jordanin molemmin puolin kulkewat läpi maan.
Länsi puolella on Galileassa Nastolin wnoret, joihin
luetaan kukkulat: Autuuden Wuori, ihana Tabor (5000
jalk. korkea) ja Pieni Heimon. Tästä etelään on Gilboa, jota yhtyy Cfraimin Wuoriin (Samariassa), joiden
läntisessä päässä on tuo Raamatussa toisiuaan mainittu
Knrmelin kukkula. Näissä ou muita maiuittawia kukkuloita Eblll ja Garizim Samarian ja Indean rajalla.
Näistä etelään päin owat Inoan wunret, joissa on merkillisimpiä kukkuloita Moriah, Sion ja Öljymäki.
Kuol.
leen meren eteläpuolella owat Seirin wnoret sekä eteläm»
päuä Arabiassa. Silllli (eli Horeb).
Itä puolella

saa

')

Maatieteellinen peninkulina

on 7 Suomen »virstaa.
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Jordanin owat: Basanin (Hauran) ja Gilcadin wuoret;
wiimemainitut Pereassa; niistä owat merkillisimpiä Pisga
ja

Ncbo.

Lakeuksia: Karinelin ja Jordanin wälillä on lisreelin lakeus (Galileassa), joka on suurin koko maassa;
siitä luoteeseu päin on meren rannalla Alton lakeus, Megiddo» lakeus, Saronin (kukkatarha) ja Sefelau lakeus
(molemmat meren ruunalla). Maan keskessä on Jordanin laakso.

Joet ja jälwet: Wälimereen juoksee Leontes Syriasta ja Kisou Gilboan Wuorista ja wähästä Hermonista.
Jarkon, Eslol ja Besor owat pieniä puroja, jotka juoksewat Efraimin ja Indan Wuorilta.
Pääwirta on 35
peninkulman pituiucu Jordan, joka alkaa Herinouista ja
juoksee ensiu pieueu Mcrom järwcu läpi tuohou U. T.
penink. lcweään
niin merkilliseen, 2 penit, pitkään ja
ja Tibcrian meri). Tästä
Genezarctiu järween
muinoin wnrsiu kalaisesta ja kaupungeilla ympäröitystä
järwestä laskee Jordan monimutkaisena wetensä Kuollee'
mcrec», joka alastomain kallioideu ympäröimänä
sen
todellinen kuoleman kuwa. Kuollee» meren pituus

on

on
noin 19 ja leweys
maat. pen. Sen pinta on enemmän tnn 1290 jalkaa alempana »valtameren pintaa, ja
niin suolaista ja larwasta, ettei siellä woi
sen wesi on eläwä.
elää mikääu
Koko meri on cläwä todistus Lotiu
historiasta. Kuolleesen mereeu tulee idästä Arnon, joka
on Ammouin lasteu maau rajalla, lännestä Kldron.
Jordanin mainittawimpia lisäwirtoja owat siihen itä
pnolelta laskcwat lat>es'en ja labotill wirrat.
Ilman laati: on ihana ja jotcnki lämmin; talwesta
tllskin tiedetään mitään. Maa on luomwstaau »varsin
ja Kristuksen aikoina arwellaan
hedelmällinen. Dawidin
elättäneen noin 5 miljoonaa asukkaita. Se oli maa,
„jossa maitoa ja hunajata wuoti" ja jossa ihmummat
»viiua-, sikuna- ja öljypunt kasivoiwat. Koko maa oli
täynnä suuria kaupuukia ja kyliä. Mutta nyt on kaikki
häwiössä, ja maa on lähes autio, jossa tuskiu V 2 miljoonaa laiskoja, ryöwäri Beduinia, Turkkilaisia ja Arabialaisia woiwat henkensä elättää.

sen
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Maan jako. Ennen losuaa asuiwat siellä Kanaan
jälkeiset: Hetiläiset, Hewiläiset, Ainorealaiset, Kanancalaiset, Gergeseäläiset ja Filistealaiset, joilta losua woitti
maan ja jakoi sen 12 Israelin sukukunnalle. Sittemmin
Salomon kuoltua jaettiin maa Israelin ja ludan waltakuntaan, ja wihdoin Kristuksen aikana oli se jaettu
wiiteen maakuntaan, joista luoea, Samaria ja Galilea
oliwat Jordanin länsi puolella ja Pereä eli Gileao sekä
Vasan itäisellä puolella.
luoea sisälti silloin Simeonin, ludan, Venjaminin ja Danin osuudet sekä wähän
osan Efraimista. Merkillisimmät kaupungit oliwat: Je-

rusalem, Icrito, Bctcl, Silo, loppe, Gaza, Betlehem,

Hebron

ja

Versaba.

Samaria oli pohjoiseen ludeasta. Siiheu kuului:

osa

Efraim, puoli Manaösea ja suurin
Isastaria. Mai«
nittawimpi» kaupunkia siellä: Sitem, SnMlMll ja Ke-

sarca.Galilea:

pohjoiseen Samariasta ja länsi puolella
Siihen luettiin osa Isaskaria Asser, Sclinlon ja Naftali. Enin tunnetuita kaupunkia
oliwat: lisreel, Nain, Kanaa, Nazarcth, Atto (Ptolemais), Tiberias, Kaptruaum ja Vetsaioa.
Pcrcaan kuului: Nnbeu ja Gao. Kaupungista
woimme mainita: Vetabara, Pellll ja Makcrus.
Vasanissa asui puoli Mcmassen sukitkunnasta. Siihen luettiin maakunnat: Tratonitis, Iturca, Gaulanitis
ja Auranitis. Muistettawia paikkoja siellä: Kesarea,
Filippi ja Bostra.
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Muistutus. Jääneitä pienempiä »virheitä pyydetään Intian
hywäntahtoisuuoella

oikaisemaa».

