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Esipuhe.

Haassa annetaan Suomenkin lapsille kirjainen, joka
I7:ta ajastaikana, 14 erikielellä ja sadoissa tuhansissa
eksemplareissa, on lewitetth ympäri mailmaa jakaikissa
maanpaikoissa halulla wastaanotettu. Minun ei tätä
tarwitse pisemmalta kehua. Pienet weljeni ja sisareni
rakkaalla Suomenmaalla itse hänen arwonsa tyynni
tutkikoot! Olkoon tämä kirjainen teille, Lapsukaiset,
sen Herran asianajaja, joka teidän on luonut ja lunas-
tanut, ja joka teitä kutsuu pimeydestä Hänen ihmeelli-seen walkeuteensa. Hän itse teissä tälläkin aseellansa
sytyttäköön sydämellisen halun sen terweellistn elämän
sanan perään, ja saattakoon pääasiaksenne, päästä so-
wintoon teidän autuutenne Jumalan kanssa ja elämän
Herran lesuksen Kristuksen tuttawuuteen, joka teistä-
kin on sanonut: Sallikaat lasten tulla minun
tyköni, ja älkäät kieltäkö heitä; sillä senkat
täisten on Jumalan waltakunta!"

Tampereelta Syyskuussa w. 1849.

Suomentaja.





i. Luomisesta
1. Moos. Kirj. I—2.

loi Jumala taiwaan ja maan sanansa kaut-
ta. Cnnen kuin Jumala loi, ei ollut mitään muuta
kuin Jumala. Jumala yksinänsä on ijankaikkinen; hän
taitaa luoda mitä hän tahtoo. Ei hän tahtonut, että
taiwaan ja maan kauneudessansa piti tuleman yhtä haa-
waa, waan wähittäin; sillä hän on alusta pannut kaikki
järjestykseensa, itsekurikin lukunsa, mittansa ja painonsa
Mkeen.

Kuulkaat nyt, kuinka Jumala kuutena päiwänä
on luonut taiwaan ja maan.

lumata sanoi: 'tulkoon walkeus!" ja walkeus tu«
li. Sitte Jumala eroitti walkeuden pimeydestä, ja
niin tuli ensimmäinen yö ja ensimmäinen päiwä.
Toinen Jumalan luoma oli taiwaankansi, joka piirit-
tää maan. Jumala eroitti ne wedet, jotka owat tai-
waan.awaruuden yli puolella, niistä wesistä, jotka owat
awaruuden alla; itse awaruuden hän kutsui taiwaaksi.
Ia niin tuli toinen päiwä. Kolmantena päiwänä
Jumala eroitti maan päällä wedet ja maat, ja kas-
watti maasta ruohot, yrtit ja hedelmälliset puut.

Neljäntenä päiwänä loi Jumala walkeudet taiwaal-
len, olemaan maalle ajoiksi, päiwiksi ja wuosiksi; ja
erittäin sen suuren walkeuden joka hallitsee paiwää, ja
sen wähemmän walkeuden, joka yötä hallitsee, ja tähdet.

Wiidentenä päiwänä Jumala loi suuret walaskalat
ja kaikki mitä wedessä elää, ja kaikkinaiset linnut, joit-
ten yli hän lausui tämän siunauksen: "olkaat hedel.
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malliset ja lisääntykäät". Kuudentena päiwänä Ju-
mala tuotti kaikkinaiset maa-eläimet maan päälle, kun»
km lainsa jälkeen. Sitte Jumala sanoi: "tehkämme ih-
minen meidän kuwaksemme, meidän muotomme jälkeen,
ja he wallitkan kalat meressä, ja taiwaan linnut ja
karjan, ja koko maan." Ia Jumala loi ihmisen omaksi
kuwaksensa. Mden miehen ja yhden waimon hän loi,
siunais heitä ja sanoi: "Kaswakaat ja lisääntykää! ja
täyttäkäat maata, ja tehkäät se teillenne alemmaiseksi!"
kia kuin hän tehnyt oli, ja katso! ne olit kaikki sangen
hywät. Pankaat nyt mieleenne, rakkaat lapset! mitä
Jumala teki seitsemäntenä päiwänä. Hän asetti sab-
bathin, ja antoi sen meille lepopäiwäksi. Sillä seitse-
mäntenä päiwänä Jumala lepäis kaikista teoistansa,
kuin hän tehnyt oli, ja hän siunais seitsemännen päi-
wän ja pyhitti sen, smtähden että hän lepäis hänessä
kaikista teoistansa, jotka hän loi ja teki.

2. Paradiiststa ja Syntimlankeemisesta.
1. Moos. Kirj. 2—3.

Paradiisi oli ihana yrttitarha, jonka Jumala oli
istuttanut, ja johon hän pani ihmisen. Tässä yrttitar-
hassa seisoi kaikellaisia puita, ihanaisia nähdä ja hywiä

Keskellä yrttitarhaa seisoi kaksi erinomaisen mer»
tillistä puuta: elämän puu ja hywän ja pahan tiedon
puu. Jälkimmäisestä Jumala oli kieltänyt ihmisen syö-
mästä, ja sanonut: "syö wapaasti kaikkinaisista puista
paradiisisa; mutta hywän ja pahan tiedon puusta älä
syö; sillä jona päiwänä sinä siitä syöt, pitää sinunkuolemalla kuoleman!"

Mutta kärms oli kawala, ja sanoi waimolle: "sa-
noiko Jumala: Alkäät syökö kaikkinaisista puista pa>
radiisisa?" Niin waimo sanoi kärmeelle: "Me syömme
niitten puitten hedelmistä, jotka owat paradiisisa; mutta
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sen puun hedelmästä, joka on keskellä paradiisia/ on
Jumala sanonut: älkäat syökö siitä, ja älkäät ruwetko
siihen, ettet te kuolis." Niin kärme sanoi waimolle:
"Ei suinkaan pidä teidän kuolemalla kuoleman. Waan
Humala tietää, että jona päiwänä te syötte siitä, auke-
newat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala,
tietämään hywän ja pahan." Ia waimo näki siitä puus-
ta olewan hywän syödä, ja että se oli ihana nähdä ja
suloinen puu antamaan ymmärryksen; ja otti sen hedel-
mästä ja söi, ja antoi myös miehellensä siitä, ja hän
söi. Silloin aukenit heidän silmänsä, ja äkkäisit
että he olit alasti. Ia he sitoiwat yhteen fiikuna-leh-
tiä ja tekiwät heillensä peitteitä.

Tämä tapahtui ehtoolla, kuin paiwä wileeksi tuli.
Ia he kuuliwat Herran Jumalan äänen, joka käysken-
teli paradiisisa. Ia Aadam lymyi emäntinensä Her-
ran Jumalan kaswoin edestä, puitten sekaan paradiisisa.

Mutta Herra Jumala kutsui Aadamin, ja sanoi
hänelle: "Kussas olet?" Aadami wastasi: "minä kuulin
sinun äanes paradiisisa ja pelkäsin, sillä minä olen
alasti, sentähden minä lymyin." Niin Jumala sanoi:
"kuka sinulle ilmoitti, ettäs alasti olet? etkös syönyt
siitä puusta, josta minä sinua haastoin syömästä?"
Niin Aadami sanoi: "Waimo jonkas annoit minulle,
antoi minulle siitä puusta, ja minä söin." Silloin sanoi
Jumala waimolle: "Miksis sen teit?" Waimo wastasi:
"Kärme petti minun, ja minä söin." Ia Herra Ju-
mala sanoi karmeelle: "ettäs tämän teit, kirottu ole
sinä kaikesta karjasta. Sinun pitää käymän watsal-
las ja syömän maata kaiken elinaikas! Ia minä panen
wainon sinun ja waimon wälille, ja sinun siemenes ja
hänen siemenensä wälille. Sen pitää rikki polkeman si-
nun päas, ja sinä olet pistäwä häntä kantapäähän."
paljon tuskaa, kostas raskaaksi tulet; sinun pitää syn-
nyttämän lapses kiwulla, ja sinun tahtos pitää miehes
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ala annettu oleman, ja hänen pitää wallitseman sinua."
Mutta Aadamille sanoi hän: "ettäs kuulit emäntäs

ääntä ja söit puusta, josta minä kielsin sinua, sano-
den: ei sinun pidä siitä syömän; kirottu olkoon maa
sinun tähtes; surulla pitää sinun elättämän itses hänestä
kaiken elinaikas. Orjantappuroita ja ohdakkeita pitää
hänen kaswaman. Dtsas hiessä pitää sinun syömän
leipääs, siihenasti kuin sinä maaksi Mensa tulet, jos-
tas otettu olet. Silla sinä olet maa, ja maaksi pi-
tää sinun jällensä tuleman." Ia Herra Jumala api
ihmisen ulos paradiisista; ja Cherubim roartioitsi elä<
män puun tietä paljaalla lyöwällä miekalla.

3< Weljenmurha.
1. Moos. Kirj, 4.

Aadamin ensimmäisen pojan nimi oli Kain, toisen
Aabel. Kain oli peltomies, ja Aabel oli lampun. Mo-
lemmat weljekset uhrasiwat kerta Herran edessä; Kain
maan hedelmistä, ja Abel laumansa esikoisista. Mutta
Aabelin uhri oli Jumalalle otollisempi kuin Kainin,
sillä Abel teki uhrinsa uskossa, mutta Kain oli tyly
ja hänen sydämensä täynnä kolkkoa kateutta. Silloin
Kain wihastui sangen korvin, niin että hänen hahmonsa
muuttui. Ia Herra sanoi Kainille: "Miksis olet lvi»
hainen? ja miksi hahmos muuttuu? Eikö se niin ole,
jos hywin teet, niin syntis anteeksi annetaan; jä jolles
hywin tee, niin synti wäijyy owen edessä. Mutta
älä anna, sen hallita itseäs, waan hallitse sinä häntä!"
Sitte Kain jällenpuhui weljensä Aabelin kanssa. Mutta
kuin kerran oliwat yhdessä ulkona kedolla, karkasi Kain
weljensä Aabelin päälle ja tappoi hänen.

Niin Herra sanoi Kainille: "Kussa on Aabel sinun
weljes?" Kain wastasi: "En minä tiedä! Olenko minä
weljeni wattia?" Mutta Jumala sanoi: "Mitäs teh.
nyt olet? weljes weren ääni huutaa minun tyköni maas-
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ta. Ia nyt, kirottu ole sinä maan päältä, joka awasisuunsa ottamaan weljes werta sinun kädestäs. Koskas
maata wiljelet, niin ei pidä sen tästedes sinulle wateensä
antaman. Kulkian ja pakenewaisen pitää sinun oleman
maan päällä.' Mutta Kain sanoi Herralle: "Minun
rangaistukseni on suurempi, kuin että se on kannettawa.
Ia niin minun käy, kuka itänänsä minun löytää, se tap-
paa minun!" Mutta Herra wastasi "Ei", ja pani
merkin Kainun, ettei kukaan häntä tappasi.

Ia niin Kain läksi Herran kaswoin edestä wai-
moinensa ja lapsinensa, ja rakensi kaupungin, jonka hän
kutsui poikansa nimellä Haanok. Aadam oli sadan ja
kolmenkymmenen wuoden wanha, ?uin tämä tapahtui.
Mutta Ewa synnytti jällen pojan, ja kutsui hänen ni-
mensä Seth, se on: palkinto kadotetusta.

4. Vedenpaisumus.
I. Moos, Kirj. 6-8.

Ensinmäiset ihmiset oliwat paljoa terweemmät ja
wäkewämmät kuin ne jotka nyt eläwät maan päällä,
sillä he eliwät paljoa kauwemmin kuin nämät. Aadam
eli yhdeksän sadan ja kolmenkymmenen wuoden wan-
haksi, ja kuollessansa hänellä oli lasten lapsia yhdek-
sännessä ja kymmenennessä polwessa. Niin korkia ih-
misten ikä siihen' aikaan tawallisesti oli. Noah tuli
yhdeksän sadan wndenkymmenen, ja Methusalah yhdek«
sän sadan kuudenkymmenen wuoden wanhaksi.

Kuin ihmiset niin äkkiä lisääntyiwät maan päällä,
sai pahuus ja wäkiwaltakin wallan. Silloin sanoi Iu«
mala: "Ei ihmiset enää tahdo antaa minun Hengeni
nuhdella heitänsa, sillä he owctt liha. Minä tahdon
wielä antaa heille satakaksikymmentä wuotta parannuk-sen aikaa." Ei Jumala rankaissut ihmisiä, niinkuin
nyt, maanwaiwoilla, tulenleimauksilla, rajuilmoilla ja
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rutolla; ei silloin wieli liion ollut yhtään kirjoitettua
Jumalan lakia, ei Bibliaa, ei esiwaltaa, sanalla sa-
noen, ei mitään muullaista Jumalallista nuhdetta, kuin
Jumalan Hengen kautta ilman wälikappaletta.

Silloin Herra sanoi: Minä tahdon ihmiset, jotka
minä loin, hukuttaa maan päältä". Mutta Noah löysi
armon Jumalan edessä, sillä hän oli hurskas mies ja
eli Jumalan tahdon jälkeen. Ia Jumala sanoi No-
ahlle: "Tee sinulles arkki, 300 kyynärätä pitkä, 50 kyy.
näratä lewiä ja 30 kyynärätä korkia (niinmuodoin niin-
kuin suori huone), ja eri asunnot siihen. Sillä katso!
minä tahdon tuottaa wedenpaisumuksen maan päälle.
Mutta sinun ja sinun poikaes, emäntäs ja poikaes e«
mäntäen, teidän pitää menemän siihen arkkiin. Ia
sinun pitää ottaman myötäs arkkiin kaikkinaisia eläimiä
maan päällä, kaksittain joka laista, etteiwät kuolisi pois
maan päältä, ja kaikkinaista ruokaa, .sinulle ja heille
elatukseksi."

Noah oli silloin kuuden sadan ajastajan wanha,
kuin hän meni arkkiin, ja wedenpaisumus tuli maan
päälle wuonna 726 jälkeen Aadamin kuoleman.

Silloin kuohuiwat kaikki sywyyden lähteet, ja tai»
waan akkunat aukeniwat, ja satoi neljäkymmentä päi-
wäa ja neljäkymmentä yötä, ja wedet paisuiwat ja nos»
tiwat arkin ylös, niin että se kulki »ympäri, ja weden-
paisuminen wallottui niin, että kaiOi korkiat wuoret
taiwaan alla tuliwat peittoon.

Wiisitoistakymmenta kyynärätä wesi nousi yli wuor-
ten, ja seisoi maan päällä sinänsä satawiisikymmentä
päiwää; sitte rupesi laskemaan. Kymmenentenä päi-
wänä toisessa kuukaudessa Noah arkkiin meni; seitse-
mäntenä toistakymmenentenä päiwänä sywyydet aukeni-
wat ja wedet rupesiwat paisumaan, ja ensimmäisenä
päiwänä kymmenennessä kuukaudessa jällen näkyiwät
wuorten kukkulat weden-pinnassa. Mutta Noah wii-
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wytteli wielä neljäkymmentä päiwää ennenkuin aulasi
arkin akkunan; silloin hän päästi kaarneen lentämään ulos
arkista, se lenteli sinne tänne eikä tullut takaisin. Sitte
hän laski kyhkyisen lentämään ulos/ mutta se tuli jäl.
len hänen tykönsä arkkiin. Seitsemän paiwan perästä
antoi taas kyhkyisen lentää ulos, se tuli takaisin, ja
katso! hänellä oli noukassaan tuoret öljypuun lehti. Ia
kuin taas seitsemän päiwää oli kulunut, hän toistami-seen laski ulos toisen kyhkyisen, joka ei enää palannut.
Silloin Noah awasi arkin, ja näki maan olewan kui-
wan. Kuitenkin wielä wiipyi seitsemänteen kolmatta-
kymmenenteen päiwaän toisessa kuukaudessa, ennenkuin
maa oli niin kuiwa että Noah taisi lähteä ulos arkista.

Sitte Noah teki kiitosuhrin Herralle, ja Herra sa-
noi: "En minä sillen enää maata kiroo ihmisen tähden,
sillä ihmisen sydämen aiwoitus on paha hamasta lap-
suudesta. Niin kauwan kuin maa seisoo, ei pidä kyl-
wäminen ja niittäminen, wilu ja helle, suwi ja talwi,
päiwa ja yö lakkaamaan." .

Ia Jumala siunasi Noahn ja teki liiton hänen
kanssansa, ja pani sen liiton merkin pilwiin, nimittäinsen ihanan seitsen-wärisen taiwaankaaren. Ia Jumala
sanoi: tämä olkoon sen liiton merkki, jonka minä tein
minun ja kaiken wälillä mitä maan päällä elää."

(Wielä nyt kaikkissa mailman-osissa löytyy jään-
nöksiä merkillisistä kiweksi muuttuneista kappaleista sen
wedenpaisumisen jälkeen, joka peitti meidän wuoret. Sak<
sanmaalla paikka paikoin tuskin taitaa muutaman as-
keleen käwella, ellei löydä kiweksi muuttuneita simpukoita
ja näkm-kenkiä, jotka luultawasti owat siinä maanneet
wedenpaisumisesta saakka. Wyrtembergissä on löytty
enemmän kuin SOO eri laija semmoisia kiwistymiä. *)

*) Förstemngar.
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6. Babelin Torni.
1. Moos. Kiri. 11.

Noah eli wielä kolmesataa lviisikymmenta wuotta
vedenpaisumuksen jälkeen. Hän oli se wiimmeinen, joka
pääsi niin korkiaan ikään. Eli hänen poikansa Semi-
kin wiisisataa wuotta jälkeen wedenpaisumuksen, ja näki
lastensa lapset lisääntywan ja tulewan suureksi kan-
saksi. Mutta Noahn pojan-poika, Arphaksad eli ainoas-
taan neljänsadan kolmenkymmenen kahdeksan wuoden wan-
haksi, ja hänen poikansa neljäsataa kolmcneljättäkym-
mentä wuotta; tämän pojan-poika tosin taas ennätti
neljänsadan kuudenkymmennen ja neljän wuoden ikään;
mutta siitä ajasta alkaen ihmissukukunnan woimat wä«
heniwät niin äkkiä, ettei sitten enää yksikään ole ehtinyt
kahdensadan wiidenkymmenen wuoden wanhaksi. Sem
eli jälkeen lastensa-lasten yhdeksännessä ja kymmenen-
nessä polwcssa. Siihen' aikaan ihmiset rupesiwat sor-
tamaan toisiansa, ja muutamat nousiwat wallitsioiksi ja
wallitsiwat toisia wäkiwallalla. Ensimmäinen hirmu-
waltias oli Nimrod, Haamin pojan-poika, ja hän alkoi
hallituksensa Baabelissa. Tämä tapahtui noin 18«
wuotta jälkeen wedenpaisumuksen: laskekaatpa, hywät
lapset! montako wuotta siihen oli mailman luomisesta?

Silloin oli wielä koko mailmalla yhtäläinen kieli.
Ia ihmiset päättiwät rakentaansa kaupungin kedolle
Euphratin wirran rannalla. Siinä kaupungissa tah<
toiwat sitte rakentaa torninki, jonka piti tuleman niin
korkian, että sen ylimmäisen pään piti ulottuman tai-waaseen asti. Sillä pyysiwät tulla kuuluisiksi ja koko
mailman mainioiksi, ja tahtoiwat niin neuwoin estää
itsensä tulemasta hajoitetuiksi kaikkiin mailman-ostin.
Mutt' ei heidän yrityksensä ollutkaan Herralle luma»
lalle otollinen, ja hän sanoi: "Käykämme, astutamme
alas ja sekoittakamme siellä heidän kielensä; niin ettei
kenkään ymmärtäisi toisensa kieltä." Ia Herra hajoitti
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heidän, niin että he lewisiwät yli koko maan, ja täytyi
lakatansa rakentamasta kaupungin.

6. Abrahamin Kutsumus.
1. Moos. Kirj. 12—13.

Wähää ennen Noahn kuolemata syntyi Abram
Semin lasten lapsista kymmenennessä polwessa. Ih-
miset oliwat jo siihen aikaan jaetut moniin kansakun-
tiin, ja oliwat uupuneet epajumalisuuteen ja suuriin syn-
teihin. Silloin sanoi Jumala Abramille: "Lähde maal-
tas, ja suwustas, ja isäs huoneesta, sille maalle jonka
minä sinulle osotan. Minä teen sinun suureksi kansaksi,
siunaan sinun ja teen sinulle suuren nimen, ja sinä olet
siunaus. Minä siunaan niitä jotka sinua siunaamat,
ja kiroon niitä jotka sinua kiroowat; 'la sinussa pi-
tää kaikki sukukunnat maan päällä siunatuksi tuleman."
Niin Abram läksi, niinkuin Herra hänelle sanonut oli,
ja otti myötänsä emäntäsi Saaran ja weljensä pojan
Lotin, ja kaikki Palmellansa ja tawaransa. Mutta A-
bram oli wiidenkahdeksattakymmentä ajastajan wanha,,
Haranista lähteissänsä.

Mutta Lotin ja Abramin paimenten wälilla nousi
riita, sillä heillä oli molemmilla paljo karjaa, ja pai»
menet ei tainneet sopia laitumista, sillä maa oli ylen
wähäinen eikä tainnut elättää, kaikkea heidän karjaansa.
Niin Abram sanoi Lotille: Älköön olko riita minun ja
sinun wälilläs, ja minun ja sinun paimcntes wälillä,
sillä me olemme weljekset. Eikö koko maa ole edessäs
altis? Eroita sinus minusta. Jos sinä menet wasem-
malle puolelle, minä menen oikialle; eli jos sinä menet
oikialle, minä menen wasemmalle." Ia Lot walitsi hä-
nellensä sen ihanan lakeuden Jordanin tykönä, jossa
Sodoma ja Gomorra oli; mutta Abram asui Kanaan
maalla.
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7. Abrahamin Usko.
1. Moos. Kiri. 15, 17, 18.

, Ia Jumala siunasi Abramin ja sanoi hänelle:
Älä pelkää Abram, minä olen sinun kilpes ja sangen

suuri palkkas." Mutta Abram oli murheissansa, ettei
hänellä ollut poikaa. Niin Jumala käski Abramin
mennä ulos majastansa ja katsoa ylös taiwaaseen päin,
ja sanoi: "Katso ja lue tähdet taiwaalla, jos sinä ne
taidat lukea; niin monet sinun sikiäs pitää oleman."
Abram uskoi Herran, ja hän luki hänelle sen wanhurs-
kaudeksi.

Koska Abram oli yhdeksänkymmenen ja yhdeksän
ajastajan wanha, näkyi hänelle Herra ja sanoi: "Minä
olen Jumala kaikkiwaltias, waella minun edessäni ja
ole waka. Minä teen liiton sinun kanssas, ja lisäänsinun sangen suuresti, ja ei sinua pidä enää kutsutta-
man Abram, waan Abraham pitää oleman sinun ni-mes; sillä minä olen tehnyt sinun paljon kansan isäksi."
Silloin Jumala asetti ympärileikkauksen liittonsa mer.
kiksi Abrahamin kanssa.

Sitte Herra näkyi Abrahamille Mamren lakeu»
della, kuin hän istui majansa owella, ja väiwä oli pa-
lawimmallanja. Ia kuin hän katsoi ylös, näki hänkolme miestä, juoksi heitä wastaan, kumarsi itsensämaahan ja sanoi: "Herra! jos minä olen armon löy-
tänyt sinun edessäs, niin älä mene palwelias ohitse. Minä
tuotan teille wähä wettä, pestäksenne teidän jalkanne.
Lewättäkäät teitänne sillä aikaa puun alla." Niin A-
braham riensi majaan Saran tykö ja sanoi: "Sotke
kiiruusti taikina ja leiwo kalttaisin." Abraham meni
itse noutamaan nuoren wasikan ja antoi walmistaa sen.Ia hän toi woita ja maitoa ja wasikasta, jonka hän
walmistanut oli, ja he söiwät. Niin Herra sanoi:
"Minä tulen taas wuoden takaa; ja katso! silloin on
Saralla emännälläs poika. Tämän kuuli Sara, joka
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seisoi majan owen takana, ja naurahti sille; sillä hän
oli mielestänsä ylen wanha lapsia synnyttämään. Ia
Herra sanoi: "Miksi Sara nauroi? Onko Herralle jo-
takin mahdotointa?" Niin Sara kielsi ja sanoi" en
minä nauranut", mutta Jumala sanoi: "Ei ole niin;
sinä nauroit."

Silloin nousiwat miehet ja meniwat Sodomaan
päin, ja Abraham meni saattamaan heitä. Ia Herra
sanoi: "Kuinka minä salaan Abrahamilta, mitä minä
teen; sillä minä tiedän, että hän käskee lapsiansa ja
huonettansa Herran tietä (sanaa) pitämään, ja teke-
mään hurskautta ja oikeutta, että Herra saattais A-
brahamille kaikki kuin hän hänelle luwannut on." Ia
Herra ilmoitti Abrahamille, että hän aikoi rankaista
Sodomalaiset heidän syntisestä elämästänsä. Mutta
Abraham rukoili heidän edestänsä ja sanoi: "entä jos
kaupungissa olis wiisikymmentä wanhurskasta! pois se
sinusta ettäs sen tekisit, ja rankaisisit wanhurskaan ju-
malattoman kanssa." Herra sanoi: Jos minä löydän
wiisikymmentä wanhurskasta kaupungissa, niin minä
säästän sen heidän tähtensä." Abraham sanoi: "mutta
jos siellä olis wiisilviidettäkymmentä wanhurskasta,
tahdotkos kadottaa kaupungin niitten wiiden tähden?"Ia Abraham puhui wielä Herralle näin. "Mitämaks
siellä löyttäisiin neljäkymmentä?" "eli kolmekym-
mentä?" "eli kaksikymmentä?" "eli kymmenen?"

la Herra sanoi: "Minä säästän kaupungin kym-
menen tähden." la Herra meni pois, mutta Abra-
ham palais kotiansa.

8. Sodoma ja Gomorra.
1. Moos. Kiri. 19.

Ehtoo jo oli, kuin kaksi engeliä tuli Sodomaan.Lot, joka luuli heidän tawallisiksi matkamiehiksi, meni
ystäwällisesti heitä wastaan ja pyysi heitä jäämään
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tykönsä yöksi, ja he tekiwät niin. Mutta Sodoman
kansa harjoitti kaiken yötä kauheimpia syntejä ja pa-
hoja elkejä, niin että he wihdoin engeleiltä lyötiin so-
keudella, ettei pitänyt taitamansa löytää Lotin huoneen
owea. Ia miehet sanoiwat Lotille: "onko sinulla tässä
kaupungissa wielä joku omainen, wie se kanssas tästä
ulos; sillä me hukutamme tämän kaupungin;' Niin Lot
sanoi sen niille miehille, joitten piti tuleman hänelle wä-
wyiksi, mutta h? tekiwät hänestä pilkkaa.

Koska siis aamurusko käwi ylös, kiiruhtiwat en»
gelit Lotin joutumaan. Mutta kuin hän yhtähywin wii-
pyi, tarttuiwat he hänen käteensä, hänen emäntänsä ja
kahden tyttärensä käteen, ja taluttiwat heidän ulos kau«
pungista; sillä Herra tahtoi säästää heitä. Ia Her»
ran engeli sanoi Lotille. "Pelasta sielus, ja älä kat-
sahda takas; älä myös seisahda, waan turwaa si«
nuas wuorelle, ettes hukkuisi." Ia kuin Lot tuli Zoa»
riin, oli aurinko äsken nosnut. Sitte Herra antoi
taiwaasta sataa tulta ja tulikiweä Sodoman ja Go-
morran päälle, ja kukisti koko niitten ympäristön.
Kussa muinen se ihana, hedelmällinen Jordanin la-
keus oli, siinä nyt on kuollut meri. Aina wielä nyt»
tm koko se paikkakunta, kammottamalla näöllänsä,
on wakaa muistutus siitä, kuinka hirmuisesti Jumala
rankaisee jumalattomuuden. Mutta Lotin emäntä oli
tottelematoin, ja katsoi heidän käydessään takansa, ja
muuttui suolapatsaaksi.

9. Ismaeli
l. Moos. Kirj. 21.

Abrahamilla oli palkkawaimonsa Hagarin kanssa
poika, jonka nimi oli Ismael, ja joka syntyi kuin Abra-
ham oli kuudenyhdeksättäkymmentä wuoden wanha. Mutta
Herra siunasi Saran, niin että hän synnytti Abraha»
mille pojan, koska hän oli sadan ja Sara yhdeksän-
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kymmenen wuoden wanha. Ia Sara näki Ismaelin
pilkkaajaksi. Ia sanoi Abrahamille: "aja ulos tämä
palkkawaimo poikinensa." Tämä sana oli Abrahaminmielestä sangen karwas; mutta Jumala sanoi hänelle:"Alä ota sitä niin pahakses pojasta ja palkkapiiasta:
kaikki mitä Sara sinulle on sanonut, tee se; sillä I-saakissa pitää sinulle siemen kutsuttaman. Minä teenmyös piikqs pojan kansaksi, koska hän on sinun poikas."

Niin Abraham antoi Hagarille leipiä ja wesileilin,
ja laski hänen menemään; ja Ismaelin hän kans otti
myötänsä. la han meni matkaansa ja eksyi kor-wessa. Niin wesi loppui leilistä eikä Hagar näh-nyt missään wesikaiwoa. Hän heitti janoon näänty-
män lapsensa yhden pensaan ala ja istui itse wähänmatkaa siitä; sillä hän sanoi: "en minä woi nähdä lap-sen Niin Jumala kuuli lapsen äänen, ja
Jumalan engeli huusi taiwaasta Hagarille ja sanoi:"Mikä sinun on Hagar? älä pelkää!" ja Jumala awasihänen silmänsä, että han näki wesikaiwon, ja hän an-
toi lapsen juoda.

Ia Jumala oli Ismaelin kanssa korwessa, ja hä>nestä tuli tarkka joutsimies. Tämä oli se Ismael,joka synnytti kaksitoistakymmentä ruhtinasta; ja jonka
sukuperää Ismaeliittaat, Arabialaiset ja Turkkilaisetowat, tähän päiwään asti.

10. Isaak.
1. Moos. Kirj. 22.

Koska tämä oli tapahtunut, koetteli Jumala A»
brahamia, ja sanoi hänelle: "Ota Isaak sinun ainoa
poikas, jotas rakastat, ja mene Morian maalle, ja uh-raa hän siellä polttouhriksi, yhdellä wuorella, jonka
minä sinulle sanowa olen." Niin Abraham nousi war-
ham aamulla, waljasti aasinsa, ja otti kaksi palweliata
kanssansa ja poikansa Isaakin. Kolmantena päiwänä,

2
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koska he kaukaa näkiwät paikan jonka Jumala oli
heille sanonut, käski Abraham Palmellansa jäämään
siihen kussa he oliwat, aasin kanssa, mutta halot hän
sälytti poikansa Isaakin selkään, ja otti itse weitsen ja
tulen käteensä. Ia he käwiwät molemmat ynnä. Niin
Isaak sanoi: "Isä, katso! tässä on tuli ja halot, mutta
kussa on lammas polttouhriksi?" Abraham wastasi:
"Jumala on edeskatsowa hänellensä lampaan polttouh«
riksi, poikani." Ia he käweliwät molemmin eteenpäin.
Ia kuin tuliwat wuorelle, jonka Jumala oli näyttänyt
heille, teki Abraham altarin ja pani halwot päälle.
Sitte hän sitoi poikansa Isaakin, pani hänen halkoen
päälle, ojensi kätensä ja siwalsi weitsen, teurastaaksensa
poikaansa. Niin Herran engeli huusi Abrahamille tai-
waasta: 'Abraham! Abraham! Abraham! älä satuta
kättäs poikaan; sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät
Jumalala, ja et ole säästänyt ainokaista poikaas mi-
nun tähteni." Niin Abraham nosti silmänsä, ja äkkäsi
oinaan farmista sekaantuneen pensastoon, ja uhrasi sen
polttouhriksi poikansa edestä.

Ia Herran engeli huusi Abrahamia toistamiseen
taiwaasta ja sanoi: "Minä olen wannonut itse kauttani,
sanoo Herra: ettäs tämän teit, ja et säästänyt sinun
ainoata poikaas, niin minä siunaan sinun ja lisään si-
nun siemenes niinkuin taiwaan tähdet. Ia sinun sie-
menessäs pitää kaikki kansat maan päällä siunatuksi
tuleman; ettäs minun äänelleni kuuliainen olit.

11. Saran Kuolema ja Hautaus.
1. Moos. Kirj. 23.

Abraham oli sadan ja seitsemänneljättakymmentä
wuoden wanha, kuin hänen emäntänsä Sara kuoli He-
bronissa. Kuusikymmentä wuotta Abraham oli asunut
Kanaan maalla, mutt' ei ollut hänellä silloin wiela ol-
lut jalanlewyäkään omituista maata, waan oli kainnut
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karjaansa yhteisillä laitumilla, ja asunut muukalaisena
Kananealaisten seassa. Mutta nyt hän tahtoi ostaa
maan«kappaleen/ haudataksensa kuolluensa omaan maa-
han. 3iöyrästi hän puhutteli Hethiläisten ruhtinoita,
ja ne häntä. Hän pyysi saadansa ostaa heiltä kappa-
leen maata; ja he pyysiwät häntä ottamaan sen lahjaksi.
Ephron, Hethiläisten ruhtinas, antoi myöden ja sallei
Abrahamin punnita hänelle neljäsataa silliä hopiaa, käy-
pää rahaa. Ia Abraham hautasi emäntänsä Saran,
Makpelan luolaan, liki Hebronia, Mamren kohdalla.

12. Isaakin Naiminen.
1. Moof. Kirj. 24.

Koska nyt Abraham oli kotvin ijällinen, lähettihän wanhimman palweliansa Eleasarin Mesopotamiaan,
tuomaan sieltä emäntätä pojallensa Isaakille.

Palwelia läksi matkaan kymmenellä kameelillä, jotka
oliwat sälytetyt kaikkinaisilla kalleilla morsian-lahjoilla
sille waimolle, jonka Herra Jumala oli edeskatsonutIsaakille.

Yhtenä ehtoona tuli Eleasari Nahorin kaupunkiin,
antoi kameelein huokata ulkona kaupungista wesikaiwontykönä, rukoili Herraa ja sanoi: "Herra Jumala! tee
tänäpänä lauftius minun Herrani Abrahamin kanssa!Jos joku piika tulee, jolle minä sanon: "kallista tänne
wesiastias juovakseni", ja hän sanoo: "juo, minä juotan
myös sinun kameelis!" että hän on se jonkas olet edes-
katsonut palwelialles Isaakille." Ennen kuin Eleasaroli lausunut nämät sanat, tuli Rebekka, Bethuelin tytär,
ulos noutamaan wettä. Hänelle sanoi Eleasari: "Annas
minun juoda astiastasi" Hän sanoi: "juo, minun her-rani, mini juotan kameeliskin! Ia hän ammansi wettä
ja juotti kaikki hänen kameelinsä. Ia palwelia ihmet-teli häntä, kuin hän tämän näki. Sitte Kän otti kul-
iaotsalehden ja kaksi kultaista rannerengasta ja pani
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hänen päällensä, ja sanoi: "Tyttäreni! kenen sinä olet?'
Hän wastasi: "Minä olen Vethuelin tytär, Nahorin
pojan (joka oli Abrahamin weljenpoika)." Niin Elea-sar kumarsi itsensä maahan, rukoili ja sanoi: "Kiitetty
olkoon Herra, minun Herrani Abrahamin Jumala, joka
ei ottanut pois laupiuttansa ja totuuttansa minun Herral-
tani, sillä Herra on minua johdattanut oikiata tietä mi-
nun herrani weljen huoneeseen." Eikä Eleasar syönyt eikä
juonut ennenkuin hän oli puhunut asiansa Rebekalle ja hä-
nen omaisillensa. Ia he, kuultuansa Eleasarin puheen,
wastasiwat: "Tämä on tullut Herralta, sentähden en
me taida sinua wastaan puhua."

Toisena päiwänä huomeneltain sanoi Eleasari: "Las-
kekaat minä nyt jällen menemään herrani tykö, ja äl-
käät minua wiiwyttäkö." Niin he kutsuiwat Rebekan
ja sanoiwat hänelle: "Tahdotkos mennä tämän miehen
kanssa?" Hän wastasi: "Menen." Ia he siunasiwat
häntä ja sanoiwat: "Sinä olet meidän sisaremme, li-
säänny tuhannen tuhanteen. Ia hän meni matkaansa
Eleasarin kanssa.

Niin Isaak lohdutettiin äitinsä kuoleman jälkeen.

13. Jakob ja Esau.
1. Moos. Kirj. 25—27.

Isaak oli neljänkymmenen wuoden wanha, kuin
hän nai Rebekan, ja kuin hän oli kuudenkymmenen
wuoden wanha, syntyiwät hänelle kaksoiset: kaksi erin»
kaltaista »veljeä. Esikoinen oli karwainen ruumiiltansa,
ja he kutsuiwat hänen nimensä Esau, toinen oli siliä,
hänen nimensä he kutsuiwat Jakob. Esaulla oli ty-
lympi mieli kuin hänen weljellänsä Jakobilla. Esau
oli metsä- ja peltomies, mutta Jakob pysyi esiisäinsä
elatuskeinossa, asui majoissa ja oli lampun. Isaak
xakasti yhtahywin enemmän sitä tuimaa Esauta ja hä°



21

nen wirkaansa, mutta Rebekalla oli suurempi lempi sitä
hiljaista Jakobia kohtaan.

Yhtenä päiwänä Esau tuli wasyksissä kotia met-
sänajostansa, ja sai nähdä Jakobin laittaneen herkul-
lista herne-ruokaa. Sanoi siis Jakobille: "anna mi-
nun syödä siitä ruskiasta herkusta, kuin sinulla siinä
on, sillä minä olen wasyksissä." Niin Jakob sanoi:
"Myy minulle tänäpänä sinun esikoisuudes." Mutta
wanhassa testamentissa oli esikoisuudesta suuret etui-
suudet. Esau wastasi: "Katso! minä kuolen kuitenkin;
mitä hywää minun esikoisuudesta on!" Ia Esau myi
esikoisuutensa Jakobille. Ei Isä koskaan ollut tätä
kewiämielistä kauppaa wahwistanut, ja olis siis tain-
nut antaa Esaulle esikoisen siunauksen. Mutta tapah-
tui kerta, kuin Isaak oli tullut wanhaffi ja hänen sil-
mänsä pinnaksi, että hän luuli jo pian kuolemansa.Niin kutsui hän Esaun tykönsä ja sanoi: "Katso! minä
olen wanhennut, enkä tiedä kuolinpäiwääni. Mene ke-
dolle pyytämään metsänotusta, ja tee minulle siitä hi-
moruokaa, senkaltaista kuin minä rakastan, että minun
sieluni siunais sinua, ennen kuin minä kuolen. Sitte
kuin Esau oli ulosmennyt, walmisti Rebekka wohlanruaksi, ja lähetti poikansa Jakobin sen kanssa Isaakin
tykö, saavaksensa isänsä siunauksen. Niin Jakob meni
Isansa tykö ja sanoi: "Isä!" Isaak wastasi: "Kukas
olet, poikani?" Jakob sanoi: "Minä olen Esau sinun
esikoisesi Istu siis ja syö minun saalistani, että sinunsielus siunais minua." Niin Isaak siweli Jakobin kä-
siä; sillä Esaun kädet oliwat karmaiset, mutta Jakobin
siliät. Mutta Rebekka oli käärinyt karwaisen nahan
Jakobin käsiin ja kaulaan. Niin Isaak sanoi: "Ääni
on Jakobin ääni, mutta kädet owat Esaun kädet", ja
kysyi wielä kerran: "Oletkos Esau?" Hän wastasi:
"Olen niinkin!" Sitte Isaak söi, ja syötyänsä ja juo-
tuansa sanoi hän Jakobille: "Tules nyt liki, poikani,
ja anna minun suuta." Niin hän siunasi häntä, ja sa-
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noi: "Jumala antakoon sinulle taiwaan kasteesta, ja
maan Uhawuudesta, ja yltäkyllä jywia ja wiinaa. Kan-
sat palwelkan sinua, ja sukukunnat kumartakoot sinua:
ole sinun weljeis herra, ja sinun äitis lapset langetkoot
sinun jalkais juureen: kirottu olkoon se joka sinua ki>
roo; siunattu olkoon se joka sinua siunaa."

Siitä siihen Jakob oli lähtenyt isänsä tyköä, kuin
Esau tuli kotia pyydyksiltänsä ja wei isällensä metsän-
otuksensa, jonka hän oli ruaksi walmistanut, ja sanoi
hänelle: 'Roskan minun Isani, ja syökän poikansa saa-
lista!" Niin Isaak wapisi hämmästyksestä ja sanoi:
"Mitä? Kukasta siis se metsämies oli, joka minulle sen
toi, ja minä söin, ja siunasin hänen? Hänen pitää myös
siunatun oleman." Niin Esau huusi suurella äänellä
ja sanoi: 'Siunaa minuakin, minun isäni." Mutta
Isaak sanoi: "Sinun weljes on tullut kawaluudella, ja
wienyt pois siunauksen sinulta." Ia Esau itki hai«
kiasti. Niin Isaak sanoi: "Katso, lihawa asuinsia pitää
sinullakin oleman maan päällä, ja kastetta taiwaasta yl-
häältä. Miekallas pitää sinun elättämän itses, ja pal-
weleman sinun weljeäs. Ia tapahtuu että sinä myös
tulet Herraksi, ja särjet hänen ikeensä niskastas."' Esau
on Edomitaen ja Arabialaisten Beduinisukuen esiisä.

Ia Esau wihastui lokobille siunauksen tähden, ja
puhkesi hirwiöihin uhkauksiin; sillä hän sanoi: "Minun
isäni murhepäiwät lähestywät, sillä minä tapan weljeni
Jakobin." Ia hänen äitinsä Rebekka neuwoi Jakobin
pakenemaan weljeansä Esauta ja menemään hänen wel»
jensä Labanin tykö Haraniin. Tällä matkalla Jakob
enemmän kuin yhden kerran sai koetella, kuinka paljo
sydämenkipua siitä on, kuin walheella ja petoksella pyy-
detään woittaa tarkoitustansa. Lapsukaiset! älkäät an«
tako kenenkään wietellä teitänne uskomaan, että Rebe-
kan ja Jakobin petos oli Jumalalle otollinen. Heidän
olis pitänyt odottaa, siksi kuin Jumala tahtoi lupauk-sensa täyttää, eikä tunkea hänen salliwustensa esille.
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14. Jakobin Waellus.
j. Muos. Kirj. 28—33.

Niin Jakob jätti wanhempansa hywästi. Ia hä-
nen isänsä kielsi häntä angarasti, ottamasta emäntää
Kanaan tyttäristä, waan käski hänen mennä Mesopo.
tamman ja ottaa yhden enonsa Labanin tyttäristä. W'tenä ehtoona hän ei ehtinyt majaan,, ennenkuin pimiä
tuli. Niin täytyi hänen jäädä paljaan taiwaan ala
yöksi/ ja pani maata maan päälle, ja otti kiwen päänsä
alaiseksi. Ia näki unta, että tikapuut seisoiwat maan
päällä, joitten pää ulottui taiwaaseen, ja toinen pää
oli maassa, ja Jumalan engelit tawiwät ylös ja alas,
tikapuita myöden, mutta ylinnä seisoi Herra Jumala
ja sanoi: "Minä olen Abrahamin ja Isaakin Jumala,
sinusja pitää kaikki sukukunnat maan päällä siunatuksituleman. Katso! minä olen sinun kanssas, enkä hyljää
sinua." Koska Jakob heräsi unestansa, sanoi hän:
"Tämä on totisesti pyhä paikka; sillä tässä on tai-
waan owi." Ia Jakob otti kiwen, jonka päällä hän oli
maannut, pani sen pystyälle muistopatsaaksi, ja kutsuisen paikan Bethel, s. o. Jumalan huone. Pitkänwaelluksen perästä tuli Jakob wihdoin Labanin tykö
Haraniin. Niinkuin Eleasar muinen tapasi hänen äi«
tinsä Rebekan kaiwon tykönä, niin tapasi myös Jakobwesikaiwon tykönä sen kauniin Rahelin, johon hän kohtarakastui, ja palweli seitsemän wuotta banen isäänsä,
saavaksensa häntä emännäksi. Mutta Laban petti Ja-kobin ja antoi hänelle Rahelin wanhemman sisaren Lean,
ja sanoi: "palweletkos minua toiset seitsemän wuotta,
niin saat Rahelinki emännäksts." Jakobin molemmatemännät synnyttiwät hänelle kaksitoistakymmentä poi-
kaa, jotka tuliwat Israelin kahdentoistakymmenen su-kukunnan esiisiksi. Niitten nimet oliwat: Ruben, Si-
meon, Lewi, luda, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Isa-schar, Sebulon, losepb, Benjamin.
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Päätettyänsä neljätoistakymmenta palweluswuottan-sa, jäi Jakob wielä kuudeksi wuotta Labanin tykö. Ia
Jumala siunasi Jakobin, niin että hän sai suuret ta-
warat, monta palweliata ja palkkapiikaa, monta kamee-
lia ja aasia, karjaa ja lampaita. Mutta Laban kadehti
hänen suurta rikkauttansa. Niin Jakob kutsutti molem-
mat emäntänsä tykönsä ulos kedolle, ja wei heidän pois
kaikkinensa mitä hänellä oli, ilman sitä Labanille lau-
sumatta. Tämä, kuultuansa Jakobin paenneen, kiiruhti
ajamaan häntä takaa, ja saawutti hänen seitsemän päi-
wän perästä. Mutta Jumala sanoi Labanille unessa:
"Kawahda sinuas, ettes puhu lokobille hywää eli pa-
haa." Niin Laban teki liiton Jakobin kanssa, Gileadin
wuorella ja he erkaniwat rauhassa toinen toisestansa.
Ia Jakob lähetti sanan Escmlle, ilmoittaaksensa hä-
nelle tuloansa. Niin Esau lähti häntä wastaan neljän-
sadan miehen kanssa. Ia Jakob peljästyi kowin ja jakoi
karjansa kahteen osaan, "sillä", sanoi hän, "jos Osau
tulee yhden joukon päälle ja lyö sen, niin kuiten-
kin toinen taitaa päästä pakoon." la Jakob ru-
koili, sanoen: "Jumala, minun isäeni Jumala! minä
olen mahdotoin kaikkeen siihen armoon ja totuuteen, jonka
sinä teit palwelialles; sillä koska minä Jordanin ylitse
menin, ei minulla muuta ollut kuin tämä sauwa, mutta
nyt minulla on kaksi joukkoa. Pelasta minua minun
weljeni Esaun käsistä, sillä sinä olet sanonut: "Minä
teen sinulle hywää." Ia Jakob otti parhaita laumois-
tansa, ja lähetti weljellensa Esaulle, ja käski sanoa hä-
nelle: 'sinun palwelias Jakob lähettää nämät herrallen-sa Esaulle." Sitte hän wei joukkonsa labokin wirran
yli, mutta itse hän jäi sille puolelle yksinänsä.

Ia yksi mies paineli hänen kanssansa, siihenasti
kuin aamurusko nousi. Mutta kuin päiwä tuli, sanoi
mies: "Päästä minua, sillä aamurusko jo nousee!" Mutta
Jakob sanoi: "En minä päästä sinua, jolles siunaa mi-
nua!" Niin mies sanoi: "Vi sinua sillen pidä kutsutta-
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man Jakob/ waan Israel pitää sinun nimes oleman
(s. o. Jumalan woittaja); silla sinä olet taistellut Ju-
malan ja ihmisten kanssa, ja olet woittanut."

Ia Jakob näki weljensä Esaun tulewan, ja kumarsiseitsemän kertaa maahan hänen edessänsä. Mutta C-sau juoksi häntä wastaan, halasi häntä kaulasta ja itki.
Ia lokobin lapset ja waimotkin kumarteliwat Esauta.
Lahjoja Esau tosin ei tahtonut ottaa wastaan, mutta
Jakob waatei häntä. Esau palasi Seinin, ja Jakob
meni jällen isänsä tykö Kanaan maalle.

15. Joseph myydään.
1. Moof. Kirj. 37.

Joseph oli nuorin Jakobin pojista, jotka Mesopo-
tamiassa syntyiwät. Benjamin, joka oli kaksitoistakym-
menes, syntyi Kannassa. Mutta Israel rakasti Jo-
sephia enemmän kuin muita lapsiansa, ja antoi hänelle
kauniimmat waatteet. Weljet pahaksuiwat sitä, niin että
akääntyiwät Josephille, eikä enää woineet puhutella häntä
ystäwällisesti. Kerta Joseph näki unta, että hän ja hänen
weljensä oliwat sitowanansa elositomia, ja että weljeinsa
sitomet kmnarsiwat hänen sitomiansa. Toisen terran
hän jutteli heille, unessa nähneensä auringon, kuun ja
yksitoistakymmentä tähteä kumartawan häntä. Silloin
isänsä nuhteli häntä ja sanoi: "Pitääkö minun, sinun
äitis ja weljes tuleman ja kumartaman sinun edessäs?"Mutta Josephin unet oliwat kuitenkin isän mielestä san-
gen merkilliset. Kerta Jakob lähetti poikansa Jo-sephin hänen weljeinsä tykö, katsomaan heitä, jotka kait-
siwat karjaa monta päiwänmatkaa siitä kussa Jakobasui. Hän löysi heidän Dothanissa. Kuin he näkiwät
hänen tulewan kaukana, sanoiwat he: "Katso unennä-
kiää! tullaat, tappakamme hän, niin saadaan nähdä mi-
hinkä hänen unensa joutuwat." Mutta Ruben, wanhinweljeksistä, sanoi: "Alkämme werta wuodottako, waan
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heittäkää! hän ennen kuoppaan, joka on korwessas' sillähän tahtoi hänen pelastaa weljeinsä käsistä, ja salaa
wetää hänen ylös kuopasta.

Kuin oliwat hänen heittäneet kuoppaan, saiwat he
nähdä Ismaeliittain kauppa-joukon tulewan, joka waelsi
Egyptiin. Niin sanoi luoa weljillensä: "Tullaat, myy-
kämme hän!" Wetiwät siis hänen ylös, ja myiwät hä-
nen kahteenkymmeneen hopiapenninkiin. Sitte ottiwat
hänen hameensa, kastoiwat sen teurastetun kauriin we-
reen, lähettiwät sen kotia isällensä ja käskiwät sanoa
hänelle: "Tämän me löysimme, katsos, eikö tämä ole
poikas hame."

Kuin Jakob sai nähdä hameen, huusi hän: "Se
on minun poikani hame! Paha peto on hänen syönyt,
raadellen on Joseph rewelty!" Niin weljet tuliwat loh-
duttamaan Jakobia; mutta ei hän tahtonut antaa it-
seänsä lohdutettaa, waan sanoi: "Minä murehtien me-
nen alas poikani tykö hautaan."

«6. Joseph Egyptissä.
1. Moos. Kirj. 39-41.

Ismaeliittaat myiwät Josephin orjaksi Potipha-
rille, Egyptin kuninkaan huowinhaltialle. Mutta koska
huowinhaltia näki Josephin sekä hurskaaksi että ymmär-
täwäiseksi mieheksi, ja että Jumala siunasi kaikki hänen
toimituksensa, pani hän hänen päällysmieheksi kaiken yli
mitä hänellä oli. Niin Joseph sai hywät päiwät or»
juudessansakin.

Potipharilla oli haureellinm waimo, joka tahtoi wie-
tellä Josephia huoruuteen ja suureen syntiin. Mutta
Joseph sanoi hänelle: "Kuinka minä niin paljo pahaa
tekisin ja rikkoisin Jumalalani wastaan!"

Koska siis waimo näki, ettei hän saanut Josephia
syntiin wictellyksi, muuttui hänen paha himonsa koston-
pyynnöksi, ja rupesi häntä parjaamaan puolisollensa Po-
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tipharille, ja sanoi Josephin tahtoneen häntä wietella»
Niin Potiphar heitätti Josephin fangiuteen. Mutta
Jumala taiwutti fanginwartian sydämen, että hän suos-
tui Josephiin, ja uskoi hänelle katsannon kaikkein niitten
muitten fangien yli. Niin oli Josephilla elettäwät päi-
wät, yksin fangiudessakin. Juuri siihen aikaan wie-
tiin kaksi kuninkaan palweliaa, toinen ylimmäinen lei-
poja ja toinen ylimmäinen juomanlaskia, fangiuteen, ja
Josephilla oli katsanto niittenkin yli. Uhtena aamuna
hän näki heidän molemmat kowin murheellisena. He
juttelitvat hänelle, yöllä nähneensä merkilliset unet ja
olemansa murheissansa siitä ettei heillä nyt ollut ketään
joka taisi heille selittää heidän unensa. Joseph ivas-
tasi: "Jumalan on selitys, mutta jutelkaat kuitenkin
unet minulle."

Wmmäinen juomanlaskia jutteli: "Minä näin un-
ta, ja olin näkemänäni kolmihaarasen wiinapuun. Nain
myös wiinapuun wiheriöitsewän, kaswawan jakukoista-
man; wiinamarjat tuleentuiwat, ja minä, Pharaon juo-
maastia kädessäni, otin wiinamarjat, pusersin ne zuo-
maastiaan, ja annoin sen Pharaolle." Joseph wastasi:
"Kolme haaraa merkitsewät kolmea päiwää. Kolmen
päiwän perästä Pharao korotta sinun pääs ja aset-
taa sinun jällen wirkaas, ettäs kuroitat hänelle juomaas-
tian niinkuin ennenkin. Mutta muista minua koska si-
nun hywin käy, ja tee sitte laupius minun kanssani, et-
täs ilmoittaisit Pharaolle että hän ottaa minun täältä
ulos." Ia koska ylimmäinen leipoja kuuli että unen
selitys oli niin hywä, ihastui hän ja sanoi Josephille:
"Minä myös uneksuin, että olin kantawanani kolmea
leipäkoria pääni päällä, ja ylimmäisessä korissa oli
kaikkinaisia leiwotuita ruokia Pharaon tarpeeksi, mutta
linnut söiwät siitä korista." Joseph wastasi: "Kolme
koria merkitsewät kolmea päiwää. Kolmen päiwän pe-
rästä Pharao ylöntää sinun pääs, ja sinä ripustetaan
hirsipuuhun, ja linnut syöwät sinun lihaas."
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Ia kolmen päiwän perästä Pharao piti shntyma-
Päiwäänsä. Ia muisti niitä molempia fangia, niin etti
hän jällen asetti ylimmäisen juomanlaskian wirkaansa/
mutta ylimmäisen leipojan hän antoi hirttää, niinkuin
Joseph oli heille sanonut. Mutta ei ylimmäinen juo-
manlaskia muistanutkaan Josephia, waan hänen täytyi
wielä jäädä fangiuteen kahdeksi wuotta. Kllitenkin: "Ju-
mala tietää oikian awlln-ajan."

Kahden ajastajan perästä Pharao näki unen, ja
ei siellä ollut ketään, joka sen taisi hänelle oikein selittää.
Silloin ylimmäinen juomanlaskia muisti lupauksensa, ja
jutteli kuninkaalle, että siellä oli fangiudessa nuori mies,
zoka niin oikein oli selittänyt hänen ja ylimmäisen lei-
pojan unen. Kiiruusti Joseph kutsuttiin fangiudesta,
ja wietiin Kuninkaan eteen.

Kuningas sanoi: "Minä olen unta nähnyt, ja ei
kukaan taida selittää minulle untani. Mutta minä olen
kuullut sinusta sanottaman, että koskas unen kuulet, niin
sinä taidat sen selittää." Niin Joseph wastasi: "Ei
unen selittäminen ole minun mallassani! Mutta Jumala
on Pharaolle antama sen halaitun selityksen." Kunin-
gas jutteli: "Unessani olin minä seisomanani Nilin wir-
ran rannalla (Nilin wirta juoksee Egyptin läpitse). O-
lin sitte näkemänäni seitsemän lihawata, kaunista lehmäänouseman medestä, jotka käwiwät laitumella ruohostossa.
Heidän jälkeensä näin minä toiset seitsemän, sangen lai-
haa ja rumaa lehmää nouseman medestä; en ole minä
koko Egyptin maalla nähnyt niin rumia lehmiä, kuin
nämät oliwat. la nämät rumat, laihat lehmät soi-
mat ne seitsemän lihawata, kaunista lehmää, mutta py-
syiwät kuitenkin yhtä laihoina kuin ennenkin. Sitte mi-
nä heräsin. Kohta sen jälkeen näin minä toisessa unessa
seitsemän tahkäpäatä yhdessä oljessa, ja tähM oliwat
täysinäiset ja wahwat. Sitte minä näjin seitsemän pien-
tä ja surkastunutta tähkäpäätä, jotka nieliwat ne seit-
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semän täysinäistä tähkää, mutta jäiwät kuitenkin yhtä
pieniksi."

Joseph wastasi Pharaolle: "Molemmat unet owat
yhtä. Jumala ilmoittaa Pharaolle, mitä hän tekewa
on. Ne seitsemän lihawata lehmää, ja ne seitsemän li-
hawata, täysinäistä tähkäpäätä merkitsemät seitsemää
wiljaista wuotta. Ne seitsemän laihaa lehmää ja ne
seitsemän pientä tähkäpäätä merkitsemät seitsemää kato-
wuotta. Katso! seitsemän wiljaista wuotta tulee koko
Egyptin maalle, ja sitte tulewat ne seitsemän nälkä-
wuotta. Mutt' että Pharao kahdesti uneksui samaa,
se aawistaa, että Jumala wissisti ja pian on sen te-
kewä. Etsiköön nyt Pharao toimellista ja taitawata
miestä, asettaaksensa Egyptin maan päälle. Hän otta-
koon sitte niinä seitsemänä wiljawuonna joka mieheltä
wiidennen osan jywistä, ja kootkoon aittoihin, ettei maa
häwitettäisi kalliina aikana."

Sekä selitys että se hywä neuwo oli Pharaollesangen otollinen. Ia hän sanoi: "taidammeko me löy-
tää tainkaltaisen miehen, jossa Jumalan Henki niin
on." Ia Pharao asetti Josephin koko maansa päälle,
ja sanoi hänelle: "Ainoastansa kuninkaallisessa istuimes-
sani minä tahdon olla korkiampi sinua." Niin hän
otti sormuksen sormestansa, ja pani sen Josephin käteen,
puetti hänen kalliisiin liina>waatteisiin ja ripusti kul-
takäädyn hänen kaulaansa, kuljetutti häntä kuninkalli-
fissa Maunuissansa ja antoi huutaa hänen edellänsä:"Tämä on maan isä." Ia Pharao sanoi Josephille:
"Niin totta kuin minä olen Pharao: ilman sinun tah-
dottas ei pidä yhdenkään ylöntämän kättänsä taikka
jalkaansa koko Egyptin maalla."

Sillä tawalla lumalla Josephin johdatti; isänsähuoneesta alas kuoppaan, kuopasta orjuuteen ja fangiu-
teen, fangiudesta kuninkaan linnaan. Joseph oli noin
seitsemäntoistakymmenen ajastaikainen, kuin hän pois
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myytiin Egyptiin, ja kolmenkymmenen wuoden wanha
seisoessansa kuninkaan Pharaon edessä.

Se ompi Herrall' aiwan huokia,
Ett' tomust' köyhän korottaa;
Niin rikkaan woi myös kätens' oikia
Mielestäns' ynsiäst' hajottaa.
Ihmetten tekia Jumala
Woi ylentää ja alentaa.

17. Josephin weljet tulewat Egyptiin.
l. Moos. Kirj. 42

Juuri niin käwikin, kuin Jumala Josephin kautta
antoi ennustaa. Egyptissä tuli seitsemän hywää wuot-
ta, ja Joseph kokosi wiidennen osan kaikesta Miljasta
koko Egyptin maalla/ niin että tuli niin paljo jywiä,
ettei niitä enää saatu mitatuksikaan. Mutta tuliwatpa
ne seitsemän nälkä-wuottakin: ja hätä tuli jo ensimmai»
senä wuonna niin suureksi likimmäisissä maakunnissa/
että jokainen tuli Egyptiin ostamaan jywiä.

Hätä ulottui Kanaan maallekkin. Niin Israel
sanoi pojillensa: "miksi niin kauwan aiwottelette! Minä
kuulen Egyptissä saawan jywiä ostaa. Menkäät sinne
ja ostakaat, ettemme nälkään kuolisi." Ne kymmenen
weljeä lähtiwät Egyptiin, ja Benjamin jäi yksin kotia
wanhan isänsä tykö. Weljekset tuliwat Josephin tykö,
ja kumarsiwat maahan hänen eteensä, niinkuin suuren
Egyptin herran eteen. Hän tunsi heidän kohta, mutta
ei ollut tuntewanansa ja teeskeli itsensä kotvaksi heitä
kohtaan, puhutteli heitä tulkin kautta jq sanoi: "Kusta
te tuletta?" He sanoiwat: "Kanaan maalta. Olemme
tulleet ostamaan syötäwätä." Joseph sanoi: "Ei suin-
kaan, Te olette wakojat, ja olette tulleet katsomaan
kusta maa awojoin olis." He sanoiwat: "Ei, minun
herrani! emme ole itänänsä olleet wakojat. Me olem-
me waat miehet, kaksitoistakymmentä weljestä, kaikki
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yhden miehen poikia, nuorin on kotona isämme tykönä/
mutta yksi ei ole enää eleillä." Joseph sanoi: "Minä
tahdon koetella teitä, puhutteko totta: Lähettäkäät yksi
teistänne, tuomaan nuorinta weljeänne; mutta teidän
muitten pitää tänne jäämän fangiksi." Niin hän pa-
netti heidän kiinni kolmeksi päiwäksi. Kolmantena päi-
wänä laski heidän taas puheillensa ja sanoi: "Minä
pelkään Jumalala, enkä tahdo kenellekkään tehdä »vää-
ryyttä. Uksi teistä jääköön fangiuteen. Toiset men-
kööt matkaansa, ja wiekööt kotiansa mitä ostaneet otet-
ta. Mutta kuin Te jällen tulette, pitää Teidän tuoda
nuorimman weljenne myötänne, muutoin Teidän täytyy
kuolla." Niin weljekset sanoiwat: "Syystä meille tä-
mä tulee weljemme Josephin tähden, sillä me näimme
hänen sielunsa ahdistuksen, koska hän meitä rukoili, ja
emme kuulleet häntä. Nyt hänen werensä waaditaan
meidän käsistämme." Ia ei he tienneet Josephin sitäymmärtämän; ja Joseph käänsi pois kaswonsa ja itki
kuin hän sen kuuli. Sitte hän antoi sitoa ja fangita
Simeonin, kaikkein heidän nähtensä; toiset meniwät ko-
tia. Kuin heidän wanha isänsä kaiken tämän kuuli,
tuli hän kowin murheelliseksi ja sanoi: "Te oletta saat-
taneet minun lapsittomaksi! Joseph ei ole enää elämis-
sä, eikä Simeon, ja Benjaminin tahdotta wiela wieda
minulta pois! Minun kohtaani nämät kaikki tapahtu-
mat. Ei minun poikani pidä menemän ales teidän
kanssanne Egyptiin."

18. Josephin weljein toinen matka.
1. Moos. Kirj. 43—45.

Kuitenkin kallis aika ahdisti niin kowin Kanaan
maalla, että Jakobin poikaen wuotta sen jälkeen täytyi
lähteä Egyptiin. Vastahakoisesti isä laski Benjami-
nin menemään heidän kanssansa, mutta ei woinut sitä
kuitenkaan enää heiltä kieltää. Lähetti heidän myö-
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tänsä lahjojakin, Kanaan maan hedelmistä, kryytejä,
woiteita, dadelita ja mandelia. Ia sanoi heille: "Iu-
Vlala kaikkiwaltias antakoon teille laupiuden sen miehen
edessä, että hän jällen päästäis teille weljenne Simeo-
nin ja antais Benjaminin palalta minun tyköni. Mutta
minun täytyy olla lapsitoinna."

Kuin Joseph kuuli weljeinsä tulleen, kutsui hänheidän tykönsä, puhutteli heitä ystäwällisesti ja sanoi:
"Onko teidän wanha isänne rauhassa? Onko tämä
teidän nuorin weljenne? Jumala olkoon sinulle ar-
mollinen, Minun poikani!" Tuskin hän enää woipi-
dattä itseänsä; sillä hänen sydämensä tuli palawaksi
kuin hän näki weljensä Benjaminin, ja hän meni kama-
riinsa ja itki.

Kuin hän oli pesnyt kaswonsa, tuli hän jällen
heidän tykönsä, pidätti itsensä, käski heidän päiwälli-
selle tykönsä, ja käski panna ruan eteen. Ia hän söi
heidän kanssansa, ehkä hän, maan tawan jälkeen, söiomassa (eri) pöydässänsä. Weljet ihmetteliwät suures-
ti, kuin näkiwät istumansa rualla kukin ikänsä jälkeen,
ja tuliwat sangen iloisiksi.

Ia Joseph antoi täyttää heidän säkkinsä jywillä,
ja antoi itsekunkin rahan takaisin säkin suuhun; mutta
Benjaminin säkkiin hän panetti oman hopiamaljansa.
Tuskin oliwat poislähteneet! ennenkuin Joseph pani huo-neensa haltian heitä takaa ajamaan, ja kaski sanoa heil-
le: "Miksi Te maksatte hywän pahalla?" Ia weljet
katsoiwat toinen toisensa päälle, eikä tienneet mitä huo-
neen haltia sillä puheella tarkoitti. Hän sanoi: "Kyllä
te tiedätte mitä minä tarkoitan? Herrani juomamalM

kuka sen on ottanut?" He wastasiwat: "Miksi mi-
nun herrani senkaltaista puhuu? Me olemme kunnialli-
sia ihmisiä. Se, jonka tyköä malja löytään, kuolkoon,
ja me tahdomme olla sinun herras orjat." Kohta a«
wattiin kaikkien säkit ja haettiin läpikotaisin, ja malja
löyttiin Benjaminin säkistä. Peljastyksissänsä he re-
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waisiwät waatteensa, ja palasiwat kaikin jällen takaisin.Joseph puhutteli heitä kowasti, ja soimasi heitä heidän»vääryydestänsä. Niin luda sanoi: "Mitä me »vas-
taamme, taikka mitä me puhumme? Ia millä me tai.-
damma itsemme puhdistaa? Jumala on löytänyt sinun
palweliais wääryyden. Katso! me ja se jonka säkistä
malja löyttiin, olemme sinun orjas." Joseph wastasi:"Pois se minusta, waan se, jolta malja löyttiin, olkoon
minun orjani; mutta Te muut menkäät rauhassa kotia
jällen.' Niin luda rukoili pitkällä puheella, ettei kui-
tenkaan niin pitänyt käymän. "Jos minä nyt tulisinisäni tykö", sanoi hän, "ja ei weljemme olisi kanssani,
niin isäni menis murheella alas hautaan. Minä, sinun
palwelias, olen taannut nuorukaisen isäni edessä, ja sa»
nonut: jollen minä häntä tuo Mensa sinun tykös, niin
minä siitä kaiken elinaikani olen wikapää kärsimään.
Salli minun jäädä tänne sinun orjakses pojan siaan,
ja anna hänen mennä kotia weljeinsä kanssa. Sillä
kuinka minä taidan mennä kotia ilman weljettäni, ja
nähdä isäni surkeutta."

Sitten ei Joseph enää lvoinut itseänsä pidättää.
Hän käski kaikkein läsnäolewaen Egyptiläisten mennä
ulos; ei yhtään wierasta saanut olla siinä, kuin Joseph
ilmoitti itsensä weljillensä. Sitte hän wapaasti antoi
kyyneleillensä lomaa. "Minä olen Joseph" huusihän, ja itki korkialla äänellä. "Wieläkö isäni elää?"
Hänen weljensa hämmastyiwät niin, ettei saaneet sa-
naakaan hänelle wastatuksi. Häpiä ja pello sotei hei-dän sisällänsä ilon ja ihmettelemisen kanssa, niin että
he kaikin seisoiwat hänen edessänsä ikään kuin kiwiksimuuttuneina. Mutta Joseph sanoi weljillensä: "Tul-
laat toki tänne likemmäksi minua." Ia he meniwät li-
kemmälsi, mutt' eiwät saaneet sanaakaan puhutuksi. Iahän sanoi: 'Minä olen Joseph teidän weljenne, jonka
Te myitte Egyptiin. Alkäat sitä surko että minun
myitte, sillä teidän onneksenne Jumala minun tänne on

Z
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lähettänyt edellänne. Wiekäat sanaa isälleni kaikesta
siitä kunniasta, kuin minulla on Egyptissä, ja kaikesta
mitä olette nähneet; rientäkäat, ja tutkaat sitte tänne
alas ynnä isäni kanssa."

Ia hän halasi weljeansä Benjaminia ja itki, ja
Benjamin myös itki Josephin kaulassa; ja Joseph an-
toi suuta kaikille weljilleusä ja itki. Sitte hänen wel-
jensa puhuiwat hänen kanssansa. Itse kuningas antoi

kutsua Josephin wanhan isän Egyptiin, ja Joseph lä-
hetti wastaanottamaan isäänsä waunuilla ja muilla tal-
leilla lahjoilla. Älkää riidelkö tiellä", sanoi Joseph
weljillensä hywästijätössä, ja he meniwät iloissansa jäl-
len kotia Kanaan maalle.

19. Jakob muuttaa Egyptiin.
1. Moos. Kirj. 45-50

"Wielä Joseph elää ja on koko Egyptin maan
herra", huusiwat ne yksitoistakymmentä weljeSta wan-
halle isällensä, kotia tullessansa.

Mutta ei Jakob tainnut sitä ajatellakkaan, eikä
uskonut heitä. Mutta kuin puhuiwat hänelle mitä Jo-
seph oli sanonut, ja hän näki waunut jotka Joseph oli
lähettänyt häntä wastaan, wirkosi hänen hengensä jäl-
len, ja hän huusi: "Nyt minulla kyllä on, että minun
poikani Joseph wielä elää, minä menen häntä katso-
maan ennenkuin minä kuolen.

Ia Jakob muutti Egyptiin lapsinensa ja lasten-
lapsinensa ja otti myötänsä kaikki tawaransa ja palwe-
liansa ja palkkapiikansa, yhteen kuusi seitsemättäkhm»
mentä hengea. Joseph meni isäänsä wastaan, ja kuin
hän näki hänen, halasi hän häntä, ja itki.

Ia Jakob sanoi Josephille: "Nyt minä mielelläni
kuolen, nähtyäni sinun kaswos, ja ettäs wielä elät."
Joseph wei isänsä Pharaonkin eteen. "Kuinka wanha
sinä olet?" kysyi kuningas Jakobilta. Hän wastasi:
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"Minun kulkemiseni aika on sata ja kolmekymmentä a-
jastaikaa; wähä ja paha on minun elämäni aika, ja ei
ulotu minun isäini kulkemisen aikaan."

Seitsemäntoistakymmentä wuotta se wanha Jakob
eli Egyptissä. Koska hänen kuolemansa lähestyi, tuli
Joseph hänen tykönsä molempain poikaensa, Ephraimin
ja Manassen kanssa. Ia Jakob sanoi Josephille: "En
minä ajatellut enää saawani sinua nähdä; ja katso! Ju-
mala on antanut minun nähdä sinun lapseskin." Ia
Joseph wei lapsensa Jakobin tykö, hänen pannaksensa
kätensä heidän päällensä, ja siunatuksensa heitä. Ia
Jakob laski oikian kätensä Ephraimin, sen nuoremman,
pään päälle, ja wasemman Manassen pään päälle, joka
wanhin oli, siunasi heitä ja sanoi: "Jumala, jonka kas-
woin edessä minun isäni Abraham ja Isaak waeltaneet
owat, Jumala, joka minun kainnut on minun elinaika-
nani tähän päiwään asti, Engeli, joka minun pelasta-
nut on kaikesta pahasta, han siunatkoon näitä nuo-
rukaisia, että he nimitettäisiin minun isäini nimellä."
Tällä siunauksella hän omisti Josephin pojille saman
oikeuden kuin omillekkin pojillensa, nimittäin sen, että
Ephraimin ja Manassen piti tekemän kaksi sukukuntaa
Israelin lasten seassa, sillä hän sanoi: "Joka tahtoo
jonkun siunata Israelissa, niin sanokan näin: Jumala
tehköön sinun niinkuin Ephraimin ja Manassen." Sitte
Jakob kokosi kaikki poikansa kuolinwuoteensa ympärille,
ja siunasi heidän jokaisen järjestänsä. Katsahtaen kau-
kaisiin, wastatulewiin aikoihin, puhui hän wiimeisen tah-
tonsa; sitte hän jällen kallisti itsensä alas wuoteellensa,
ja kuoli.

Hänen kuolemansa jälkeen Joseph ja hänen wel-
jensä, saatettuna monelta jalosukuiselta Egyptiläiseltä,
weiwät isänsä ruumiin Kanaan maalle, ja hautasiwat
hänen Abrahamin hautaan siihen luolaan Makpelahn
mainiossa. Mutta palattuansa Egyptiin, pelkäsiwät
Josephin weljet hänen nyt, isänsä kuoltaa, kostawan
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heille kaiten sen pahan, Min he oliwat tehneet hänelle.
Mutta Joseph sanoi: "Alkäät peljätkö, sillä minä olen
Jumala käden alla. Te ajattelitte minua wastaan pa»
haa, mutta Jumala on ajatellut sen hywäksi, että hän
rekis niinkuin nyt nähtäwa on, pelastaaksensa paljo
kansaa."

Ia Joseph eli Egyptissä weljeinsä kanssa onnel-
lisena ja tytywäisena, ja näki lapsensa ja lastensalapset
kolmanteen polween.

Rakkaat lapset, nyt taidatte itsekkin hawaita, miksi
Josephin, waikka hänen weljensä oliwat hänelle niin
rakkaat, täytyi panna heidän niin kowan ja pitkän koet»
telemuksen päälle. Ei hänen sydämessänsä ensinkään
ollut mieltä pahaa pahalla kostaa; mutta Josephin täy-
tyi niin tehdä saavaksensa tietää mikä mieli hänen wel-
jillänsä oli toisiansa, wanhaa isäänsä ja häntä itseänsä
kohtaan, koska hän ei muutoin tainnut pitää huolta
heidän totisesta edustansa.

Kuin nyt, lapsukaiset, päätämme historian Abra»
hamista, Isaakista ja Jakobista, minä sangen mielel-
läni juttelisin teille jokakin yhdestä miehestä Nahorin,
Abrahamin isän lastenlapsia, joka eli samaan aikaan,
nimittäin Jobista Utsin maalla; mutta ei minun pikku
kirjani saa tulla ylen pitkäksi. Pyytätaät siis »van-
hempianne taikka opettajitanne, puhumaan teille tätä
merkillistä tapausta. Me jatkamme nyt wain Israe-
lin lasten historiaa.

Mooses.
2. Moos, Kirj< 1, 2.

Niitten kahdentoistakymmenen weljen jälkeentule-
waisista kaswoi muutamassa wuosisadassa se kahden-
toistakymmentä sukukuntainen Israelin kansa. Mutta
ei he Josephin kuoleman jälkeen enää niin menestyneet
kuin ennen. Kuin Jakob ja hänen poikansa muuttiwat
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Egyptiin, oli Jumala antanut hänelle lupauksen: "Mi-
nä teen sinun siellä suureksi kansaksi." Ia Jumalan
lupaus tuli täyteen. Mutta koska Israeliittaat enäni-
wät ja woimallisesti wahwistuiwat, rupesiwat Egyptin
kuninkaat pelkäämään heitä. Egyptiin tuli uusi kunin-
gas, joka ei ensinkään tahtonut kuulla puhuttawan Jo-
sephista ja hänen suurista hywistä töistänsä. Kaikkia
Israelin lapsia waiwattiin niinkuin orjia, ja pakotet-
tiin tekemään kowimpia orjantöitä kuninkaallisissa ra-
kennuksissa, joihin heidän täytyi polttaa tiiliä. Toinen
kuningas löysi senkin julman tuuman, että antaa sur-
mata kaikki Hebrealaiset poikalapset, niin että ainoas-
taan tytärlapsia piti jäädä elämään. Tämä käsky an-
nettiin ensin niille lastenämmille, jotka auttoiwat He-
brealaisten waimoja heidän lapsia synnyttäessänsä. Mutta
he pelkäsiwät lumalata ja antoiwat lasten elää. Sitte
kaikkien Egyptiläisten käskettiin ottaa pois äskensynty-
neet Hebrealaiset poikalapset heidän äiteiltänsä, ja heit-
tää wirtaan.

Samaan aitaan synnytti yksi Israeliittalainen wai-
mo ihanan pojan. Suuressa tuskassa hän salasi lap-sen kolme kuukautta. Mutta kuin ei hän tainnut sitä
enää salata, palmikoitti hän kaisilaisen arkun, ja siwusisen pikillä ja sawella. Pani siihen lapsen, ja laski ar-
kun kaisilistoon Niilin wirran rantaan. Samassa tuli
Pharaon tytär pesemään itseänsä wirrassa, näki arkun
kaisilistossa, ja käski piikansa ottaa sen ylös. Kuin
sitte kansi awattiin, katso! niin siinä oli pieni poikai-
nen, ja itki. Kuninkaantytär sumehtui ja sanoi: "Tämä
on Hebrealaisten lapsia." Niin tuli pojan sisar, joka
oli seisonut wähän matka siitä rannalla katsomassa
kuinka piti weljensä käydä, ja sanoi: "Menenkö minä
kutsumaan Hebrealaisen waimon, joka sinulle sen lapsen
imettais?" —"Tee niin" wastasi kuninkaantytär. Niin
tyttö toi äitinsä. Näin muodoin pojan oma äiti tuli
kuninkaantyttären tykö. imettäjäksi; sitte kuninkaanty-
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tär otti pojan holviinsa, ja antoi opettaa hänelle kaiket?
Egyptiläisten wiisauden. Hän kutsui hänen nimensä
Mooses, sillä hän sanoi: 'Wedestä olen minä hänen
ottanut."

Israeliittaita sorrettiin sortamistansa. Mooses kas-
woi, tuli mieheksi eikä pidetty Israeliittaana, waan kut-
suttiin Pharaon tyttärenpojaksi; mutta hän katseli suu-
rella surulla kansansa surkeutta ja orjuutta. Wtenä
päiwänä hän meni ulos ja näki Yhden Egyptiläisen lyö-
wan yhtä Israeliittaata; niin hän auttoi Israeliittaa-
taa, ja löi Egyptiläisen kuoliaaksi. Mooses luuli wel-
jeinsä ymmartäwän, että Jumala tahtoi heitä auttaa
hänen kätensä kautta; mutta ei he sitä ymmärtäneet.
Koska kuningas sai tietää tämän työn, täytyi Moosek-sen paeta, ja hän meni Midianiittain maalle. Midia-
niittaat oliwat Abrahamin jalkeentulewaisia, ja asuiwat
korwessa punaisen meren tienoilla. Kerta Mooses yh-
den wesikaiwon tykönä warjeli seitsemää paimenpiikaa
muitten paimenten wäkiwallasta, jotka tahtoiwat estää
heitä wettä kaiwosta ottamasta. Sen kautta hän tuli
lethron, piikaen isän tutuksi, joka oli ruhtinas ja pappi
Mioianiittaen seassa. Tämä antoi hänelle yhden tyttä-
ristänsä emännäksi, ja uskoi hänelle laumaensa hoiton.Nain tuli kuninkaantyttären kaswatepoika paimeneksi
»vieraalla maalla, niinkuin hänen isänsäkkin. Hän kaitsiappensa laumoja, eikä ikäwöinnyt takaisin Egyptin ku-
ninkaanhuonem kunniaan.

2t. Mooses Pharaon edessä.
2. Moos. Kirj, 3—lo.

Mooses oli neljänkymmenen wuoden wanha, kuin
hän pakeni Egyptistä; neljäkymmentä wuotta hän asuiMidianissa, ja aina wielä kesti Israeliittaen orjuus
Egyptissä. Yhtenä päiwänä, kuin Mooses paimensiappensa lampaita korwessa Horebin wuoren tykönä, näki
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hän yhden palawan pensaan, joka ei kuitenkaan kulu-
nut liekistä. Hän meni lähemmäksi, ja kuuli äänen
pensaasta huutaman: /'Mooses! Mooses!" Mikäs
on?" wastasi hän. Ääni huusi: "älä lähesty tänne,
riisu tengäs jalwoistas, sillä paikka, jossas seisot, on
pyhä maa. Minä olen sinun isäs Jumala, Abrahamin
Jumala, Isaakin Jumala ja Jakobin Jumala."
Niin Mooses peitti kastoonsa; sillä hän pelkäis katsoa
Jumalan päälle. Ia Jumala sanoi: "Minä olen näh-
nyt kansani ahdistuksen Egyptissä, ja tahdon nyt wa-
pahtaa heidän Egyptiläisten käsistä, ja wiedä heidän
siihen maahan, jossa rieskaa ja hunajata wuotaa. Ia
nyt mene, minä tahdon lähettää sinun Pharaon tykö,
ja sinun pitää johdattaman minun kansani Israelin ulos
Egyptistä." Se oli tukala toimitus. Moses sanoi:
"Mika minä olen menemään Pharaon tykö, ja wiemään
Israelin lapset ulos Egyptistä?" Niin Jumala sanoi:
'Totisesti Minä olen sinun kanssas." "Mutta"
sanoi Mooses "ei Israelin lapset tahdo uskoa mi-
nua; he sanomat minulle: "ei Herra sinulle ole näky-
nyt." Herra sanoi: 'Mikä se on sinun kädessäs?" Hän
sanoi: "Sauwa." Ia Herra sanoi: "Heitä se maahan."
Mooses heitti sauwan, ja se muuttui kärmeeksi, ja Moo-ses pakeni kärmettä. Mutta Herra sanoi: "Ojenna kä-
tes, ja ruftee kärmeen pyrstöön." Mooses teki niin,
ja kärme muuttui saumaksi jällen hänen kädessänsä. Ia
Jumala sanoi: "Pistä kates powees." Mooses tekisen, ja hänen kätensä tuli spitaaliseksi niinkuin lumi.
Hän pisti kätensä jällen poweensa, ja se tuli puhtaaksi
jällen niinkuin hänen toinenkin kätensä. Ia Jumala
sanoi: "Jollei he usko näitä kahta ihmettä, niin ota
wettä wirrasta ja kaada kuiwalle maalle, niin wesi tu-
lee wereksi maalla." Mutta Mooses sanoi Herralle:'Ah Herra, en minä ole koskaan ollut puhelias, sillä
minulla on kankia puhe." Herra sanoi hänelle: "Kuka
on luonut ihmisen suun? eli kuka on tehnyt mykän taikka



40

kuuroin? eli näkemän? taikka sokian? Enkö minä Herra
ole niitä tehnyt? Mene siis, minä olen sinun suussas
ja opetan sinua mitä sinun puhuman pitää." Sanoi
myös Jumala hänelle: "Katso! weljes Aaron tulee si-
nua wastaan. Pane sinä sanat hänen suuhunsa, ja hä-
nen pitää puhuman sinun puolestas."

Niin tawikin. Mooses ja Aaron kokoisiwat Is-
raelin lasten wanhimmat ja sanoiwat heille, että Ju-
mala tahtoi heidän johdattaa ulos Egyptistä. Sitte
meniwät kuninkaan tykö ja sanoiwat: "Näin sanoo
Herra, Israelin Jumala: päästä minun kansani ulos
Egyptistä, pitämään minulle juhlaa korwessa." Mutta
kuningas wastasi: "Kuka on Herra, jonka ääntä minun
pitäis kuuleman, ja päästämän Israelin? En minä siitä
Herrasta mitään tiedä, enkä päästä Israelia." Ia siitäpäiwästä Pharao käski teettäjäin laskea Israeliittain
päälle kowemman työn kuin ennen. "He käywät jouti-
laöna", sanoi hän, "ei teidän pidä tästälähin olkia heille
antaman tillejä polttaaksensaj kootkoot itse, ja tehköötyhtähywin sen tiililuwun kuin ennenkin." Mooses kyllä
saumallansa teki Pharaon edessä ne ihmeet kuin Herrahänelle sanonut oli, mutta koska Egyptin noidat taisi-
wat tehdä samoja ihmeitä, niin ei kuningas niistä pitä-
nyt lukua. Koska Pharao siis ei totellut Herran ään-
tä, antoi Herra Mooseksen kautta hirmuisia ihmeitä ta-
pahtua Egyptissä, ja lähetti yhden maanwaiwan toi.sensa perään kansan päälle.

Mooses kuroitti saumansa Niilinwirran yli, ja wesituli wereksi. Seitsemän päiwää se suuri wirta juoksi
werenä, niin ettei kukaan tainnut juoda sen wettä, ja
kaikki kalat tuoliwat. Se oli ensimmäinen waiwa.

Aaron kuroitti kätensä kaikkein Metten ylitse Egyp-
tissä, niin koko maa täytettiin sammakoilla, niin että
tuliwat huoneisiinkin, lepokammioihin, wuoteisiin, leiwin-
kaukaloihin ja taikinaastioihin. Niin Pharao pyysi:
"Ah, rukoilkaat Herraa että hän ottais pois sammakot,
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niin minä päästän kansan." Mooses rukoili Herraa,
ja kaikki sammakot kuoliwat yhtenä päiwänä, niin että
ne lakaistiin luudilla suuriin roukkioihin, ja koko maa
haisi siitä. Mutta Pharao paadutti sydämensä eikä
päästänytkään Israelin kansaa. Kolmannen waiwan
täytyi tulla.

Aaron ojensi saumansa; niin kaikki tomu Egyp-
tissä muuttui täiksi, jotka waiwasiwat ihmisiä ja eläi-
miä. Noidat sanoiwat: "tämä on Jumalan sormi!"
mutta Pharao paadutti sydämensä.

Täitten perästä tuli turiloita maan ylitse; ja tu-
nteitten perästä eläintenrutto, niin että kameelit, har-
jat, lampaat, aasit ja hewoiset joukottain lankesiwatkuoliaaksi. Mutta kuninkaan sydän pysyi kowana.

Mooses täytti kätensä noella ja paiskasi sen kunin-
kaan silmäen edessä ylös ilmaan. Niin tuli mustia
paisumia ihmisiin ja karjaan. Mooses sanoi joka kerta
edellä kättä hetken, milloin waiwan piti alkaman ja
lakkaaman; mutta joka kerta Pharao paadutti sydä-
mensä.

Mooses korotti saumansa taiwaaseen päin. Niin
tuli hirmuinen rajuilma tulen ja rakeitten kanssa, jonka
kaltaista ei koskaan Egyptissä tapahtunut ollut, siitäsaakka kuin ihmisiä siinä maasa asumaan rupesi. Puuttemmattiin ylös maasta, ja ihmiset ja karja lyötiin kuo-
liaaksi ulkona kedolla. Niin Pharao pilaan kutsuttiMooseksen ja Aaronin tykönsä, ja sanoi heille: "Minä
olen tällä haawalla pahoin tehnyt, rukoilkaat siis Her-
raa, että tämä Jumalan jylinä ja rakeet lakkaisiwat."Mooses meni ulkopuolelle kaupungin porttia, nosti kä-
tensä taiwaaseen päin ja rukoili. Niin rakeet ja raju-
ilma kohta lakkasiwat; mutta Pharao paadutti sy-
dämensä niinkuin ennenkin.

Niin tuli kowa itätuuli, ja toi heinäsirkkoja, jotka
täyttiwät koko maan, ja söiwät kaikki mitä rakeilta oli
jäänyt. Pharao pyysi Moosesta ja Aaronia, ja sanoi:
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Antakaat minulle anteeksi minun rikokseni wielä tällä
erällä." Niin Herra lähetti länsituulen joka wei heinä-
sirkat pois punaiseen mereen. Mutta Pharaon sydän
pysyi yhtä paatuneena.

Taas Mooses ojensi kätensä taiwaaseen päin; niin
tuli Egyptissä synkia pimeys, joka kesti kolme päiwää,
niin ettei toinen toistansa nähnyt, eikä nosnut paikas-
tansa. Mutta Goosenin maalla, jossa Israeliittaat
asuiwat, oli walkeus. Ei Pharao kuitenkaan tahtonut
myöntyä, waan sanoi Moosekselle: "Mene pois minun
tyköäni, ja karta ettes enää tule minun silmäeni eteen,
sillä sitte sinun pitää kuoleman."

22. Lähtö Egyptistä.
2. Moos, Kirj, 11—14.

Nyt oli Pharaon joutunut kor-
keimmallensa. Niin Herra sanoi Moosekselle: "Wielä
minä annan yhden waiwan tulla Egyptiin, sitte Pha-
rao päästää kansan, niinpä ajaen ajaa heidän pois ty-
köänsä. Sillä minä lähetän surmanengelin, ja hän tap-
paa kaikki heidän esikoisensa." Israeliittaat saiwat käs-
kyn hankkia lähtemään ulos maasta ja wiimeikseksi wah-
wistaa itseänsä iloaterialla, jota warten piti paistaman-
sa ajastaikaisen karitsan. Syödessänne sitä", sanoi Ju-
mala, "teidän pitää oleman wyötetyt kupeista, ja kengät
jalassanne ja sauwa kädessänne; sillä teidän pitää ole-
manne niinkuin matkaan kiiruhtawaiset. Mutta huo»
mitanne teidän pitää siwuman karitsan werellä, mer-
kiksi ettei surmanengeli niihin tulisi."

Kuin sitte määrätty päiwä tuli, oliwat kaikki Is-
raeliittaat warustetut lähtemään. Puoliyön aikana tuli
surmanengeli ja tappoi kaikki esikoiset Egyptissä, Pha-
raon pojasta aina halwimman palkkawaimon poikaan
asti, niinpä wielä kaikki eläintenkin esikoiset. Silloin
kuului sula surkeus ja parku Egyptiläisten seassa, ja
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kammoittawa kauhistus waltasi kuninkaan huoneessa.
Samana yönä Pharao käski Moosesta ja Aaronia ja
sanoi: 'Roskaat ja menkäät pois minun maaltani, Te,
teidän waimonne ja lapsenne, ja wiekäät kaikki mitä
teillä on." Ia Egyptiläiset ajoiwat Israelin lapset
ulos maasta, sillä', sanoiwat, "meidän täytyy kaikkein
kuolla." Israeliittaat matkustiwat siis ulos orjuutensa
maalta, ja ottiwat myötänsä paljon hopiata ja kultaa
ja kalliita astioita ja juhlawaatteita, joita oliwat saa-
neet Egyptiläisiltä juhlaksensa. Happamattoman leipä-
taikinansa weiwät myötänsä; sillä ei heillä ollut aitaa
sitä leipoa, ennenkuin täytyi lähteänsä.

Tuskin Pharao oli saanut kuulla Israelin kansanpaenneen Egyptistä ja waeltaneen päiwänmatkan kor-wessa, ennenkuin hän katui päästäneensä heidän. Kii-
ruusti hän kutsui kokoon sotajoukon ja riensi heidän pe-
rässänsä. Hän saawutti heidän kaidalla wuoritiellä
punaisen meren tienoilla. Pelwolla ja wapistuksella
Israeliittaat näkiwät Egyptiläisten sotajoukkoen, tule-
man; mutta Mooses lohdutti heitä ja sanoi: "Altaät
peljätkö! Herra sotii teidän puolestanne ja teidän pitää
alallansa oleman." Mutta heidän tilansa oli hirmuisin,
kuin ajatella taitaa.

Edessänsä heillä oli sywä meri, molemmin puo-
linsa jyrkät kallioseinät, ja takanansa sotaa himoitsema
sotajoukko. Niin .sanoi Herra Moosekselle: "Mitäs huu-dat minun tyköni? Sano Israelin lapsille että wael-
tawat eteenpäin!' "Mihin? Alas mereen?" "Nytpä
Egyptiläisten pitää tietämän, että minä olen Herra,
ja minä näytän woimani Pharaon ja hänen ratsas-miestensä päälle." Sitte Jumala antoi kaiken yötä
tuulen puhaltaa, joka ajoi wedet takaperin ja kuiwasi
meren pohjan. Molemftaen sotajoukkoen wälille tuli
musta pilwi, joka Israeliittaen puolella oli Walkia ja
walaisi heidän leirinsä, samassa kuin lymytti heidän
Egyptiläisiltä. Niin he puoliyön aikaan lähtiwät alas
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mereen, ja wedet oliwat heille muurina molemmin puo-
lin. Pharao seurasi heidän perässänsä, ja kuin aamu
tuli, oliwat Egyptiläiset keskellä merta, mutta Israe-
liittaat oliwat jo pääsneet ylitse toiselle rannalle. Niin
Herra peljätti Egyptiläiset tulella pilwenpatsaasta, niin
että he peljästyksissänsä huusiwat: "Paetkamme; Herra
sotii Israelin puolesta Egyptiläisiä wastaan!" Ia
Herra sanoi Moosekselle: "Ojenna kätes meren ylitse!"
Niin wesimuurit juoksiwat alas Egyptiläisten ylitse.
Hämmästyksissänsä he pakeniwat sinne ja tänne, mutta
upotettiin aalloilta, niin ettei yhtä ainoatakaan jäänyt
hengiin.

2;. Israel Korwessa>
2. Moos. Kirj. 15—17.

Tie Egyptistä Kanaan maalle käy suuren, synkän
erämaan läpitse. Ei siellä ole laihopeltoja, ei runsas-
wetisia wirtoja niinkuin Egyptissä; siellä taitaa kulkea
koko päiwät ilman muuta näkemättä kuin hietaa; ei
yhtään lähdettä, ei ruohonkortta, ei ainoatakaan polkua,
wielä wähemmin ihmisenasumusta. Kolme päiwänmat-
kaa punaisesta merestä löysiwät Israelin lapset läh-
teen; mutta koska sen wesi oli karwasta, ei he saaneetsitä juoduksi. Ia Mooses huusi Herran tykö. Niin
Herra osotti hänelle puun, jonka hän heitti weteen ja
se tuli makiaksi, niin että taisiwat juoda sitä. Ia Ju-
mala sanoi kansalle: "Minä olen Herra sinun paran-
tajas." Pian napisiwat taas; sillä ei heillä ollut lei-
pää eikä lihaa syödänsä. Niin Jumala lähetti epälu-
kuisen joukon peltokanoja, ja toisena aamuna Israeliit-
taat löysiwät maan päällä olewan jotakin ymmyriäistä
ja pientä niinkuin härmän hiukkoja mitähän se mah-
toi olla? Kansa kutsui sen "Mitä", nimittäin Hebrean
kielellä: Man; sillä ei he tienneet "mitä se oli." Niin
Mooses sanoi: "Tämä on se leipä, jonka Jumala on
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antanut teille taiwaasta." Ne oliwat pieniä ymmyriai-
siä jywiä, imeliä kuin hunaja, hywänmakuisia ja ra-
witsewia kuin nisujauhot.

Toisen kerran heillä taas ei ollut lvettä juodaksensa,
ja he napisiwat Moosesta wastaan. Niin hän taas
huusi Herran tykö, ja Herra sanoi: "Ota sauwas ja
lyö silla kalliota." Mooses teki niin, ja kohta juoksi
wesi siitä kalliosta. Kuinka harwoin me ihmiset a-
jattelemme sen ihanan Jumalan lahjan, juomaweden ar»
woa, jonka hän antaa wuotaa wuorilähteistä!

Pian tuli Amalekiittalainen ryöwärijoukko, ja sotei
Israeliittaita wastaan. Mooses lähetti Josuan heitä
wastaan, ja meni itse ylös mäenkukkulalle rukoilemaan.
Niin kauwan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä taiwasta
kohden, woitti Israel, mutta kuin hän laski kätensä a-
las, woitti Amalek. Mutta Aaron ja Hur kannatti-
wat Mooseksen käsiwarsia, ja tukiwat häntä. Niin
Israel lannisti Amalekin.

Mutta paras jäi wielä mainitsematta. Kuinka
Mooses taisi löytää tien siinä äärettömässä korwessa?
Pilwi ja tuli, joka johdatti kansan punaisen meren lä-
pitse, ei luopunut heistä, ja koko matkan Jumala joh-
datti heitä päiwälla pilwenpatsaalla ja yöllä tulenpat-
saalla.

24. Lain Ilmoitus.
2. Moos. Kirj. 19, 20, 32.

Kolmantena kuukautena lähtemisestänsä tuliwat Is-
raelin lapset korpeen Sinain wuoren tykö. Koko wuo»
den he laumoinensa pysyiwät niissä ihanissa ja runsas-ruohoisissa laaksoissa tässä wuorimaassa. Se oli heillemerkillinen wuosi. Siellä määrättiin sukukuntaen ja per-
hettm järjestys, kansan luku laskettiin, ja asetettiinpäämiehet, esimiehet ja järjestyksen holhoojat heidän y-
litsensä. Miesten luku oli enemmän kuin 600,000,
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mutta waimoen, lasten, palweliaen ja palkkapiikam
kanssa oli sieluen luku likimaärin kolme miljoonaa.
Täällä Israelin kanssa omituisesti hankittiin Jumalan
kansaksi. Kohta kuin oliwat sioittaneet itsensä, meni
Mooses ylös wuorelle. Silloin Herra sanoi hänelle:
"Walmista (pyhitä) kansa, silla kolmantena päiwäna
Herra on astuwa alas Sinain wuorelle; pane myös
merkki (raja) wuoren ympärille; sillä joka nousee wuo-
relle, sen pitää totisesti kuoleman:"

Kuin sitte kolmas paiwä tuli, nousi wuorella paksu
pilwi pitkäisen jylinän, tulenleimauksen ja basuunan ää-
nen kanssa. Koko Sinain Wuori suitsi sauwussa ja
basuunan ääni tuli aina wäkewämmäksi. Mooses sei-
soi wuorella Herran edessä; mutta koko kansa seisoi wä-
risten ja wapisten wuoren alapuolella, puhtaaksi pes-
tyissä waatteissa. Ia Jumala sanoi: "Minä olen
Herra, sinun lumalas, joka sinun Egyptistä ja orjuu-
den maalta olen uloswienyt. Ei sinun pidä muita lu-
malita pitämän minun suvussani. Ei sinun pidä tur-
haan lausuman sinun Herras lumalas nimeä. Muista
Sabbathin päiwää, ettäs sen pyhitäisit. Kuusi päiwäa
sinun pitää työtä tekemän ja kaikki askarees toimitta-
man; mutta seitsemäntenä päiwäna on Herran sinun
lumalas Sabbathi, silloin ei sinun pidä yhtään työtä
tekemän. Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitias.
Ei sinun pidä tappaman. Ei sinun pidä huorin teke-
män. Ei sinun pidä waraastaman. Ei sinun pidä
wäärää todistusta sanoman sinun lähimmäistäs was-
taan. Ei sinun pidä pyytämän sinun lahimmaises huo-
netta. Ei sinun pidä himoitseman sinun lahimmaises
emäntää, eikä hänen palweliatansa, eikä piikaansa, eikä
hänen härkäänsä, eikä hänen aasiansa, eikä mitään kuin
sinun lahimmaises on."

Ia kaikki kansa näki pitkäisen jylinän ja tulen lei-
maukset; niin he pakeniwat ja sanoiwat Moosekselle:
"Puhu sinä meidän kanssamme, ja älköön Jumala mei-
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dän kanssamlne puhuko; ettemme kuolisi. Kaikki mitä
Jumala sinulle puhuu, me tahdomme tehdä." Niin
Herra sanoi Moosekselle: 'Oi joska heillä olis sellainen
sydän, pelkäämään minua ja pitämään minun käskyjä-
ni, että heille ja heidän lapsillensa hywin käwis ijan-
kaikkisesti!"

Mutta Mooses meni pilweä myöden wuorelle, ja
wiipyi siellä neljäkymmentä päiwää ja neljäkymmentä
yötä. Ia sitte kuin Herra oli puhunut Mooseksen
kanssa, antoi hän hänelle kaksi liitontaulua kiwestä, joi-
hin käskysanat oliwat kirjoitettuna. Mooses astui alas
wuorelta ja liitontaulut oliwat kädessänsä. Mutta ah!
mitä Mooseksen täytyi nähdä lähestyessänsä leiriä. Kan-
sa oli tehnyt wasikan-näköisen kuwan, jonka ympärillä
he hyppeliwät, soittiwat ja weisasiwat. Niin Moosek-sen wiha julmistui, ja hän heitti wihoissansa taulut
käsistänsä, ja löi ne rikki wuoren alla.

Mutta Aaronille hän sanoi: 'Mitä kansa on si-
nulle tehnyt, ettäs heidän wietteleet niin suureen rikok-
seen? Aaron sanoi: "Älköön minun Herrani wihastuko.
Sinä tiedät, että tämä on paha kansa. He sanoiwat
minulle: "Tee meille jumalita jotka meidän edellämme
käwisiwat; sillä en me tiedä mitä tälle miehelle Moo-
sekselle tapahtunut on, joka Meidän Egyptistä johdatti.'
Niin minä sanoin heille: "Jolla on kultaa, rewäisköönsen pois ja antakoon minulle. Niin he kantoiwat mi-
nulle kaikki waimoensa ja lastensa kultaiset korwaren-
gaat, ne minä heitin tuleen, ja siitä tuli tämä wasik-
ka." Mutta Mooses otti wasikan, poltti sen ja ha-
joitti tuhan wetem/ jota Israelin lapset joiwat. Ia
Mooses sanoi Jumalalle: "Ah, kansa on tehnyt suuren
synnin, anna se heille anteeksi; mutta jollet tahdo heilleanteeksi antaa, niin pyhi minäkin pois sinun kirjastas."
Herra sanoi: "Mene nyt, ja johdata kansa sille sialle,
josta minä olen sinulle puhunut. Katsos, minun enge-
lin! käy sinun edelläs. Mutta minun etsikkopäiwänani



48

minä kostan heidän rikoksensa.'' Sitte Jumala käski
Moosesta ja sanoi: "Wuole sinulles kaksi kiwistä tau-
lua, entisten kaltaista, ja tuo ne minulle huomena wuo-
relle, että minä kirjoitan niihin ne sanat, jotka ensim-
mäisissä tauluissa oliwat." Ia Mooses oli jällen nel»
jäkymmentä päiwää ja neljäkymmentä yötä Herran ty»
könä wuorella, ja ei syönyt eikä juonut. Ia Jumala
kirjoitti liiton-sanat, Jumalan kymmenen käskyä, niihin
kiwisiin tauluihin.

25. Kansalliset ja Kirkko-Lait.
2. Moos. Kirj. 21—30.

Ne käskyt, jotka Jumala, antoi kansallensa, kos-
kiwat sekä huoneellista että yhteistä elämätä. Kaikki-
nainen ruoka, joka ei ollut terweellinen, kiellettiin "saas-
taisen" nimellä; säännöt awioliitosta ja perinnöstä;
maanwiljelyksen ja paimenelämän-lait; rankaistus-lait
Warkautta, murhaa ja muita rikoksia ivastaan; sotaoi-
keudet ja isäen, lasten, leskein ja orpolasten, köyhäen,
sokiaen ja kuuroen, niin myös orjaen oikeudet, kaikki
määrättiin tarkimmasti: Yksin linnunpesistäkin, hedel-
mäpuista, niinpä rihtä tappawan härjänkin oikeus:
kaikista näissä laeissa oli säätty. Esimerkiksi: "Ei si-
nun pidä rihtä tappawan härjän suuta kiinni sitoman."
"Ei sinun pidä »vahingoittaman hedelmäpuuta." "Kuin
sinä löydät linnunpesän, ei pidä ottamas emälintua poi-
kinensa, waan anna emän lentää pois, ettäs menestyi-
sit ja kauwan eläisit." "Kuin sinä näet härjän eli aa-
sin waipuwan kuorinansa alle, pitää sinun auttaman
heitä ylös." "Ei sinun pidä kuuroja kirooman, eikä
paneman sokian eteen jotakin, johonka hän kompastuis;
sillä sinun pitää pelkäämän Herraa sinun lumalatas."

Lewin sukukunnalle, josta Mooses oli, määrättiin
asetuksissa erityiset edut. Ei tosin Mooseksen omat
lapset saaneet nautita näitä etuisuuksia, mutta hänen
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»veljensä Aaaron sai Papin-arwo.'. itsellensä ja jälkeen-
tulewaisillensa; ja Lewin sukukunnasta määrättiin kaikki
opettajat, lääkärit, sanalla sanoen, kaikki kansan pää-
ja esi-miehet.

Aaron wihittiin ja woideltiin juhlallisesti ylimmäi-
seksi Papiksi, ja jumalanpalvelusta warten tehtiin ko«
ria telta-maja. Kultaisessa arkussa, joka oli teltama-
jan sisällä, siinä kaikkeinpyhimmässä, tallitettiin ne mo-
lemmat kiwiset taulut, joihin Jumala oli kirjoittanut
lakinsa. Teltamajan etuhuoneessa, joka kutsuttiin Py-
hä, uhrasi ylimmäinen Pappi joka päiwä suitsutusta
ja rukousta Herran edessä. Majan ympärillä oli suuriesikartano, jossa polttouhrin alttari oli; tällä alttarilla
Papit teurastiwat kansan uhrit; sillä kansa piti wielä
lujasti kiinni siitä ikiwanhasta uhraamisesta. Sentäh-
den ei Jumala tahtonut sitä ottaa heiltä pois, waan
ainoastansa lyhentää sen, ja sanoi: "Jos joku tahtoo
uhrata polttouhria, ruokauhria eli kiitosuhria, hänen pi-
tää sen tekemän juuri tällä uudella, Jumalalta määrä'
tyllä tawalla, ja siinä paikassa kuin Jumala on sanonut",
ettei uhriaterioita pidetäisi kaikkien wiheriäen puitten alla
ja kaikilla kukkuloilla. Rikosuhrit ja sowintouhrit myös
määrättiin niinkuin wissein syntien rankaistukseksi.

Kolme kertaa wuodessa Israelin lapset pitiwät
juhlawiikon, jolloin kaikkien miesten piti tuleman ko-
koon: Pääsiäistä tdietettiin Egyptistä-lähtemisen muis-
toksi, ja Heluntaita muistoksi lain antamisesta Sinain
wuorella. Kolmas juhla oli Lehtimajanjuhla. Nämät
kolme juhlaa tarkoittiwat maanwiljelystäkin. Pääsiäi-
senä piti ensimmäinen tuleentunut ohrasidoin pantaman
alttarille; sillä juhlan jälkeen Kanaan maalla alkoi oh-
ran-leikkuu. Heluntai kutsuttiin ensimmäiseksi elojuhlak-
si, sillä silloin oli ohran elo korjattu ja nisun-leikkaa-
minen aljettiin. Lehtimajanjuhla oli myös kiitosjuhla
wiina-elon jälkeen. Näinä juhlina ei kuitenkaan kansantäytynyt lakata työstä, sillä ainoastaan ensimmäinen

4
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ja wiimeinen päiwä juhlaa pidettiin Sabbathina. Nyt»
kin wielä Juvalaiset pitäwät naita juhlia/ Mooseksen
säännön jälkeen: "Seitsemän päiwää pitää teidän asu-
man lehtimajoissa, ja seitsemän päiwää riemuiset ole-
manne Herran teidän Jumalanne edessä/ että teidän su»
kunne tietäis, kuinka minä olen antanut Israelin lap-
set asua majoissa, koska minä johdatin heitä Egyptin
maalta."

26. Himohaudat.
4. Moos. Kirj. 11.

Sittekuin Israelin lapset lähes koko wuoden oli-
wat wiipyneet Sinain wuoren tienoilla, ja juhlallisesti
pitäneet Egyptistä-lähtemisensä wuosipäiwää/ rupesi pil-
wi nousemaan todistuksen-majan päällä/ ja kohta koko
kansa hankkei matkaan. Nyt heillä oli suuri ilo, sillä
heidän piti matkustaman oiko-tietä siihen maahan, jossa
maitoa ja hunajata wuotoa. Mutta siinä tuli paljo
wälille. Tuskin oliwat kolmen päiwän matkan kulke-
neet korwessa, ennenkuin jo toimensa lauhtui. Alhai-
nen kansa heidän seassansa rupesi himoitsemaan lihaa,
itki, walitti ja sanoi keskenänsä: "Kuka antaa meille li-
haa syödäksemme? Me muistamme ne kalat, agurkit,
meloonit, puurlaukat ja sipulit, ja muut kuin me söim-
me ilman maksotta Egyptissä. Nyt en me näe mitään
muuta kuin mannaa." Niin Herra sanoi: "Walmista-
kaat teitänne, huomena saatte lihaa syödäksenne. Sen-
tähden että te nurisette, on Herra antawa teille lihaa
syödäksenne, ei ainoastaan päiwäksi, eikä kahdeksi, wii-
deksi, kymmeneksi eikä kahdeksikymmeneksi päiwäksi, waan
koko kuukaudeksi, siihen asti että se käy teidän sieramis-
tanne ulos ja tulee teille kyylytykseksi, sillä te oletta
Herran hyljänneet, joka on teidän siassanne, ja sanoit-
te: Miksi me olemme tänne lähteneet Egyptistä?"
Ia Mooses sanoi Herralle: "Niitä on kuusisataa tu-
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hatta jalkamiestä, joittenka seassa minä olen, ja sinä
sanot: Minä annan teille lihaa syödäksenne koko kuu«
kaudeksi?" Herra sanoi: 'Dnkosta Herran käsi lyhetty?"
Ia Mooses kokosi wanhimmat; niin tuli tuuli merestä
ja toi peltokanoja; ja ne leivitettiin leiriin ja sen ym-

päristölle, niin että niitä oli kahta kyynäratä korkialla
maan päällä, ja kansa kokosi peltokanoja kaksi koko»
naista päiwää; mutta ennenkuin liha oli kaikki syöty,
tuli kulkutauti Israeliittaen sekaan, ja himoisin kansa
kuoli ja haudattiin siihen. Sentähden se paikka kutsu-
tan: "Himohaudat."

37. Wakojat.
4. Moos. Kirj. 13

Kum Israelin kansa oli tullut Paranin korpeen,
lähetti Mooses ulos wakojat, miehen itsekustakin sumus-
ta, wakoimaan Kanaan maata. Ne waelsiwat läpi
koko maan itäisestä läntiseen rajaan saakka. Se oli
juuri siihen aikaan kuin wiinamarjat rupesiwat kypsy-
mään. Ia he leikkasiwat wiinapuun oksan niin suuren
Wiinamarja-ryftäleen kanssa, että kahden miehen täytyi
sitä kantaa wälissänsä korennolla; ottiwat myös fiiku-
nita, granaatin omenita ja muita sen maan hedelmitämyötänsä. Neljänkymmenen päiwän perästä palasiwat
leiriin ja jutteliwat: "Me olimme siinä maassa, jo-
honka sinä meidän lähetit, jossa rieskaa ja hunajata
wuotaa, ja tämä on hänen hedelmänsä. Ia siellä asuu
<uuri, wakewa kansa, ja maassa owat juuri wahwat ja
suuret kaupungit. Näimme siellä Kalewan poikiakin,
Enakin poikia, joitten silmissä me olimme niinkuin hei-näsirkat." Niin tuli peljästys kansassa, ja koko seu-
rakunta nousi, ja sanoi toinen toisellensa: "AsettakammeHäamieö ja palaitkamme Egyptiin." Turhaan kaksi wa-
kojista, losua ja Kaleb kokiwat waikittaa kansaa ja
kehoittaa heitä uskallukseen Jumalan päälle; kansahuusi, "että he piti kiwitettämän." Silloin näkyi Her-
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ran kunnia, nimittäin tulen- ja pilwen-patsas, hirmui-sessa kirkkaudessa koko kansalle, ja Jumala sanoi:'Kuin-
ka kauwan tämä kansa pilkkaa minua? Ia kuinka kau-
wan ei he usko minun päälleni, kaikkein tunnustähtein
kautta, jotka minä heidän siassansa tehnyt olen? Mutta
minä teen teille, niinkuin te minun korwaeni kuullen pu-
huitte. Teidän lapsenne, jotka te sanoitta tulewan saa-
liiksi, minä sinne johdatan, että he saamat nähdä sen
maan, jonka te hyljäätte. Mutta te ja teidän ruu-
miinne pitää lankeeman tässä korwessa. Ia teidän
lapsenne pitää ensin oleman paimenna tässä korwessa,
neljäkymmentä ajastaikaa." Ia kaikki, jotka oliwat
kahdenkymmenen wuoden wanhat lähteissänsä Egyptis-
tä, kuoliwat korwessa, ainoastaan losua ja Kaleb jäi-
wät elämään, ja Israelin lasten täytyi jäädä korpeen
yhdeksäksi neljättäkymmenta ajastaikaa. Heidän pää-
leirinsä oli Sinain korpi ja Paranin korpi, jossa wii-
pyiwät monta wuotta; kaikkiansa oli heillä näinä yh-
deksänä neljästäkymmentä wuotena kaksikymmentä sioi-
tuspaikkaa.

18. Israelin Napiseminen.
4. Moos. Kirj. 14, 16, 20, 21

Ei tämä kuitenkaan ollut wiimeinen kerta kuin Is-
raeliittaat nousiwat Herraa wastaan. Korah, yksi per-
heenisännistä Lewin suwussa, yhdistyi Dathanin ja A-
biramin kanssa, jotka oliwat Rubenin sukua, ja heidän
kanssansa kaksisataa ja wiisikymmentä Israeliittaen y-
limmäisistä, Moosesta ja Aaronia wastaan. He soi-
masiwat heitä waltaa-himoowaisifsi, ja pyysiwät koko
kansalle wapautta ja yhtäläisyyttä, ja osaa hallituksessa
ja pappiudessa. Ia Mooses sanoi: "Tullaat huomena
Herran eteen suitsutuksellanne, niin on nähtäwä, kenenkä
Herra on walinnut." Korah kokosi kaiken kansan to-
distuksen-majan eteen. Niin Herra sanoi: "Paetkaat
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Korahn, Dathanin ja Abiramin majan ympäriltä, niin
minä alista heidän hukutan." Ia maa halkesi heidän
aliansa, ja nieli heidän ynnä kaiken heidän tawaransa
kanssa, mutta ne kaksisataa wiisikymmentä poltettiin
tulelta. Mtä hywin koko joukko napisi Moosesta ja
Aaroina wastaan, niinkuin heidän olis ollut syy näit-
ten ihmisten surmaan. Ia rankaistus käwi ulos Her-
ralta, ja siinä kuoli 14,700 ihmistä yhtä haawaa.

Kadeksessa ei ollut kansalla wettä juodaksensa; niin
he riiteliwat Mooseksen kanssa. Mutta Herra sanoi:
"Ota sauwas, ja kokoa kansa, sinä ja Aaron, ja pu-
hukaat kalliolle heidän silmäensä edessä, ja se antaa
wetensä." Mooses ja Aaron kokosiwat kansan, ja sa-
noiwat: "Kuulkaat nyt te niskurit! pitääkö meidän tästä
kalliosta teille wettä saaman?" Mutta ei Mooses pu-
hunutkaan kalliolle, waan nosti kätensä, ja löi kahdesti
kallioon; niin siitä juoksi paljo wettä, ja kansa ja hei-
dän karjansa saiwat juoda. Mutta Herra sanoi Moo-
sekselle ja Aaronille: "Ettet te uskoneet minun päälleni,
pyhittääksenne minua Israelin lasten edessä, ei teidän
pidä johdattaman tätä joukkoa siihen maahan, jonka
minä heille annan." Ia se kaiwo kutsuttiin "Riitawe-
deksi."

Neljäntenäkymmenentenä wuonna, kuin Israeliit-
taen täytyi waeltaa Edomealaisten maan ympäri, na-
pisiwat he taas, ja sanoiwat: "Ei tässä ole wettä eikä
leipää, ja meidän sielumme suuttuu tähän huonoon ruo-
kaan (Mannaan)." Niin Herra lähetti kansan sekaantuliset tarmeet; ne puriwat heitä, niin että paljo Is-
raeliittaita kuoli. Nyt he tuliwat Mooseksen tykö ja
sanoiwat: "Me teimme syntiä! Rukoile Herraa nämät
kärmeet meidän siastamme ottamaan pois." Mooses
rukoili kansan edestä; niin Herra sanoi Moosekselle:
"Tee sinulles waskinen kärme, ja nosta se merkiksi y-
lös. Jokainen joka purtu on, koska hän katsoo was-
kikärmeen päälle, niin hän elää." Mooses teki waski-
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tarmeen, ja jos joku kärmeeltä purtiin, ja katsahti sen
waskikärmeen päälle, niin hän jäi elämään.

29. Bileam.
4. Moos. Kirj. 22—24.

Nyt alkaa maan wallottaminen. He löiwät St'
honin, Amorealaisten kuninkaan, ja Dgin, Baasanin
kuninkaan. Sitte he sioittiwat itsensä Moabin kedoille
Jordanin warrella. Mutta Baalak, Moabilaisten ku-
ningas, kutsui tykönsä yhden tietäjän Mesopotamiasta,
Bileamin, jolle hän lähetti sanan: "Tule ja kiroo Is-
raelin kansa, joka on asettanut leirinsä minua wastaan."
Mutta Jumala sanoi Bileamille: Älä mene heidän
kanssansa, älä myös kiroo kansaa; sillä se on siunattu."
Mutta Baalak lähetti wielä jalommat päämiehet kuin
ne ensimmäiset oliwat; niiltä Bileam antoi itsensä miel-
lyttää menemään heidän kanssansa.

Niin Herran engeli seisoi tiellä Bileamia wastassa.
Hänen aasinsa näki engelin seisowan tiellä/ paljastetulla
miekalla kädessänsä, ja poikkesi tieltä. Mutta ei Bi-
leam nähnyt engeliä, waan löi aasia; se lankesi pol-
willensa, mutta Bileam löi häntä sitä kotvemmin. Sil-
loin Herra awasi aasin suun, ja se puhui ihmisen ää-
nellä ja sanoi: "Mitä minä olen rikkonut sinua was-
taan, ettäs minua niin hosut?" Ia Bileamin silmät au-
keniwat, että hän näki engelin. Engeli sanoi hänelle:
"Mene matkaas; mutta et sinä saa muuta puhua, kuin
mitä minä sinulle sanon."

Bileam tuli siis Vaalakin tykö, ja uhrasi hänen
kanssansa kukkulalla, alkoi puheensa, ja sanoi: "Kuinka
minun pitää kirooman sitä, jota ei Jumalakaan kiroo,
eli kuinka minä sitä sadattelen, kuin ei Herrakaan sa-
dattele? Katso! siunaamaan minä olen tänne lähe-
tetty; minä myös siunaan enkö, muuta taida." Ia hän
siunasi heidän seitsemän kerto.a. Niin Baalak sanoi
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Bileamille: "Mitä sinä teet minulle? Minä kutsutin si-
nun kiroomaan Israelin kansaa, ja sinä siunaat heitä!
Minä ajattelin kunnioittaa sinua, mutta Herra on senkunnian estänyt sinulta!" Ia Bileam meni jällen ko-
tiansa. Mutta Moabilaiset lyötiin Israeliittailta, ja
kaikki heidän miehenpuolensa tapettiin.

80. Mooseksen Kuolema.
4. Moos. Kirj. 27.6. Moos. Kirj. 34.

Kaikista niistä miehistä, jotka Mooses johdatti
ulos Egyptistä oliwat ainoastaan losua jaKaleb wiela
elossa; kaikki muut oliwat jo kuolleet. Nyt tuli Moo-
seksen hetki. "Sonnusta lantees", sanoi Herra hänelle,
"ja nouse Neebon wuorelle, siellä minä sinulle näytän
Kaanaan maan, jonka minä Israelin lapsille annan.
Sinä saat sen nähdä silmilläs, mutta et sinä sinne tu-
le." Niin Mooses jätti kansansa hywästi. Hän muis-
tutti heille kaikkia Jumalan hywiä töitä, kertoi heilleHänen käskynsä, pani heidän eteensä siunauksen ja kiro-
uksen, ja antoi heille tämän lupauksen: 'Prophetan tei-
dän lveljistänne minun kaltaiseni herättää teille Herra
teidän Jumalanne, häntä kuulkaat." Sitte hän astui
ylös Neebon wuorelle, ja kuoli siellä; Herra hautasihänen, ja ei kukaan ole koskaan löynnyt hänen hau-taansa. Mooses oli sadan ja kahdenkymmenen wuoden
wanha kuin hän kuoli. Ei hänen silmänsä olleet pimen-
neet, ja hänen woimansa ei ollut lakastanut. Mutta
Israelissa ei tullut sellaista Prophetata kuin Mooses.

81. losua
Jos, Kirj,

Niinkuin Jumala oli ollut Mooseksen kanssa, niin
Hän nyt oli losuankin kanssa. Niinkuin Mooses oli
johdattanut Israeliittaat punaisen meren läpitse, niin
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losua heidän johdatti Jordanin läpitse. Wesi jakaan-
tui, ja se wesi, joka juoksi alas mereen päin, wäheni,
mutta st wesi, joka ylipuolelta juoksi, seisoi koottuna
yhdessä läjässä niinkuin muuri, siksi kuin kansa tuli
ylitse. Jeriko oli wahwa kaupunki. "Katso" sanoi
Herra "minä olen antanut kaupungin ia hänen ku-
ninkaansa sinun käsiis." Seitsemän päiwää Israeliit-
taat käwiwät kaupungin ympäri; ensin käwiwät papit
liitonarkin kanssa, ja heidän jälissänsä käwiwät sota-
miehet. Seitsemäntenä päiwänä papit soittiwat basuu-
nata ja losua sanoi kansalle: "Huutakaat, sillä Herra
antoi teille kaupungin." Ia kaikki kansa kuuli basuu-
ncm äänen ja nosti suuren sotahuudon; niin Jerikon
muurit kukistuiwat, ja kansa astui kaupungiin. Asu-
jamet tapettiin ja huoneet poltettiin. Niin Jumala
auttoi losuata, siihen asti kuin hän woitti ja tappoi
yksineljättäkymmentä wähempää ruhtinasta, jotka hal-
titsiwat Kanaan maalla. Tappelussa Ajalonin laak-sossa, aurinko ja kuu seisoiwat alallansa koko wuoro-
kauden Josuan sanan päälle, ja Jumala löi Amorea-
laiset rakeilla ja rajuilmalla. Muutaman wuoden pe-
rästä wallotukset oliwat niin määrin päätetyt, että lo-sua sai ruweta jakamaan maata niille kahdelletoistakym-
menta sukukunnalle. Rubenin/ Gadin ja puoli Manas-seen sukua asuiwat sillä puolen Jordania; ja ne muut
suwut asettuiwat Jordanin ja meren wälille; mutta
Lewin suku ei saanut yhtään maata, wacm sen kaupungit
oliwat niitten muitten sukukuntani perintömailla. Pyhä,
eli todistuksen-maja ja liiton-arkki pantiin ylös Silosa.

Kuin sitte losua oli sadan ja kymmenen wuoden
wanha, ja oli kaikki täyttänyt, kokosi hän koko Israe-
lin yhtenä päiwänä Sichemiin, jättääksensä heitä hy-
wästi. Hän muistutti heille kaikkia Jumalan hywia
töitä, ja kehoitti heitä uskollisuuteen Herraa kohtaan.
"Peljätkäät Herraa", sanoi hän, "ja pitäkäat uskollisesti
kaikki mitä kirjoitettu on Mooseksen lakikirjassa. Al
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käät ftalwelko muitten kansaen lumalita, waan rippu-
kaat Herrassa. Jos tiedätte jonkun paremman Juma-
lan, niin walitkaat teillenne tänäpäiwänä ketä ts pal-
welette. Mutta minä ja minun huoneeni palwelemme
Herraa." Niin koko kansa wastasi: "Pois se meistä,
että me hyljäisimme Herran ja palwelisimme muita ju-
malita."

Duomarit.
Duoni. Kirj.

Josuan kuoleman jälkeen ei Israeliittaat pitäneet-
kään lupaustansa. Usein seurasiwat muita lumalita,
ja silloin Herra antoi heidän ylön wihollistensa käteen;
mutta kuin he jällen kaäntyiwät Herran tykö, auttoi
Hän heitä taas sankarien ja duomarein kautta, joita
hän tuotti heidän sekaansa. Ne hallitsiwat sitte yhtä
eli muutamaa sukua; mutta sowintoa kuitenkin puuttui
heidän keskensä, ja tunnettiin tarwe saada kuninkaan
Israelissa.

Midianiittaat hyökkäsiwät korwesta Kanaan maal-
le, ryöstiwät wiljan pelloilta, ja tveiwät pois Israe-
liittaen karjan. Seitsemän wuotta peraksyttäin he tois-
tiwat ryöstökulkujansa Kanaan maalla, eikä tehty heille
mitään wastusta. Sitte Jumala herätti yhden nuoren
miehen Manasseen sumusta, nimeltä Gideon: hänelle sa-
noi Herran engeli: "Herra olkoon sinun kanssas, sinä
wäkewä sotamies!" Gideon sanoi: "Jos Herra on mei-
dän kanssamme, miksi meille siis kaikki nämät tapahtu-
neet owat? ja kussa owat kaikki Hänen ihmeensä, kuin
meidän isämme ilmoittiwat meille? "Mutta Herra kat-
soi hänen päällensä ja sanoi: "mene tässä wäkewyydes-
säs; sinä wapahdat Israelin Midianiittaen käsistä.Katso! minä olen sinun lähettänyt." Gideon wastasi:
"millä minä wapahdan Israelin? minä olen kaikkein
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pienin weljistani ja minun sukuni on kaikkein wähin
(köyhin) Manasseen sukukunnassa.' Mutta Herra sa-
noi: "Minä olen sinun kanssas, ja sinä lyöt Midia-
niittaat niinkuin yhden miehen." Gideonin ensimmäinen
työ oli, häwittäa isänsä epäjumalan-metsistön, jossa
Vaalia palweltiin ja kumarrettiin. Se oli rohkia työ;
sillä kaikki jotka epäjumalassa rippuiwat ja häntä pal-
weliwat, tahtoiwat Gideonin tappaa sentähden. Mutta
Gideon sanoi: "Mitä te Vaalista riitelette? Jos hän
on Jumala, niin kostakoon itse." Gideon pyysi kuiten-
kin Jumalalta merkkiä, josta piti taitamansa olla ma-
kuutettu, että näky, jonka hän oli nähnyt, totisesti oli
Jumalalta. Hän sanoi Jumalalle: "minä panen mil-
laisen lammasnahan pihalle: jos kaste tulee ainoastaan
nahan päälle, ja kaikki maa on kuiwa, niin minä ym-
märrän ettäs minun käteni kautta Israelin wapahdat,
niinkuin sinä sanonut olet." Ia kuin Gideon toisena
aamuna warhain nousi, pusersi hän kasteen nahasta,
ja täytti koko maljan sillä wedellä. Sitte Gideon roh-
keni wielä kerran rukoilla Jumalata, ja sanoi: "Älköön
sinun wihas syttykö minua wastaan, jos minä wielä
kerran puhun: minä koettelen wielä kerran sitä nahalla;
anna ainoastaan nahan kuiwan olla, ja maalla kasteen."
Jumala teki myös niin sinä yönä, että nahka ainoas-
taan jäi kuiwccksi, ja kaste tuli kaiken maan päälle.
Silloin nousi Gideon jakokosi sotawäkeä 32,000 miestä,
sukukunnista, jotka asuiwat ylisellä puolella maata; mut-
ta kuin hän Jumalan käskystä antoi huutaa ja sanoa:
"Joka pelkuri on, se palaitkoon kotiansa, ettei hän saat-
taisi muitakin pelkuriksi, (5. Moos. Kirj. 20: 8.); niin
22,000 meni pois hänen tyköänsä. Mutta Herra sa-
noi: 'wielä on paljo kansaa. Minä tahdon antaa si-
nun koetella heitä." Niin Gideonin täytyi antaa kaik-
kein mennä pois, paitsi 300 miestä; sillä Jumala sa-
noi: Muutoin Israel kerskais itsiänsä, ja sanois: "Mi-
nun käteni wapahti minun."
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Sitte Gideon jakoi ne 300 miestänsä pieniin jouk-
koihin, antoi kullekkin heistä palawan lampun, jonka
heidän piti lymyttämän sawiastiassa, ja basuunan hei-
dän käteensä. Niin luikahtiwat salaa, kolmelta eri
puolelta, Midianiittaen leiriin, ja "Herran ja Gi-
deonin miekka!" niin kajahti äkkiä heidän sotahuutonsa;
korkialla heiluwilla lampuillansa, basuunaen äänellä ja
tawattomalla räikayksellä niistä sawiastioista, jotka he
paiskasiwat yhteen, he säikäyttiwät niin ne sikiästä puo-
liyöunestansa herätetyt Midianiittaat, että ne hämmäs-
tyksissänsä pitiwät toinen toisensa wihollisina, ja rupe-
siwat toisiansa tappamaan. Nyt lähtiwät kaikin pa-
koon, kaikki miehet Efthraimin wuorelta kiiruhtiwat wi-
hollista ajamaan takaa, suuri joukko Midianiittaita ta-
pettiin, ja Israeliittaat saiwat äärettömät sotasaaliit.

Koska siis Gideon palasi woitollisena, tahtoi kansatehdä hänen kuninkaaksi, mutta hän sanoi: "Ei niin,
waan Herra Jumala yksinänsä olkoon teidän hallit-
sianne.

83. Ruth.
Ruthin Kirj.

Monen sotamainion perästä saapi nyt seurata per-
heellinen tapaus maalta. Duomaritten hallitessa oli
kallis aika Kanaan maalla. Aksi mies Vethlehemista
lähti waeltamaan ulos emantinensä ja kahden poikansa
kanssa Moabiittaen maalle. Pojat naiwat kaksi Moa-
biittalaista waimoa, Arpan ja Ruuthin. Mies ja po-
jat kuoliwat, ja Naemi palasi takaisin, molempaen mi-
niäensä kanssa, köyhänä leskenä kotomaallensa. Ia kuin
hän kehoitti heitä jäämään omaan, maahansa, palasi Arpa
sinne, mutta Ruuth sanoi: "Ala minulle sitä puhu;
kunta sinä menet, sinne myös minä menen! Sinun kan-sas on minun kansani, ja sinun lumalas on minun
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Jumalani. Kussa sinä kuolet, siellä minä myös tah-
don kuolla."

Kuin Menu jällen tuli Bethlehcmiin/ tuskin häntä
enää tunnettiin/ ja Mnsa sanoi: "Onko tämä Naemi?"
Niin hän sanoi: "Alkäät minua enää kutsuko Naemi;
(sillä Naemi merkitsee Iloista), waan kutsukaat minua
Mara (s. o. murheellinen); rikkaana minä täältä läksin,
ja köyhänä minun Herra antoi palata." Ia se oli elon-
aikaan. Silloin Ruuth meni pellolle tähkäpäitä nouk-
kimaan. Ia Jumala sallei niin, että hän tuli yhden
rikkaan miehen, Boaksen pellolle, joka oli hänen mies
wainajansa sukulainen. Kuin Boas tuli leikkuumies-
tensä tykö pellolle, kysyi hän kuka se nuori waimo oli.
Sitte hän puhutteli Ruuthia ystawällisesti, ja sanoi:
"Minä tiedän kaikki mitäs tehnyt olet anopilles, sitte-
kuin sinun miehes kuoli. Herra, Israelin Jumala, jonka
tykö sinä tullut olet, maksakoon sen kaiken sinulle." Ia
Boas käski wäkensä ystawällisesti kohdata sitä Moa-
biittalaista waimoa, ja waristella hänelle wiljaa sito-
mista pellolle.

Ruuth jutteli kaiken tämän anopillensa. Se sa-
noi: "hän on meidän sukulaisemme. Jumala siunatkoon
häntä hänen lauftiudestansa sekä eläwitä että kuolleita
kohtaan." ,

Sittekuin Boas koko elonajan oli katsellut sen köy-
hän Ruuthin siiwoa ja nuhteetointa käytöstä, rakastui
hän häneen. Mutta Israelissa oli se laki: kuin nai-
nut mies oli kuollut lapsia jättämättä jälkeensä, niin
hänen likisin sukulaisensa oli welkapää ottamaan lesken
waimoksensa, ja leski ei saanut itsiänsä estellä sitä itse
pyytämästä häneltä. Sittekuin Ruuth oli anopiltansa
saanut sen tietä, lähestyi hän Boasta, maan tawan
jälkeen, ja kohta jälkeen elonajan he pitiwät häänsä.

Tämä köyhä Moabittalainen waimo tuli isoaitin
aitiksi yhdelle suurelle kuninkaalle, josta minulla kohta
on paljo teille juteltawaa. Jumala siunasi hänen yh-
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della pojalla, jonka hän kutsui Dbed. Mutta Dbed
synnytti Isäin, joka oli kuninkaan Dawidin isä.

34. Eli ja Samuel.
4. Sam. Kirj. I—4.

Sotasankarien jälkeen oli Mmmäinen Pappi Eeli
duomarina Israelissa. Niin sen aina Mooseksen sään-
nön jälkeen olis pitänyt oleman. Todistuksen-maja oli
Sitoja; sinne Israeliittaat kokoontuiwat juhlalle. Ker-
ran Eeli hawaitsi todistuksen-majan esikartanolla yhden
waimon, joka rukoili. Hän näki hänen wääntelewän
käsiänsä ja hänen huulensa liikkuman, mutta ei yhtä-
kään sanaa kulunut, sillä hän rukoili sydämestänsa.
Niin Eeli luuli waimon juopuneeksi, koska hän äsken
oli tullut rualta. Siinä Eeli sille waiwaiselle murheel-
liselle waimolle teki wäärin, joka ei sowi ylimmäiselle
Papille. Hän rukoili Herralta poikaa; sillä hän oli
jo kauwan elänyt awiosäädyssä, eikä wielä sr/nnyttänyt
yhtään lasta. Kuin Eeli häneltä tämän kuuli, sanoi
hän waimolle: "mene rauhaan! Herra antakoon sinulle
mitä sinä olet häneltä rukoillut." Ia Hanna meni,
eikä ollut enää niin murheellinen, sillä hän oli wuodat-
tanut sydämensä Herran eteen. Jumala täytti hänen
rukouksensa, ja antoi hänelle pojan, jonka nimen hän
kutsui Samuel, s. 0. "Jumalalta Rukoiltu."

Muutaman wuoden perästä pojan wanhemmat wei-
wät hänen myötänsä Silohon juhlalle, ja hänen äitinsä
jätti hänen ylimmäisen Papin haltuun. Joka wuosi,
kuin jällen tuliwat juhlalle, saiwat kuulla hänestä hy-
wäa; eikä kauwaa wiipynyt, ennenkuin Jumala itse pu-
hui pojan kanssa, ja käytti häntä Propheetanansa. Alim-maisen Papin omat pojat, Hophni ja Pineehas oliwat
huikentelewaiset, kelwottomat ihmiset, jotka häwäisiwät
pyhän paikan pahalla elämällä. Tosin Eeli yksiwakai-
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sesti nuhteli poikiansa että he niin syntiä tekiwät lu-
malata ja ihmisiä wastaan: mutta ei raskinnut koh-
della heitä ankaran oikeuden jälkeen; sillä hän rakasti
heitä ylön hellästi. Niin Herra kerta yhtenä yönä
huusi: "Samuel!" Nuorukainen nousi ylös siinä luulossa
että se oli Eeli joka häntä kutsui, ja meni ylimmäisen
Papin tykö. Mutta kuin tämä tapahtui toisen ja kol-
mannen kerran, huomasi Eeli että se oli Herra, ja sa-
noi Samuelille: "Jos sinua wielä huudetaan nimeltäs,
niin sano: puhu Herra, sillä sinun palwelias kuulee."
"Ia Jumalan ääni huusi taas, ja sanoi: "Samuel!"
Samuel wastasi: "Puhu Herra, sillä sinun palwelias
kuulee." Niin Herra sanoi: "Katso! minä teen yhden
asian Israelissa, niin että sen molemmat korwat pitää
soiman kuin sen kuulee. Minä tahdon yhtenä päiwänä
rankaista Eelin ja hänen poikansa. Silla hän tietää
kuinka häpiällisesti he itsensä käyttämät, ja ei seiso heitä
wastaan.

Toisena aamuna Eeli kysy/ Samuelilta, ja sanoi:
"Mitä Herra sinulle puhui? Älä salaa sitä minulta."
Niin Samuelin täytyi jutella hänelle kaikki, ehkä kuinka
tukalata se hänelle oli. Eeli sanoi: "Hän on Herra.
Hän tehköön niinkuin hänelle on kelwollinen." Se u-
hattu rankaistus käwi myös toteen. Pian syttyi jällen
sota. Philistealaiset woittiwat Israelin, ja näitten pää-
miehet antoiwat kantaa liitonarkin alas leiriin, sillä
rohwaistaksensa sitä nuloa kansaa. Ne molemmat nuo-
ret papit kantoiwat arkkia. Eeli, joka oli yhdeksankym-
menen ja kahdeksan istui ulkopuolella kau-
pungin porttia, ja odotti haluisesti sanomia. Niin tuli
murheellinen sanansaattaja. Eeli kysyi: "Kuinkasta lei-
rissä käy?" Sanansaattaja wastasi: "Israel on paen-
nut Philistealaisten edellä. Sinun molemmat poikas
owat kuolleet. Niinpä Jumalan arkkikin on otettu
pois." Kuin Eeli sen kuuli, lankesi hän peljästyksestä
maahan taapäin istuimelta, ja mursi niskansa.
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/ Philistealaiset weiwät arkin Asdydiin, epäjumalan-
sa huoneeseen. Toisena aamuna makasi epäjumalan kurva
rikkilyötyna maassa arkin edessä. Sitte se wietiin Ekro-
niin; mutta ei heillä sielläkään ollut muuta kuin ran-
kaistusta arkin tähden. Seitsemän kuukauden perästä
he sen jällen lähettiwät takaisin, mutta Philistealaisetpitiwät wallan Israelin ylitse kaksikymmentä wuotta,
ja se oli kowa aika Israelin lapsille.

Mutta sittekuin Samuel saattoi heidän jällen isäen-
sä Jumalan tykö, antoi Jumala heille taas onnea Phi-
listealaisia wastaan, ja he woittiwat takaisin ne kau-
pungit jotka he oliwat heiltä ottaneet. Philistealaisten
maan rajalle Samuel pystytti yhden kiwen, jonka ni-
men hän kutsui Cben Etser, s. o. "Apukiwi", ja sanoi:
"Tähän asti on Herra auttanut meitä." Ia Samuel
hallitsi oikeudella ja wakuudella, ja oli yksi Israelinjaloimpia duomareja.

85. Samuel ja Saul.
1. Sam. Kirj. B—lo.

Koska Samuel wanhentui, jätti hän yhden osan
duomari-wirkaa pojillensa. Mutta ne poikkesiwat ahneu-
teen, ja ei waeltaneet jalon ja omaahyötyä hakematto-
man isänsä jälkiä. Niin kaikki Israelin sukukuntaenwanhimmat kokoontuiwat yhtenä päiwänä Samuelin
tykö Ramathiin, panemaan hänen eteensä anomuksensa,
ettei he enää tahtoneet duomareilta hallittua, waan tah-toiwat wallittaa kuninkaalta. Samuel otti sen pahaksi,
mutta Jumala sanoi hänelle: "Kuule kansan ääntä;
sillä ei he ole sinua hyljänneet, waan minun, etten mi-
nä enää olisi heidän kuninkaansa."

Samaan aikaan yksi Kis niminen mies Benjami-
nin suwusta oli kadottanut muutaman aasinsa. Niin
hän käski poikansa ja Palmellansa etsimään aaseja. Iahe etseiwat niitä monta päiwää ympäri koko paikka-
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kunnan. Kuin tuliwat likelle Ramathin kaupungia, joh-
tui palwelian mieleen kysyä "Näkiältä" (niin Samuel
kutsuttiin), mihin aasit oliwat joutuneet. Samassa Herra
awasi Propheetan silmät: "Katso! tämä on se mies, josta
minä sinulle sanonut olen, että hän on hallitsema mi-
nun kansaani Israelia." Samuel sanoi kohta Sau-
lille: "Älä enää murheti aaseja, ne omat löytyt!
Kenen kaikki himoittapa Israelissa pitää oleman?"
Saul ei ymmärtänyt sitä puhetta; mutta toisena päi-
wänä seurasi häntä Propheeta, otti hänen tiellä erinänsä,
otti öljyastian, tyhjensi sen Saulin pään päälle ja an-
toi suuta hänelle, ja sanoi: näetkös nyt että Herra on
sinun woidellut päämieheksi perimisensä päälle?" Saul
meni kotia, mutta ei puhunut mitään asiastansa, ennen
kuin Samuel ilmoitti, että hän oli woideltu kuninkaaksi.
Wähäa sen jälkeen piti Samuel kansan-kokouksen, ja
asetti Israelin lasten eteen heidän uuden kuninkaansa.
Saul oli kaunis nuorukainen, pitkä, jalo warreltansa.
Kaikki kansa iloitsi hänen ympärillänsä. Pian hän e-
distyi sotasankarina; pelasti Gileadin Ämmoniittaen mal-
lan alta, ja ansaitsi uroteoillansa koko kansan kiitolli-
suuden. Mutta sotansa jälkeen Amalekiittaen kanssa
säästi hän, mastoin selwää Jumalan käskyä, sekä ih-misiä että eläimiä, ja tahtoi uhrata Jumalan alttarilla,
sitä kuin Jumala oli hänen käskenyt häwittäa. Mutta
Samuel meni häntä wastaan, ja sanoi: "Luuletkos
ralle uhrin paremmin kelpawaan, kuin että sinä kuulisit
hänen äänensä? Katso! kuuliaisuus on parempi kuin
uhri, ja tottelemattomuus on niin hywin synti, kuin
epäjumalan palwelus ja noituuskin." Siitä ajasta saak-
ka Saul tuli aina enemmän tottelemattomaksi ja le-
wottomaksi, ja pian Herran henki antoi hänen mar-
sin ylön.
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?6. Dawid Paimenena.
1, Sam, Kirj. 16—18.

Samuel meni Bethlehemiin Isäin, Dbedin pojan,sen köyhän tähkäennoukkijan Ruuthin pojan-pojan tykö;
"sillä" sanoi Herra hänelle "Isäin pojista minä o-
len katsonut yhden minulleni kuninkaaksi Israelissa."
Samuel kutsui Isäin poikinensa uhriaterialle, koetelluk-sensa heitä ja saavaksensa salaa woidella sen Herralta
katsotun kuninkaaksi. Isai tuli seitsemän poikansa kanssa.
Mutta ehkä kaikki oliwat Samuelille otolliset, johtui
kuitenkin hänen mieleensä itsekunkin heidän ohessansa
tämä sana: "Ei Herra ole tätä walinnut." Samuel
kysyi Isailta, oliko siinä kaikki hänen poikansa. Heistä
oli nuorin wielä ftoisa. Hän kaitsi lampaita kedolla,
ja ei kukaan ollut häntä muistanut. Hän noudettiin.
Hän tAi sisälle, werewä nuorukainen, kaunis kaswoilta
ja ihanan muotoinen. Herra sanoi: "Nouse ja woitele
tämä, sillä tämä se walittu on!" Niin Samuel otti öl-
jysarwensa, ja woiteli Dawidin weljeinsa keskellä. Siitä
päiwästä Herran henki tuli häneen, ja pysyi hänessä.
Mutta Herran henki läksi Saulista, ja hän tuli san-
gen lewottomaksi. Sillä walin Dawid pysyi laumaensa
tykönä, siksi kuin kuningas noudatti hänen. la. Saul
halusi harpunsoittajat» ja weisaajata, joka taisi häntä
Wirwoittaa, kuin se ruma henki tuli hänen päällensä;
niin hänelle puhuttiin Isäin pojasta, joka oli sekä ur-
hollinen ja toimellinen nuorukainen että taitawa har>
punsoittaja. Saul tarwitsi sellaista miestä, joka ei
ainoastaan tainnut weisata ja soittaa hänen edessänsä,
waan myös niinkuin sotamies kelpasi asetettaa hänen
fiwullensa. Saul uskoi Dawioille arwoisen wiran, ni-
mittäin, hän teki hänen aseensa kantajaksi.

Jonkun ajan perästä, kuin sotaa käytiin Philis-
tealaisia wastaan, tuli Dawid jällen Bethlehemiin; mut-
ta hänen wanhemmat weljensä lahtiwat Salllin kanssa

5
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sotaan. Niin isä lähetti Dawidin leiriin, katsomaan
weljiänsä. Kuin Dawid tuli waunuen piiriin/ näki hän
sotawäen tappelujonossa, ja yksi jättiläinen astui edes
Milistealaistm sotajoukosta hirmuisessa sotapuwussa,
ja haastoi urhollisinta Israeliittaista ottelukseen. Hän
sai myös kuulla kuninkaan luwanneen, että joka sen
lättiläisen woi lyödä kuoliaaksi, hänen piti saaman ku«
ninkaan tyttären emännäksensä, ja hänen isänsä huoneen
piti wapautettaman kaikesta weronmaksosta. Ei Da-
wid palkkaa himoinnut; mutta hän pani sen pahaksen-
sa, ettei löytynyt yhtään ainoata Israeliittaata niin
suurella uskalluksella Jumalaan, että olis rohjennut men-
nä ottelemaan Philistealaisen kanssa. Sentähden hän
antoi ilmoittaa kuninkaalle tahtowcmsa tappaa jättiläi-
sen. Kuningas, joka tunsi Dawidin, kielsi häntä ja
sanoi: "Sinä olet nuorukainen, ja Philistealainen on
sotamies hamasta nuoruudestansa." Dawid waWsi pai»
menena lyöneensä sekä jalopeuran että karhun. "Herra",
sanoi hän "joka minun pelasti jalopeuran ja karhun kä-
sistä, hän pelastaa minun tämän Philistealaisenkin kä»
sistä." Niin Saul puetti waatteensa Dawidin ylle,
pani waskilakin hänen päähänsä ja pantsarin hänenpäällensä. Mutta Dawid pani ne taas pois yltänsä,
sillä hän ei ollut niihin tottunut, eikä tainnut niillä
käydä. Ei hän liioin ottanut miekkaa myötänsä, waan
walitsi wiisi Mätä kiweä ja meni kewiässä paimenpu-
Vussansa, sauwalla ja lingolla, sitä warustettua jätti-
läistä wastaan.

Se kiroili ja sadatteli, kuin näki paimenpojan as-
tuwan esiin. "Olenko minä koira", sanoi hän, "ettäs
tulet sauwoilla minun tyköni? Tule tänne minun tykö»
m, minä annan sinun lihas taiwaan linnuille syödä."
Dawid sanoi: "sinä tulet minun tyköni miekalla, kei-
häällä ja kilwellä; mutta minä tulen sinun tykös Her->ran Zebaothin, Israelin Jumalan nimeen, jonka sinäpilkannut olet." Ia samassa kuin Philistealainen kawi
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Dawidia wastaan, lingotti Dawid äkkiä kiwen hänenotsaansa, niin että hän lankesi maahan kaswoillensa.
Ennenkuin Philistealainen jällen woi päästä seisoallen,
otti Dawid hänen oman miekkansa, ja sillä hakkasi pois
hänen päänsä.

Siitä Philistealaisille tuli peljästys, niin että pa-
keniwat, ja Israeliittaat ajoiwat heitä takaa aina Ek-
ronin porttiin asti. Saul kyseli Dawidin sukuperää.
Mutta Dawid salasi sankarisukunsa, eikä maininnut
mitään suurista esiisistänsä (Boas, Salmon, Nahas-
son), waan sanoi ainoastansa: "Minä olen sinun pal-
welias Isäin sen Bethlehemiitan poika." Ia koska
Dawid tätä puhui Saulin kanssa, mieltyi Jonathanja Dawid keskenänsä sydämestä, ja Jonathan rakasti
häntä niinkuin omaa sydäntänsä. Ia ystäwyytensä mer-
kiksi kuninkaan poika julkisesti antoi sille urholliselle
paimenpojalle waatteensa, wyönsä, joutsensa ja miek-
kansa. Mutta Saul ei sallinut Dawioin enää palata
isänsä huoneeseen, waan asetti hänen sotawäkensä sekaan.

37. Dawidin Waino.
1. Sam. Kirj. 18—26.

Ei Dawidin onni kauwan kestänyt. Kuin Israe-liittaat woitolla palasiwat sodasta Philistealaisia was-
taan, lauloiwat waimot: "Saul löi tuhannen, mutta
Dawid kymmenen tuhatta." Kuningas rupesi siitä kan-
tamaan epäluuloa niinkuin sitte käwikin; hän sanoi:"Wielä Dawid kai kuninkaaksikin pääsee." Ia jota
enemmän kuningas hawaitsi Dawidin woittawan kansanrakkautta, sitä enemmän hän hänelle julmistui, niin että
hän wihdoin etsei häntä tappaa. Kerta kuin Dawid
soitti harppua kuninkaan edessä, syöksi hän keihään hä-
nen jälkeensä. Toisen kerran Saul lähetti sanansaat-
tajat surmaamaan Dawidia hänen omassa huoneessansa;
mutta Miikat, hänen emäntänsä, joka oli Saulin tytär,
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laski hämm ulos akkunasta, niin että hän pääsi pa«
koon. Silloin Dawid pakeni Ramathaan. Mutta koska
Saul sielläkin Wäinösi häntä, palasi hän Gibean tie-
noille, päästäksensä wiela kerran Jonathanin puheille.
Turhaan Jonathan pyysi saada isäänsä sowintoon;
Saul sanoi julki Jonathanille: 'hänen pitää kuole-
man." Silloin Jonathankin neuwoi Dawidia pakene-
maan, ja Dawid meni Akiksen, Philistealaisten kunin-
kaan tykö. Tosin tämä otti hänen ystäwällisesti was-
taan, mutta muut Philistealaistt ei uskoneet häneen
hywää; ja wähän ajan perästä hänen jällen täytyi pe>
lastaa itsensä paolla. Nyt Dawid oleskeli ludeean
luolissa ja wuortenrotkoissa. Siellä kokoontui pian joukko
sotawäkeä, kuusisataa miestä, mutta myös monta ijäl-
lista, waimoja ja lapsia hänen ympärillensä, joita Saul
myös wainosi, koska oliwat Dawidin ystäwia ja suku-
laisia. Sillä Saulin kostonpyyntö meni niin pitkälle,
että hän antoi tappaa yhden Wimmäisen-papin, joka,
tietämättä että Dawid oli Saulia paossa, antoi hä-
nelle leipää ja Goliathin miekan. Wnä Wimmäisen-
papin kanssa tapettiin neljayhdeksattäkymmenta muuta
pappia, jotka oliwat warsin wiattomat. Eikä hänen
kostonhimonsa wielä silläkään ollut tydytetty, waan hän
antoi häwittää koko pappien kaupungin, ja surmata mie-
het, waimot ja lapset. Wsi ainoa, Abiathar, joka sitte tuli
Wimmäiseksi-papiksi, pääsi pakoon, ja pakeni Dawidin
tykö. Niin sywälle yksi jalo kuningas taisi waipua,
sittekuin Jumalan henki oli hänestä luopunut.

Jonathanissa Dawidilla, tämän pakonsatkin alla,
oli uskollisin ystäwänsä; mutta Dawid itsekkin säilytti
uskollisen ja hurskaan sydämen Saulia kohtaan, ja ei
koskaan unhottanut että se oli hänen kuninkaansa, hä-
nen appensa, ja hänen ystäwänsä isä. Wähää sen mai-
nitun pappienmurhan jälkeen, lähti Saul kolmentuhan-
nen walitun sotamiehen kanssa kiinniottamaan Dawidia
Zudeean wuorimaassa. Niin tapahtui kerran, että Saul
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meni yhteen wuorenluolaan lewähtämään; ja Dawid ja
hänen miehensä oliwat lymynneet luolan sisälle. Ia
miehet sanoiwat: "Katso! tämä on se päiwä, jona Herra
on antanut wihamiches sinun käsiis." Mutta Dawid
nou,si ja leikkasi salaa kappaleen Saulin waatteen lie-
peestä. Ia kuin Saul nousi ja lähti menemään, huusi
Dawid hänen jälkeensä ja sanoi: "Minun Herrani ku»
ningas! Katso! Herra oli tänäftänä antanut sinun mi-
nun käsiini, mutta minä armahdin sinua. Katso mi-
nun isäni! tilkaa sinun hameestas minun kädessäni."
Silloin Saul itki ja sanoi Dawidille: "Sinä olet hurs-kaampi minua!" Ia Saul häpesi ja meni kotiansa;
mutta ei kauwaa sen jälkeen lähti hän jällen ulos Da-
widia wastaan. Silloin Dawid ja Abisai yhtenä yö-
nä luikahtiwat kuninkaan leiriin, ja Dawid otti ku«
ninkaan keihään ja wesimaljan hänen päänsä pohjasta.
Kuin oliwat jällen tulleet ylös wuorenkukkulalle, huusi
Dawid: "Abner! Abner!" — Saulin sodanpäämies nousi
unestansa, ja wastasi: "Kukas olet, joka niin huudat
kuninkasta?" Mutta Dawid sanoi Abnerille: "Etkös
ole mies, ja kuka on sinun wertaises Israelissa?
mikses siis ole paremmin warjellut kuninkastas? silla
yksi on mennyt sinne tappamaan sinun herraas, kunin-
kasta. Katso nyt, täällä on keihäs ja wesimalja, jotka
hänen päänsä wieressä oliwat." Niin Saul huusi:
"Eikö se ole sinun äänes, minun poikani Dawid?" Da-
wid sanoi: "Minun ääneni se on, minun herrani kunin-
kaan!! Miksis minua wainoot? Mitä minä olen tehnyt?
Ia mitä pahaa on minun kädessäni? Eikö Israe-
lin kuningas ole suurella wäellänsä lähtenyt peltokanaa
takaa ajelemaan Wuorilla!" Saul sanoi: "Minä olen
syntiä tehnyt, tule jällen minun poikani Dawid! en
minä sinun enää mitään pahaa tee." Mutta Dawid
tiesi kyllä, ettei siihen kamalaan mieheen ollut luotta-
mista. Senrähden hän sanoi: "Tulkoon yksi palwe-
lioista tänne ja ottakoon keihään ja wesimaljan."
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Tämä oli wiimmeinen kerta kuin Dalvid puhutteli Sau-
lia. Ei Saulilla sitte enää ollut pitkää aikaa.

88. Saulin Kuolema, Dawid tulee
Kuninkaaksi.

j. Sam. Kirj. 27.2. Sam. Kirj. 1, 2.

Sitte Dawid lähti kuudensadan miehensä kanssa
rajan ylitse, sillä hän pelkäsi wielä yhtähywin joutu-wansa Saulin käsiin. Akis antoi Ziklagin kaupunkin
Dawidille, ja siinä he asuiwat lähes puolentoista ajas-
taikaa waimoinensa ja lapsinensa. Mutta nyt Philis-
tealaiset kokosiwat sotajoukkonsa Israelia wastaan, ja
Akis sanoi Dawidille: "pitää kaiketi sinunkin menemän
minun kanssani sotaan." Mutta ne neljä muuta ruh-
tinasta ei luottaneet Dawidin päälle, ja hänen täytyi
jällen palata kotiansa. Mutta kuinka hän hämmästyi,
kolmantena päiwänä palattuansa takaperin
kuin ei enää löytänytkään siellä kaupungia, waan pal-
jaan raunion! Amalekiittaat oliwat häwittäneet kaikki,
;a ryöstäneet waimot, lapset ja kaiken tawaran. Niin
wäsyksissä kuin Dawidin sotamiehet oliwat sen tukalan
jalkamatkan perästä, täytyi heidän yhtähywin kohta
kiiruhtaa ryöwäreitä takaa ajamaan, ja käwiwät kaiken
yötä läpi korwen. Toisena aamuna ennen päiwäa saa-
wuttiwat ryöwärijoukon. Hyökkäsiwät äkkiä heidän pääl-
lensä, ja sillä tapaa seka ottiwat takaisin kaiken ryöwä-
tyn että myös saiwat myötänsä runsaan saaliin. Mutta
mitäs tapahtui silla wälin ylisellä maalla Gilboan wuo-
ren tienoilla? Israeliittaat lyötiin Philistealaisilta, Jo-
nathan ynnä kahden Saulin toisen pojan kanssa tapet-
tiin, ja Saul lankesi omaan miekkaansa. Tuskin Da-
wid oli palainnut Ziklagiin sodasta Amalekiittaen kanssa,
ennenkuin hän yhdeltä Amalekiittaalta sai sanoman Sau-
lin taposta ja kuolemasta. Tämä mies oli riisunub



71

ne ruumiit jotka makasiwat sotakedolla, ja siellä löyn-
nyt kuninkaan ruumiin, jolta hän itse oli hengen otta-
nut. Sitte hän otti häneltä hänen kuninkaalliset käsi-
renkaansa ja kruununsa, jättääksensä ne Dawidille. Se
ihmisparka luuli taitamansa ansaita hywän sanoman-
saattajan palkan, sillä »valheellisella annettelemisella, kuin
olis hän itse ollut se joka Saulin tappoi. Mutta Da-
wid rewäisi waatteensa hämmästyksissänsä, ja huusi:
"Mikses peljännyt laskea kättäs tappamaan Herran
woideltua! Hänen werensa olkoon sinun pääs päällä,
sillä sinun suus on todistaltut itft sinuas wastaan!
Tullaat, ja lyökäät häntä!" Ia Amalekiitta lyötiin
kohta kuoliaksi.

Sitte Dawid ja hänen wäkensa palasiwat takape-
rin isänmaahansa, ja hän tuli Hebroniin. Amalekiittaen
saaliista hän lähetti lahjoja kaikille wanhimmille ludanmaassa. ludan miehet walitsiwat hänen kuninkaak-sensa. Mutta Abner teki Saulin pojan Isbosethin ku-
ninkaaksi Israelin ylitse. Niinmuodoin kansalla oli
kaksi kuninkasta; tätä kesti kuitenkin ainoastaan wähän
aikaa. Kuusi wuotta sen jälkeen Isboseth murhattiin
omalta mäeltänsä, ja Dawid walittiin kuninkaaksi yli
koko Israelin.

89. Uria tapetaan.
2. Sam. Kirj. 6—12.

Paimenpojasta on jo tullut kuningas; mutta ei
hän sentähden ole unohtanut harppuansa, ja wielä tä-
näpaiwänä se kruunattu weisaaja ilahuttaa kaikkia us-
komaista, ja wirwoittaa kaikkia murheellisia sydämiä wei-
suillansa ja psalmeillansa.

Uksi hänen ensimmäisiä huolenpitojansa oli sen iha-
nan lumalanpalweluksen uudestaaftttaminen Todistuk-
sen-majassa, joka nyt pantiin ylös Jerusalemissa; silla
isoon aikaan ei kukaan enää ollut huolinut liiton-ar-
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kista. Mutta ensin piti kuitenkin Jerusalem toistami-seen woitettaman, sillä wähää jälkeen Josuan ajan oli-
wat lebusealaiset wallottaneet kaupungin, ja Zwnin
linna kutsuttiin siihen aikaan lebus. Dawid otti kau-
pungin wäkirynnäköllä, teki sen suuremmaksi ja wah-
wemmaksi/ ja määräsi sen maan pääkaupungiksi.

Dawid käwi monta ja suurta sotaa, ja letvitti
waltakuntansa rajat Keskimerestä Euphratin wirtaan
asti, ja Damaskuksesta Egyptiin saakka. Ia waikka
oli näin monta sotaa, oli kansa yhtähywin Dawidin
hallituksen alla paljoa onnellisempi kuin Duomarien ai-
kana, ja nekin kansakunnat, jotka Dawid woittanut oli,
Syrialaiset, Edomealaiset, Moabiittaat ja Philistealai-
set, taisiwat lukea onneksensa olla tämän kuninkaan wal-
tikan alla. Mutta Ammomittaita kohtaan ei hän käyt-
tänyt itseänsä niinkuin laupias kuningas woitetuille te-
kee. Saastainen himo hallitsi siihen aikaan Dawidin
sydämessä, ja sellainen wieras tuli ei walaise, waan te-
kee ihmisen sydämen sokiaksi, kowaksi ja armottomaksi.
Kuninkaan sydän oli syttynyt lihalliseen rakkauteen
Bathseebata, yhden hänen kelwollisimman sotamiehensä
emäntää kohtaan. Sentähden hän antoi sodanftäamie-
hensä loabin määrätä tämän miehen kowimman sodan
eteen, jossa hänen täytyi ensiksi kaatua wihollisten e-
dessä. Kyllä Dawid olis tainnut johdattaa mieleensä
että sama osa kerran oli hänelle itselle aiwottu Sau-
lilta, ja että Jumala oli sen estänyt. Mutta ei hän
niin pitkälle ajatellut, sillä hänen paha himonsa pimitti
hänen, ja Jumala sallei, että Uria tapettiin sodassa.
Sitte Dawid pysyi lähes koko wuoden hengellisen su-
vuttomuuden tilassa.

Silloin Herra lähetti Propheetan Nathanin hänen
tykönsä. Propheeta sanoi: "Kaksi miestä oli yhdessä
kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä. Rikkaalla
oli aiwan paljo lampaita ja karjaa, mutta köyhällä ei
ollut mitään muuta kuin yksi wähä karitsa. Se söi
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hänen leipänsä palasta, ja joi hänen juomaastiastansa,
ja makasi hänen sylissänsä. Mutta koska rikkaalle mie-

helle tuli wieras, ei raskinnut hän ottaa omista lam-
paistansa, waan otti sen köyhän miehen lampaan, ja
walmisti sen wieraallensa."

Dawid ymmärsi asian niin/ kuin Nathan olis hä-
neltä pyytänyt kuninkaallista tuomiopäätöstä, ja sanoi,
wihasta julmistuneena: "Niin totta kuin Herra elää,se mies on kuoleman lapsi, joka sen teki." Niin sanoi
Nathan Dawidille: "Sinä olet se mies."
wielä: "Niin sanoo Herra Israelin Jumala. Minä
olen woidellut sinun kuninkaaksi, ja pelastanut sinun
Saulin kädestä. Miksis siis katsoit Herran sanan
ylön, tehden pahaa hänen silmäinsä edessä? Urian sinä
olet lyönyt Ammonin lasten miekalla, ja hänen wai-monsa olet sinä ottanut sinulles emännäksi." Dawid
tunnusti pahan tekonsa; hänen omatuntonsa heräsi, ja
hän tunnusti katumuksella ja sanoi: "Minä olen syntiä
tehnyt Herraa wastaan!" Nathan julisti tosin hänelle
anteeksi antamuksen Jumalalta, mutta sanoi myös hä-
nelle samassa, mikä seuraus hänen synnistänsä piti tu-
leman hänelle itselle ja koko hänen huoneellensa. "Kat-
so!" sanoi hän Herran nimessä, "minä herätän pahuu-
den sinua wastaan sinun omasta huoneestas. Ei sinun
kuoleman pidä. Mutta koskas tämän työn kautta saa-tit Herran wiholliset pilkkaamaan, pitää sen pojan, joka
sinulle syntynyt on, totisesti kuoleman." Sitte meni Na-
than kotiansa.

Se on yhdelle isälle kowa hohtaus, kuin hänelle
julistetaan, että yhden hänen lasisistansa täytyy kuolla,
hänen hillimättömäen synninhimoensa rankaistuksesi.
Seitsemän päiwää Dawid makasi Herran edessä, kyy-
neleillä, rukouksella ja awuksihuutamistlla, saavaksensapitää lapsensa. Sillä ajalla hän weisasi eli, suoraansanoen, huokasi katumuspsalmeja, jotka wielä tänäpäi-
wänä owat Bibliassa kirjoitettuna, jokaiselle murheelli-
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selle sydämelle lohdutukseksi ja wirwoitukseksi. Paitsi
muuta sanoo hän myös nämät sanat: "Jumala ole mi-
nulle armollinen sinun hywyytes tähden, pyhi pois mi-
nun syntini sinun suuren laupiutes tähden. Pese minua
hywin waäryydestäni, ja puhdista minua synnistäni.
Sillä minä tunnen pahat tekoni, ja minun syntini on
aina edessäni. Sinua ainoata wastaan minä syntiä
tein, ja pahasti tein sinun edessäs. Jumala luo mi-
nuun puhdas sydän, ja anna minulle uusi wahwa henki."

Mutta kuin lapsi oli kuollut, nousi Dawid ylös,
pesi ja woiteli itsensä, hänen murheensa oli mennyt o-
hitse, ja hän meni Jumalan templiin kiittämään ja y-
listämään. Hän sanoi: "Kiitä Herraa, minun sieluni,
ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä!

Kiitä Herraa, minun sieluni, M älä unhota mitä hy-
wää hän minulle tehnyt on. Joka sinulle kaikki syn-
tis antaa anteeksi, ja parantaa kaikki sinun rikokses.
Joka sinun henges päästää turmeluksesta, ja kruunaa
sinun armolla ja laupiudella. Ihminen on eläissänsä
niinkuin ruoho; hän kukoistaa niinkuin kukkainen ke-
dolla. Koska tuuli käy sen päällitse, niin ei hän enää
kestä, eikä hänen siansa tunne häntä ensinkään. Mutta
Herran armo pysyy ijankaikkisesta ijankaikkiseen, hänen
pelkääwäistensä päälle, ja hänen »vanhurskautensa lasten
lapsiin, niille jotka hänen liittonsa pitäwät ja muista-
wat hänen käskyjänsä, tehdäksensä niitä." Monta tu-
hatta isää owat jo wirwoittaneet itsiänsä näillä psal-
meilla, kuin ero heidän pienistä tapsistansa on kowin
kiwistänyt heitä.

40. Absalom.
2. Sam. Kirj. 13—19.

Pojan kuolema oli waan alku Dawidin onnetto-
muuksiin. Paljoa kowempia häntä sitte kohtasi. Uksi
Dawidin pojista, Absalom, oli murhannut weljensä Am-
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monin. Kuin Dawid sentähden antoi Absalomin kowin
tuta armottomuuttansa, päätti tämä kukistaa isänsä
alas kuninkaanistuimelta. Tätä hankittiin kauwan e-
deltäpäin ja sangen hienolla tawalla; Akitophel, yksi Da-
widin parhaista neuwonantajista, oli yksissä neuwoissahänen kanssansa, ja monta kansasta oli hänen puolel-
lansa; silla osittain suostui häneen moni hänen kauniin
näkönsä tähden (hän oli ihanin mies koko Israelissa),
osittain ja wiela enemmän hän karmeenkawaluudellansa
weti kansan sydämet puoleensa. Kuin siis äkkiä yhtenä
päiwäna se sanoma tuli Jerusalemiin: "Absalom ön
Hebronissa huuttu kuninkaaksi!" waipui sen muutoin
niin sydämetön kuninkaan Dawidin mieli, ja hän huusi:
"Noskamme ja paetkamme, ettei hän äkista karkaisi
meidän päällemme, silla en me täällä Jerusalemissa
taida Absalomin edestä päästä." Niin kuningas käwi
paljain jalwoin Kidronin ojan ylitse, meni ylös öljy-
mäen paltaa myöden, ja itki, jakaikki hänen seurakump-
paninsa itkiwät hänen kanssansa. Uksi Saulin suku-
laisista, nimeltä Simei, paisteli kiwiä hänen puoleensa,
kiroili ja kutsui häntä werikoiraksi. Abisai tahtoi kohta
lyödä Simeiltä pään pois, mutta Dawid sanoi: 'Anna
hänen mennä, Herra on käskenyt hänen kirota minua."
Dawid meni Rahanaimin linnaan; Absalom wallotti
itsellensä kuninkaanistuimen Jerusalemissa, ja luuli jo
itsensä niin lujaksi asiassansa, ettei hän muuta tarwin-
nut kuin käskeä kaikkein niitten tuhanten Israelissa
tuomaan hänelle isänsä joko kuolunna taikka eläwänä.
Mutta pian uskolliset maassa kokoontuiwat Dawidin
ympärille, ja ennen kuin sodaksi joutui, taisi loab läh-teä sitä kapinallista poikaa wastaan hywin warustetulla
sotajoukolla. Ei he antaneet sen wannan kuninkaan
kanssansa mennä sotaan; "sillä", sanoiwat he, "sinä olet
niinkuin kymmenen tuhatta meistä; se on parempi, et-
täs tulet meille awuksi kaupungista." Kuin he lähti,
wat, käski kuningas paämiehiansä julkisesti, menemään
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siwiästi Absalomin kanssa. Se kapinallinen joukko lyö-
tiin hirwiällä tapolla. Absalom itse tarttui paetessan-
sa, pitkistä/ kauniista hiuksistansa, tammen oksaan, ja
hänen muulinsa juoksi matkaansa hänen aliansa. Aksi
sotamies/ joka näki hänen rippuwan tammessa/ ilmoittisen loabille. "Mikses häntä kohta tappanut?" huusi
sodanpäämies. Toinen wastasi: "Waikkas olisit mi-
nulle punninnut tuhannen hopiapenningitä käteeni, en
minä wielä sittekkään olisi kättäni satuttanut kuninkaan
poikaan, silla minä kuulin kuninkaan sanowan: "Pi-
täkäät waari' "En minä jouda niin kauwaa si-
nun tykönäs wiipymaän!" sanoi hänelle kesken puhet-
tansa loab, otti kolme keihästä käteensä/ ja pisti ne
Absalomin sydämeen, koska hän wielä tammessa eli.

Ei sanoma siitä saadusta woitosta alun kunin-
kasta ilahuttanut, koska hänen poikansa oli kuollut.
Hän huusi toisen ja toisen kerran: "O Absalom, mi-
nun poikani! minun poikani! O joska minä olisin kuol-
lut sinun edestas." Mutta Jerusalemissa ja koko Is-
raelissa muuttui kaikki yhtä haawaa toisa, kuin sanan-
saattaja tuli toiselta puolen Jordanin/ woitonsanomalla.
ludan miehet tuliwat suurella ilolla/ wiemään kunin-
kastansa woiton kunnialla takaperin. Simeikin tuli kon-
taten, ja rukoili anteeksi. Iloisten alammaistensa seu-rassa palasi Dawid takaisin Jerusalemiin. Israel py-
syi wahwana waltakuntana, niinkauwan kuin Dawid eli.

41. Ruttotauti Israelissa
2. Sam. Kirj. 20—24.

, Ei ollut kuitenkaan kapinanhenki wielä Absalomin
kuolemalla tukahutettu. Ensin yksi Seba niminen, Ben-
jaminin suwusta, hankkei kapinan; hän sanoi: 'Mitäosaa meillä on Dawidin huoneessa? Hallitkoon jokai-
nen suku itsensä." Mutta loab saattoi kapinalliset
jällen säädyllensä. Sitte nousi taas tottelemattomuu-
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den henki Dawidin omassa huoneessa. loab tahtok
tehdä Adonian kuninkaaksi Dawidin siaan. Mutta ku-
ninkaan hilpeyden ja toimen kautta tämä aihet tehtiin
tyhjäksi, ja Salomo, yksi Dawidin nuorimmista pojista,
hunttiin kuninkaaksi.

Mutta wielä toinen kowa witsaus tuli ennen Sa-
lomon astumista kuninkaan istuimelle. Niitten alino-
maa uusittuen lewottomuutten johdosta tahtoi Dawid
antaa waltakunnalle yhden sotaasetuksen, joka warsin
sotei sitä wastaan, jonka Jumala oli Mooseksen kautta
antanut Israelin kansalle. Siinä tarkoituksessa hän
sotapäämiehensä loabin kautta antoi pitää sen toimen,
että kansa luettiin. Syystä loab sanoi kuninkasta
wastaan. Mutta kuninkaan sanat painoiwat enemmän
kuin sotapaämiehen, ja loabin täytyi yhdeksän kuukautta
päämiehinensä käydä ympäri kaikissa Israelin sukukun-
nissa, kokoelemassa heidän sukulaskunsa; eipä wielä koko
sinä pitkänä aikanakaan sitä warsin walmiiksi saanut.
Mutta kuin loab pani kuninkaan eteen niitten yhden-
toistakymmenta sukukunnan laskun, loukkasi häntä oma-
tuntonsa, ja hän rupesi katumaan tehtyä rikostansa.
Niin Jumala lähetti Propheetan Gadin Dawidin tykö;
fe sanoi Jumalan puolesta hänelle: "Kolme minä pa-
nen sinun etees; walitse itselles niistä yksi, jonka minä
sinulle teen. Tahdotkos että nälkä tulee seitsemäksi ajas-
tajaksi sinun taikka ettäs kolme kuukautta
pakenet wihamiestes edestä, ja he ajawat sinua takaa,
eli että rutto on kolme päiwaä sinun maallas?" Dawid
sanoi: 'Minulla on sangen suuri ahdistus; mutta salli
meidän langeta Herran käsiin, silla Herran armo on
suuri; en minä tahdo langeta ihmisten käsiin." Herraantoi siis ruttotaudin tulla, niin että seitsemänkymmentä
tuhatta miestä kuoli Danin ja Berseban wälillä. Ia
koska engeli ojensi kätensä Jerusalemin ylitse, katui
Herra sitä, ja sanoi engelille joka kansaa häwitti:
"Kyllä jo on, pidä nyt kätes alallansa." Ia Dawid
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näki engelin seisowan Zionin wnorella, Araunan, yhden
woitetun lebusealaisen kuninkaan riihen tykönä. Niin
Dawid rakensi siihen Herralle alttarin, ja uhrasi kiitos-
uhria, ja witsaus lakkasi.

Sitte Dawid määräsi kuusituhatta päällysmiestä
kansan sekaan, Lewiittaen suwusta, niinkuin käsketty
oli laissa. Ne muut Lewiittaat jaettiin templinpalwe-
lukseksi neljäänkolmattakymmentä osaan, jokaisessa jou-
kossa tuhannen miestä. Asetettiin myös temppelisoi-
tanto, neljästä tuhannesta weisaajasta, jaettuna nel-
jäänkolmattakymmentä eri osaan. Niitten esimiehet oli-
wat ne psalmeinsa tähden mainittawat weisaajat As»
saph ja leduthun, ja se kunniaarwoinen harpunsoittaja
Heeman.

43. Salomo.
1. Kun. Kirj. I—ll.

Niinkuin lumalanpalweluksen uudestaasettaminen
-oli yksi Dawidin ensimmäisistä hallituksen-huolista, niin
tarkoittiwat hänen wiimmeiset toimensa samaa korkiata
silmämäärää. Kaikkein waltakunnan wirkamiesten ja
Israelin korkeimpaen läsnäollessa jätti Dawid hallituk-sen pojallensa Salomolle, ja welwoitti hänen ennen
kaikkea muuta rakentamaan sen Jumalan buoneen, jonka
hän oli päättänyt rakentaa. Hän pani Saomon eteen
ne temppelin esikuwat ja riitingit, jotka hän oli tehnyt,
jätti hänelle äärettömät tawarat kullassa ja hopiassa,
malmissa ja raudassa, jotka hän oli koonnut, koko jou-
kon kulta- ja jotka hän oli teettänyt, ja
epälukuiset rakennusaineet ja weistetyt marmorikiwet.
Hän kehoitti myös koko kansaa, erinomattain ylhäisiä
ja rikkaita, lahjoittamaan wapaaehtoisia apuantimia
kullasta, hopiasta ja kalliista kiwistä. Salomo oli
kaikkein rikkain hänen aikaisistansa kuninkaista; hänen
kansansa sai hänen hallituksensa alla nautita pysywäi-
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sen rauhan suurta etua, niin että Israel, niinkauwan
kuin Salomo eli, sai asua turwallisuudessa ja lewossa
wiina- ja fiikunapuittensa alla. Mutta suurempi kuin
hänen rikkautensa oli yhtähywin hänen wiisautensa. Kuin
hän oli tullut kuninkaaksi, ilmaantui Jumala hänelleunessa, ja sanoi hänelle: "Anos, mitä minä annan si-
nulle." Salomo sanoi: "Minä olen nuorukainen ja ko-
kematoin, ja pitää hallitsemani tätä suurta kansaa;
anna siis Minulle wiisautta ja kuuliainen sydän, tai-
taakseni duomita sinun kansaas, ja eroittaa pahaa ja
hywää." Tämä kelpasi Herralle, ja hän sanoi hänelle:
"Ettäs tätä anot, ja et ano pitkää ikää, etkä rikkaut-
ta, etkä woittoa wihollistes ylitse, niin katso! minä
olen tehnyt sinun sanaes jälkeen. Katso! minä olen an-
tanut sinulle wiisautta, niin ettei sinun wertaistas pidä
oleman koko mailmassa; ja myös sitä kuin et sinä ano-
nut, annan minä sinulle, nimittäin rikkautta ja kunniata
kaikkein sinun aikaistes kuninkasten edellä." Tämä oli
tosin paljas uni, mutta seuraus osottaa, että se uni
tuli Jumalalta. Salomo tuli wiisautensa, rikkautensa
ja kaiken kunniansa kautta niin kuuluisaksi, ettei yksi-
kään kuningas ennen häntä niin ollut. Hänen laiwansa
käwiwät toiset yli punaisen meren Itä-Indiaan, toiset
Tharsiksten s. o. Hispaniaan ja toiwat sieltä myötänsä
Afrikan tawaroita. Kuninkaita tuli kaukaa, näkemään
ja kuulemaan hänen wiisauttansa. Hänen sananlas-

kuissansa owat niin runsaat opetukset, että ne wieläkin
owat soweliaat neuwoksi sekä yksinkertaisimmille että
wiisaimmille.

Kuitenkaan ei tainnut niinkään suuri wiisaus war-
jella Salomota synnistä. Hänen howijoukossansa oli
monta sataa drottningia, joitten seassa oli Kananealai-
siakin, Sidonilaisia, Tyriläisiä, Egyptiläisiä ja muita
pakanallisia prinsessoja, jotka weiwät epäjumalanftalwe-
luksensa myötänänsä Jerusalemiin, ja taiwuttiwat Sa-
lomon sydämen epäjumalisuuteen. Niin tuli se wiisain
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kaikista kuninkaista waroittawaiseksi esimerkiksi sywästä
lankeemuksesta, ja oli itse ensimmäinen johto siihen, että
Israel rikkoi Herran kanssa tehdyn liittonsa/

43. Waltakmman Jako.
I. Kun, Kirj. 2. Aika Kirj.

Salomon kuoleman jälkeen Israelin miehet kokoon-
tuiwat walitsemaan uutta kuninkasta. Salomon wan-
himmalla pojalla Rehabeamilla kaiketi olis pitänyt ole-
man likisin oikeus kuninkaanistuimeen; mutta silloin ei
ollut wielä sitä lakia, joka perintöoikeuden kautta Kusi
wähentää kankun wapaan walitsemisen. Kansankokous
pidettiin Sikemissa. Rehabeam tuli kuninkaanwaaliin,
ja menetti itsensä niinkuin hän jo olis ollut walittu ku-
ninkaaksi. Eipä hän tehnyt niinkuin kuningas, joka
tahtoo olla maansa isä, waan niinkuin kopia hirmuwal-
tias, joka tahtoo hallita ainoastaan hirmuttawalla ko-
wuudella. Kansa antoi asiamiestensa kautta sanoa hä-
nelle: "Sinun isäs on meidän ikeemme raskauttanut,
niin huojenna nyt sinä se kowa palwelus (päiwätyöt
ja ulosteot); niin tahdomme olla sinulle alammaiset."
Rehabeam wastasi: "Minun isäni on teidän ikeenne
raskauttanut, mutta minä lisään wielä nyt teidän ikee-
seenne! Minun Isäni on teitä kurittanut ruoskilla, mutta
minä kuritan teitä storpiooneilla." (Niin kutsuttiin
yksi lai piikkisiä ruoskia.) Tällä ankaralla wastauk»
sella sen wiisaan Salomon poika luuli taitamansa pel-
jattää Israeliittaita, mutta heillä oli päätöksensä wal-
misna. He sanoiwat: "Mitä osaa meillä on Isäin
huoneessa, on hän Israelilla muitakin." Kymmenen
sukukuntaa luopui pois ludaasta ja asetti oman wal-
takuntansa, joka sitte nimitettiin Israelin waltakunnaksi.
He walitsiwat kuuluisan sotapäämiehen lerobeamin ku-
ninkaaksensa. Jumala itse wahwisti heidän walitse-
misensa.
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Sillä kuin Rehabeam tahtoi ruweta sotimaan Is-
raelin huonetta wastaan, lähetti Jumala yhden prophe-
tan, joka sanoi kuninkaalle ja kaikelle kansalle: "Näinsanoo Herra: Alkäät menkö sotimaan teidän weljiänne
Israelin lapsia wastaan; palaitkoon jokainen kotiansa,
sillä se on minulta tapahtunut." Ia jokainen meni ko-
tiansa, niinkuin Herra oli sanonut.

Mutta lerobeam ei Pysynyt Israelin Jumalassa,
waan asetti kultaisia wasikan-kuwia rukoiltawiksi, yhden
Betheliin ja toisen Daamin, ja ei antanut kansan enää
tulla Jerusalemiin juhlille. Niin Jumala lähetti yhden
miehen ludaasta, joka huusi sitä alttarita wastaan,
jonka lerobeam oli asetuttanut, ja sanoi: "Alttari!
Alttari! Näin sanoo Herra: "Katso! Dawidin huoneesta
on tulewa yksi, losia nimeltä, ja hän on uhraawa si-
nun päalläs' korkeuden pappeja, ja on polttawa ihmisen
luita sinun väälläs." Kuin lerobeam kuuli ne sanat,
ojensi hän kätensä ja sanoi: "Dttakaat hän kiinni!" Ia
hänen kätensä kuiwettui, alttari halkesi ja tuhka hajo-
tettiin. Niin kuningas sanoi sille lumalanmiehelle:
"Rukoile Herraa minun edestäni", ja kuin hän rukoili
Herraa, tuli käsi niinkuin se ennenkin oli. Ia fittekuinse lumalanmies oli asiansa toimittanut, meni hän kohta
jällen kotiansa, niinkuin Jumala hänen oli käskenyt.
Mutta yksi wanha Propheeta Bethelistä riensi hänenperässänsä, ja haukutteli hänen petollisella puheella, was-
toin Jumalan selwää käskyä, kääntymään takaperin hä-
nen kanssansa ja syömään hänen tykönänsä. Kuin hän
sitte meni kotiansa, tappoi hänen jalopeura, mutta ei
syönyt häntä, waan jäi rankaistun tottelemattomuu»
den merkiksi seisomaan ruumiin wieressä; hänen aa-
sinsa myös seisoi siinä hänen wieressänsä, siksi kuin se
wanha Propheeta Bethelistä tuli ja hautasi hänen.Ehkä semmoisia ihmeitä tapahtui, ei lerobeam kui-
tenkaan kääntynyt pois pahalta tieltänsä. Sen ajan
perästä oli sangen wähä siunausta enää Israelissa.

S
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Kapina nousi kapinan perään. Tuskin oli uusi kunin-
gas noussut istuimellensa, ennenkuin toinen syöksi hänen
alas, tappoi hänen ja koko hänen sukunsa, ja taas tuli
paljoa pahempi hallitsia. Jokainen ei ainoastaan py-
synyt lerobeamin synnissä ja rukoillut niitä kultaisia
wasikankuwia, waan kaikki ne pakanalliset epäjumalan-
palwelukset ja se hirwiä uhraaminen saiwat aina enem-
män waltaa, ja kaikki owet awottiin turmiolle.

44. Propheeta Elias.
H. Kun. Kirj. 16—19, 21, 22, 2. Kun. Kirj. 2.

Kuningas Ahab moitti kaikki edellisensä epäjumali-
suudessa, ja hänen puolisonsa Isebel, Sidonilainen ruh-
tinaan-tytär, rakensi Samariassa kauniita templejä Si-
donin epäjumalille. Ilman sitä hän ylöspiti neljäsataa
wiisikymmentä pappiakin aurinkojumalalle Vaalille, ja
neljäsataa pappia Astarothille, kuun naisjumalalle, jota
palweltiin ja rukoiltiin pimiöissä metsistöissä saastai-
sella himolla ja häpiällisellä tawalla. Kaikkia Israelin
Jumalan rukoilioita wainottiin ja Jumalan Prophee-
tat tapettiin, mutta Ahabin omissa howimiehissä oli
wielä yksi, joka salaa pelkäsi Jumalala. Tämä mies
auttoi sata Propheetata pakoon; ne kätkiwät itsensä kab
lioluoliin ja wuorirotkoihin, ja hän lähetti heille salaa
leipää ja wettä. Niin Propheeta Elias astui kunin-
gas Ahabin eteen ja sanoi: "Niin totta kuin Herra Is-
raelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, ei pidä
näillä wuosilla kastetta eikä sadetta tuleman, muutoin
kuin minun sanani jälkeen." Niin tuli kallis aika maa-
han, mutta Propheeta kätki itsensä Krithin ojan tykö-
nä; siellä kaarneet weiwät hänelle leipää ja lihaa, ja
hän joi ojasta.

Ia kuin oja kuiwui, sanoi Herra: "mene Sareft-
taan, minä olen käskenyt leökiwaimon sinua siellä elät-
tää." Kuin Propheeta tuli kaupungin porttiin, näki
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hän waimon joka kantoi puita. Hän pyysi häneltä
wähä wettä. Koska hän meni tuomaan, huusi hän
häntä ja sanoi: "tuo myös minulle pala leipää." Se
köyhä waimo wastasi: "Niin totta kuin Herra elää/ ei
ole minulla muuta kuin piwo jauhoja wakkaisessa/ ja
wähä öljyä astiassa, sen minä walmistan minulleni ja
pojalleni, syödäksemme ja sitte kuollaksemme." "Alä pel-
kää", sanoi Elias hänelle, "mene ja malmista se; mutta
leiwo ensin minulle wähä kyrsäinen, sitte saat tehdä it-
felles ja pojalles. Sillä niin sanoo Herra Israelin Ju-
mala: ei jauhot wakkaisessa pidä loppuman, ja öljyä
astiasta ei pidä puuttuman, siihen päiwään asti kuin
Herra antan sataa maan päälle." Ia Elias söi sen
köyhän lesken tykönä, ja oli hänen tykönänsä yli wuo-
den. Ei jauhot loppuneet wakkaisesta, ja öljy ei puut-
tunut astiasta. Sittekuin taiwas oli ollut suljettuna
kolme wuotta ja kuusi kuukautta, sanoi Herra Elialle:
"Mene ja osota sinus Ahabille, ja minä annan jällen
sataa maan päälle." Uhab näki hänen tulewan ja huusi
häntä wastaan: "Etkö sinä ole se joka tuot kaiken tä-
män onnettomuuden Israelille?" Elias wastasi: "En
minä onnettomuutta teidän ylitsenne tuota, waan sinä
ja sinun isäs huone, sillä että te hyljäätte Herran käs-
kyt, ja waellatte epäjumalain jälkeen." Propheetan pyyn-
nön päälle kutsui nyt kuningas kansan kokoon Karme-
lin wuorelle, johon ennen kaikkia ne neljäsataa wiisikym-
mentä Baalin-pappia waadittiin tulemaan.

Propheeta puhui kansalle näin: "Kuinka kauwan
te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Juma-
la, niin waeltakaat Hänen jälkeensä, mutta jos Baal
vn Jumala, niin waeltakaat hänen jälkeensä." Ei kansahäntä wastannut mitään. Niin Elias sanoi: "Minä
olen yksin, mutta Baalin pappeja on neljä sataa ja
viisikymmentä. Antakaat siis meille kaksi kalpea. Toi-sen pitää Vaalin pappein paneman alttarille, ja toisen
minä panen siihen; mutta ei kumpikaan meistä saa panna



84

tulta uhrinsa ala. Sitte Te huutataat teidän Ju-
malanne nimeä, mutta minä huudan Herran nimeä.
Se Jumalista joka wastaa tulella, hän olkoon Juma-
la." Siihen kansa sanoi: "Se on oikein."

Vaalin papit teurastiwat kalpeinsa, ja paniwatsen alttarille. Hyftpeliwät, niinkuin heidän tapansa oli,
alttarin ympärillä, ja huusiwat huomenesta puolipäi-
wään asti: "Baal! kuule meitä!" Mutta ei kuulunut
ääntä eikä wastausta. Elias pilkkasi heitä ja sanoi:
"huutakaat wahwasti, sillä hän on Jumala! hän ajat-
telee jotakin, eli on jotakin toimittamista, eli on mat-
kalla, eli jos hän makaa." Niin he hyppeliwät kii-
waammin ja huusiwat woimansa takaa, wiileskeliwät
itsiänsä weitsillä, niin että he werta tiukkuiwat;
mutta ei ollut siinä kuitenkaan ääntä eli wastaajata.

Sitte kuin oli ehtoouhrin aika (niinkuin templissä
tawallinen oli), rakensi Elias alttarin. Mutta altta-
rin ympärille hän antoi kaiwaa kuopan, ja kaataa polt-
touhrin ja puitten päälle niin paljo wettä, että kuoppa
täytettiin siitä. Sitte hän rukoili ja sanoi: "Herra
Jumala, Abrahamin, Isaakin ja Jakobin Jumala! il-
moita tänäpänä että sinä olet Israelin Jumala, ja
että minä olen sinun palwelias." Niin lankesi Herran
tuli, ja poltti uhrin ja alttarin ja nuoli weden kuo-
pasta. Ia kaikki kansa lankesi kaswoillensa ja huusi:
"Herra on Jumala! Herra on Jumala!" Mutta Elias
ei päästänyt Vaalin pappeja pakoon, waan käski kan-san ottaa heidän kiinni ja tappaa he kaikki. Sitte E-
lias seitsemän kertaa rukoili Herralta sadetta, ja käski
joka kerralla palweliansa katsomaan mereen päin, joko
sadet näkyi tulewan. Seitsemännellä kerralla sanoi pal-
welia: "Minä näen wähän pilwen nousewan merestä
niinkuin miehen kämmenen.' Niin Elias käski sanoa
Ahabille: "Waljasta ja mene, ettei sade sinua käsittäisi."
Ia silla wälilla tuli taiwas pilwistä mustaksi, ja tuli
suuri sade.
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Ahafia, Ahabin poika, tuli sairaaksi, ja pani ky-
symään Baal Sebubilta, Philistealaisten Jumalalta,
pitikö hänen wielä paraneman. Elias meni sanansaat-
tajitta wastaan, ja sanoi: "Sentähdenkö ettei yhtään
lumalata ole Israelissa, te menette neuwoa kysymään
Baal Sebubilta Ekronin Jumalalta? Sentähden sanoo
Herra: sinun pitää kaiketi kuoleman." Sanansaattajat
palasiwat Ahasian tykö ja sanoiwat: "Uksi mies koh-
tasi meitä, jolla oli karwainen nahka päällänsä; hän sa-
noi: "Sanokaat kuninkaalle: sinun pitää kaiketi kuole-
man." Niin Ahasia sanoi: "Se oli Elias", ja lähetti
»viidenkymmenen päämiehen sotamiehen
kanssa, wiemaän Eliasta fangina hänen tykönsä. Pää-
mies sanoi Propheetalle: "Sinä Jumalan mies! Ku-
ningas sanoo: tule alas." Elias wastasi: "Jos minä
olen Jumalan mies, niin tulkoon tuli taiwaasta ja
polttakoon sinun ja sinun wiisikymmentäs." Ia niin
käwikin. Kuningas lähetti toisen päämiehen, ja tuli
taiwaasta poltti hänenkin ja hänen wiisikymmentänsä.
Niin kuningas lähetti kolmannen päämiehen; se kumarsi
polwillensa, ja sanoi: Jumalan mies! olkoon
minun sieluni kallis sinun edessas." Niin Elias meni
alas hänen kanssansa kuninkaan tykö, ja sanoi hänelle:
"Näin sanoo Herra: ettäs lähetit sanansaattajat ja an-
noit kysyä neuwoa Baal Sebubilta Ekronin jumalalta,
sentähdenkö ettei yhtään Jumalala olisi Israelissa, jonkasanaa kysytäisiin, niin ei sinun pidä wuoteestas nou-seman, waan kaiketi kuoleman." Siis kuoli Ahasia, ja
ei jättänyt yhtään poikaa jälkeensä.

4Z. Elisa.
2. Kun. Kirj. S—?.

Jumalan käskystä kutsui Propheeta Elias ElisanPropheetan wirkaan hänen jälkeensä. Elisa näki, kuinka
Jumala tuulispäässä otti Elian tulisilla waunuilla y-
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lös taiwaaseen, ja Elian henki ja woima tuli hänen
päällensä. Bethelissä, kussa sitä kultaista wasikkaa
rukoiltiin, pilkkasi joukko wallattomia poikia Elisata, ja
huusiwat hänen jälkeensä: "Tule ylös paljas pää! Tule
ylös paljas pää!" Propheeta, joka hywin tiesi koska
aika oli kärsiä taikka nuhdella semmoista, kirosi heitä
Herran nimeen. Niin tuli kaksi karhua metsästä ja
repeliwät heistä kaksi poikaa wiidettäkymmentä kuo-
liaksi.

Mdessä paikassa, jossa oli proheetain-koulu, huusi
yksi leski Elisata ja sanoi: "Minun mieheni kuoli; nyt
tuli weltamies, ja tahtoo ottaa kaksi minun poikaani
orjaksensa." Elisa sanoi: "Sano minulle, mitä sinun
huoneessas on?" Hän sanoi: "Sinun piikallas ei ole muuta
mitään kuin yksi öljyastia." "Mene", sanoi Prophee-
ta, ''ja ano koko sinun kyläkunnaltas tyhjiä astioita,
niin monta kuin sinä saat. Ia mene sisälle, ja sulje
olvi sinun ja sinun poikais perään, ja kaada jokaitseen
niihin astioihin, siksi että ne tulewat täyteen." Waimo
teki niin, ja kaasi öljyä kaikki astiat ylön täyteen.
Sitte hän sanoi pojallensa: "Tuo minulle wielä astia."
Poika sanoi: "Ei ole täällä enää astiata." Niin öljy
seisahti. Ia Jumalan mies sanoi: "Myy öljy, ja maksa
welkamiehes; mutta sinä ja sinun poikas eläkäät siitä
jääneestä."

Naeman, Syrian Kuninkaan sodanpäämies, oli
spitaalinen. Naemanin emännällä oli Israeliittalainen
orjapiika, joka oli fangina joutunut hänen palveluk-
seensa. Piikainen sanoi kerran: "O, jos minun herrani
olis Propheetan tykönä Samariassa, niin hän pian
parantais hänen spitaalistansa." Niin Naeman meni
Israelin maahan hewoisilla ja waunuilla, ja otti pal-
jon kalliita kaluja myötänsä. Tuli siis Propheetan
huoneen tykö. Elisa antoi sanoa hänelle: "Mene ja
pese itses seitsemän kertaa Jordanin wirrassa." Niin
Naeman wihastui, ja sanoi: "Minä luulin hänen kum-
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minkin tulewan ulos minun tyköni, huutawan awuksensa
Herran hänen Jumalansa nimeä, kädellänsä pitelewän
tätä pahaa paikkaa, ja niin parantaman spitaalin.
Eikö wirrat Damaskussa ole kaikkia Israelin wesiä
paremmat?" Mutta hänen Palmellansa puhutteliwat
häntä ja sanoiwat: "Minun isäni! jos Propheeta olis
sinulle sanonut jotakin siiurta asiata, eikö sinun pitänyt
sitä tekemän? mitä mämmin, että hän sanoi sinulle:
Pese sinus, ja sinä tulet puhtaaksi?" Niin Naeman as-
tui alas mannuista, ja pesi itsensä seitsemän kertaa
Jordanissa, ja hän tuli puhtaaksi spitaalistansa. Niin
hän palasi kiittämään Propheetata. Tarjosi hänelle
lahjoja, ja sanoi: "Minä tiedän, ettei yhtään lumalata
ole kaikessa maassa, maan Israelin Jumala. Ota-siistämä siunaus." Elisa sanoi: "Niin totta kuin Herraelää, jonka edessä minä seison, en ota minä sitä. Mene
rauhaan!" Mutta Gchasi, Elisan Palmetta, sai halun
siihen hopian, kullan ja kallisten waatteitten paljouteen,
jota hänen herransa ei tahtonut wastaan ottaa. Hän
juoksi Naemanin jälkeen, ja sanoi hänelle: "Minun Her-
rani käskee sanoa sinulle: katso, nyt juuri tuli minun
tyköni kaksi köyhää Propheetata; anna heille kahdetjuhlapaiwan waatteet ja leiwiskä hopiata." Naeman
sanoi: 'Ota kaksi leiwiskätä!' Hän antoi myös hänelle
kahdet juhlapäiwän waatteet. Ia kuin Palmella palasi
herransa tykö, sanoi Elisa: "Kustas tulet Gehasi?"
Niin hän ei sanonut missään käyneensä. Ia Propheeta
sanoi: "Enkö minä sinua nähnyt hengessä, Naemanin
palaitessa Maunuistansa sinua wastaan? Onko nyt
aika sinun mennä ottamaan hopiata ja kultaa, ja os-
tamaan wiina- ja öljymäkiä? Sentähden pitää Naema-
nin spitaalin tarttuman sinuun ijankaikkisesti." Ia Ge-
hasi meni pois hänen tyköänsä spitaalisena niinkuin lumi.

Yhdessä sodassa, joka Israelin kuninkaalla oli
Syrialaisia wastaan, ilmoitti Propheeta kuninkaalle
kaikki mitä Syrialaisten leirissä oli aikeena. Niin Sy-
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rian kuningas antoi piirittää Dothanin kaupungin (jossa
Propheeta juuri silloin oleskeli) ottaaksensa sen Juma-
lan miehen kiinni. Syrialaiset tuliwat yöllä, piiritti-
wat kaupungin, ja kuin Propheetan palwelia warhain
aamulla nousi, katso! niin kaupunki oli piiritetty sota-
joukolta ja hewoisilta ja sotawaunuilta. Niin palwelia
huusi: "Woi minun herrani, mitä me nyt teemme?"
Propheeta sanoi: 'Älä pelkää; sillä niitä on enää kuin
meidän kanssamme owat, kuin niitä jotka meitä wastaan
owat." Ia Elisa rukoili ja sanoi: "Herra, awaa hä-
nen silmänsä, että hän näkis." Niin Herra awasi pal-
welian silmät, että hän näki, jakatso! Wuori oli täynnä
tulisia hewoisia ja waunuja Elisan ympärillä.

-"Eikö kaikki engellt ole palwelewaiset henget, pal-
welukseen lähetetyt niille jotka autuuden perimän pitää?"

46. Assyrian Fcmgius
2. Kun. Kirj. 17.

Ahabin jälkeen hallitsi wielä kaksitoistakymmentä
kuninkasta niitten kymmenen sukukuntain waltakunnassa.
Mutta heidän hallitusaikansa oli wain lyhy aika. Toi-
nen löi toisensa kuoliaksi, ja tuli kuninkaaksi hänen si-aansa, ja woi sitä maata jonka usein täytyy wai-
hettaa hallitusta! Syrialaiset häwittiwät ja ryöstiwät
maan. Kansa ei totellut waroitusta. Propheetain ääni
tuli aina yksiwakaisemmaksi ja enammän uhkaamaksi.
Kansa waipui waipumistansa aina sywemmälle epaju-
malisuuteen ja pahaan elämään. Wiimein tuliwat As-
syrialaiset, wäkewa sotakansa, wallottiwat itsellensä maan
p tekiwät sen weron-alaiseksi. Kuningas Hosea wannoi
Assyrian kiminkaalle Salmanassarille uskollisuuden-wa-
lan, mutta pian taas rikkoi liittonsa. Niin Salmanas-sar tuli niinkuin ankara rajuilma Israelin päälle, ha-witti Samarian, ja wei sen lmvatun maan asujamista
ne kymmenen sukukuntaa pois Armeniaan ja muihin kau-
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laisiin maakuntiin awarassa waltakunnassansa. Sitä
kutsutaan Assyrian fangiudeksi. Ainoastaan wähä osa
kansaa sai jäädä paikoillensa. Sitä wastaan lähetti
Salmanassar Syrialaisia, Mesopotamialaisia ja muita
pakanoita siihen häwitettyyn maahan, ja yksi pappi neu-
woi heitä kuinka heidän piti Herraa ftalwelemansa. Niin
loppui niitten kymmenen sukukuntain waltakunta, ja niit-
ten harwain jäljelle jääneitten sekoituksesta niitten si-sälle muuttaneitten pakanain kanssa tuli Samarialai-
nen kansa.

47. Propheta Joona.
Joon. I—4.

Assyriaankin Jumala lähetti Propheetan Israe-
lista. Niniwe, Assyrian Kuninkaan pääkaupunki, oli
rikas- ja ihana kaupunki, se oli niin suuri, että kolme
päiwää meni sitä ympäri matkustaissa. Niin Herra
sanoi Propheeta Ioonaalle: "Nouse ja mene siihen suu-
reen kaupunkiin Niniween, ja saarnaa siinä, sillä heidän
pahuutensa on tullut minun kaswoini eteen." Mutta
Joona oli tottelematoin, ja lähti warsin toista tietä
pois merelle. Niin Herra antoi niin ankaran ilman
nosta, että luultiin hahden hukkuman. Tuskissansahuusi kukin jumalansa tykö; ja heittiwät kalunsa me-
reen, saavaksensa hahden kewiämmäksi. Sillä aikaa Joonamakasi ja nukkui alhalla hahdessa. Niin habdenhaltiasanoi hänelle: "miksis makaat? nouse ja rukoile luma-latas?" Ia toinen sanoi toisellensa: "tulkaat, ja heittä-kämme arpaa, tietääksemme kenenkä tähden tämä onnet-
tomuus meillä on." Arpa lankesi Joonaan päälle; ja
hän sanoi: "heittäkäät minä mereen, niin se tywenee."
Niin he huusiwat Herran tykö, ja sanoiwat: "Älä an-
na meidän hukkua tämän miehen sielun tähden, ja älä
lue meille tätä wiatointa werta." Ia he heittiwätJoonaan mereen; niin meri asettui lainehtimasta. Mutta
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miehet pelkäsiwät Herraa suuresti/ ja tekiwät Hänelle
uhria ja lupauksia. Ia suuri kala nieli Joonaan: mutta
Jumala piti hänen hengissä, ja kolmen wuorokauden
perästä kala oksensi hänen maan päälle. Niin Herra
sanoi toisen kerran Iooncialle: "Mene Niniwen kaupun-
kiin/ ja saarnaa mitä minä sinulle sanon." Joona meni
sinne, ja huusi kaduilla: "Wielä on neljäkymmentä päi-
wää, niin Niniwen pitää hukkuman." Niin kaupungin
kansa uskoi Propheetan sanan ja pelkäsi. He paasto-
siwat ja pukiwat yllensä katumusftuwun; kuningas rii-
sui kalliit waatteensa, ja antoi kuuluttaa: "ihmisten ja
eläinten pitää paastooman, ja pitää lujasti huudetta-
man Herran tykö/ ja jokainen palailkoon pahoista teis-
tänsä; kuka ties Jumala sitte poiskääntää sen uhkaa-
man rankaistuksen." Ia Jumala säästikin kaupungin
eikä antanut sen hukkua. Mutta Joona pani Juma-
lan pitkämielisyyden niin pahaksensa, että hän sanoi:
"minä kuolisin paremmin kuin eläisin." Hän läksi kau-
pungista, ja teki hänellensä majan, nähdäksensä mitä
kaupungille tapahtuis. Niin Jumala yöllä antoi ih-
meellisen pensaan kaswaa, joka aamulla ihanilla lehvil-
länsä teki warjollisen lehtimajan Joonaan majan ympä-
rille. Joona ihastui tästä kallveesta auringonhelteessä;
mutta toisena aamuna Jumala antoi madon syödä sitä
puuta, niin että sen lehdet lakastuiwat auringon säteissä.
Kuin sitte aurinko paisti Joonaan päähän, toiwotti
hän taas itsellensä kuolemata. Niin Jumala sanot:
luuletkos oikein wihastuwas?" Joona wastasi: "minä
wihastun hamaan kuolemaan asti." Ia Herra sanoi:
"sinä armahdat pensasta, jostas et mitään waiwaa näh-
nyt etkä sitä kaswattanut, joka yhtenä yönä kaswoi, ja
yhtenä yönä katosi; eiköstä minun pitäisi armahtaman
sitä suurta kaupungita Niniwetä? jossa on enämpi kuin
sata ja kaksikymmentä tuhatta ihmistä, jotka ei tiedä
eroittaa kumpi oikia eli kumpi wasen käsi on, niin myös
paljo eläimiä."
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48. Wiimeiset Kuninkaat luudaassa
2. Aika Kirj. 2 Kun. Kirj.

Waltakunnan jaon jälkeen istui Daawidin istui-
mella Jerusalemissa, kolmensadan ja kahden kahdeksat-
takymmentä wuoden ajalla, kaksikymmentä kuninkasta,
ja Juudaan waltakunta kesti enemmän kuin sata ajas-
taikaa niittenkymmenen sukukuntain waltakunnan jälkeen.
Mutta Dawidinkin jälkeentulewaisissa oli usiampi ju«
malatoin ja epäjumalinen kuin lumalata pelkääwainen
kuningas; ja losaphatin, Hiskian ja losian nimet lois-
tawat tässä historiassa niinkuin erinomaiset kynttilät.

Ahas rakensi Vaalille alttareita Jerusalemin ka-
duille; Jumalan huoneen owen hän antoi sulkea, niin
että Herran temppeli oli niinkuin kuolleitten koto, jolla
ei ole omistajaa ja joka taritaan myytäwäksi. Hiskia,sen jumalattoman Ahaksen lumalata pelkääwainen poi-
ka, awasi jällen temppelin owet, puhdisti Jerusaleminepäjumalista, ja lähetti kehoituksen niille kymmenelle su-
kukunnalle palatta isäinsä Jumalan tykö ja ruweta 0-
salliseksi Paäsiäis-juhlan pitämisessä. Hänen hallituk-sensa aikana ne kymmenen sukukuntaa wietiin pois As-
syrian fangiuteen; ja monta tuhatta Israeliittaata, jotkasen pelwosta oliwat paenneet Juudaan maahan, wah-
wistiwat nyt hänen waltakuntaansa. Sanherib, Sal-
manassarin jälkeinen Assyrian kuningas, lähetti sota-
herran sinne sotajoukolla. Se wallotti kaikki wahwatkaupungit luudaassa, ja piiritti Jerusalemin. Mutta
tuin hän rupesi eläwää lumalatakin pilkkaamaan, re-
wäisi Hiskia waatteensa ja rukoili Israelin lumalata;
niin Herran engeli meni ja tappoi yhtenä yönä sata
kahdeksankymmentä ja wiisi tuhatta miestä Assyrialais-
ten leirissä, ja katso! aamulla oli maa peitetty ruu-
miilla. Niin Sanherib meni matkaansa ja palasi jäl»
len koijansa Niniween. Siihen aikaan sairasti Hiskiakuolemallansa, ja PropKeeta Esaias tuli hänen tykönsä
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ja sanoi: "Toimita talos, silla sinun pitää nyt kuole-
man." Hiskia rukoili kyyneleillä saavaksensa wielä elää.
Niin Herra sanoi Esaialle, kuin hän äsken oli palain-
nut kotiansa päin kuninkaan tyköä: "palaja ja sano His-
lialle: "Näin sanoo Herra: minä olen kuullut sinun ru-
koukses ja nähnyt sinun kyynelees; minä lisään sinun
ikääs wiisitoistakymmentä ajastaikaa." Ia Esaias an-
toi hänelle plaastarin fiikunoista, se pantiin hänen pai-sumansa päälle; ja kolmen päiwän perästä kuningas
oli terwe, meni temppeliin, ja kiitti lumalata paran-
tumisestansa.^Hiskian jumalaloin poika Manasse hawitti yli wii-
denkymmenen wuotisen hallituksensa ajalla lumalata pel-
kääwäisen isänsä työn, ja wei kansan takaisin epäjuma»
lisuuteen. Elämänsä lopulla hän otettiin fangiksi ja
wietiin Babyloniin. Sitte hän nöyryytti itsensä, ja
Jumala kuuli hänen rukouksensa, niin että hän jällen
sai waltakuntansa, jonka jälkeen hän häwitti eftäjuma-
lanpalweluksen Jerusalemissa. Ammon, Manassen poi-
ka, oli kaikkia edellisiänsä Miamfti, mutta ei hän ilkeyt-
tänsä kauwan harjoittanut, Mä jo kahden wuoden pe-
rästä tuli hänen jälkeensä losia hallitukseen, joka oli
wain kahdeksan wuoden wanha. Kahdeksan ensimmäistä
wuotta kuninkaalla oli Mimmäinen-pappi lojadas esi-
miehenä; mutta kahdentenakymmenentenä wuotenansa hän
jo puhdisti Jerusalemin ja koko Juudaan epäjumalista,
za toimitti jällen Herran huoneen jarjestykseensa. Katso!
silloin temppelissä löyttiin yksi kirja, joka, sitte Ma-
nassen aikain, oli ollut warsin pois unohdettu ja ka-
doksissa; se oli Biblia, (Mooseksen kirjat). Sitä luet-
tiin kuninkaan edessä, joka niin peljästyi ja hämmästyi
niistä uhkauksista, jotka siinä kirjassa oliwat kirjoitet-
tuna, että hän rewäisi waatteensa. Mutta Jumala an-
toi yhden Prophetissan kautta sanoa hänelle: "Että si-
nun sydämes on pehminnyt niistä sanoista, jotkas kuu-
lit, kootaan sinä rauhassa hautaan, ettei sinun silmäs
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näkisi kaikkea sitä onnettomuutta, kuin minä tälle sialle
saatan." Sitä kiiwaammaksi tuli losia toimittamaan
kaikki jällen asemillensa siinä järjestyksessä kuin Moo-
seksen lakikirjassa oli eteenkirjoitettu. Kansa kutsuttiinkokoon, heille luettiin kirjaa, ja kuningas teki Herranedessä liiton koko kansan kanssa. Hänen kiiwautensa
ja uutteruutensa ulottui yli Juudaan maan rajaenkin;
sillä hän kutisti alttarin Bethelissä, tuotti ihmisen
luita haudoista ja poltti ne alttarilla Herran sanan jäl-
keen, kuin Hän sanoi sen Jumalan miehen kautta, joka
huusi alttaria wastaan. Mutta sittekuin losia oli kuol-
lut, läheni Juudaan waltakunta äkisti loppuansa. Kaksihänen poikaansa ja kaksi niitten poikaa nousiwat tosin
wähällä aikaa toinen toisensa jälkeen kuninkaalliselle is-
tuimelle Jerusalemissa, mutta ne pantiin taas kaikki
neljä pois wiralta, ja tuhansista aaweista oli kyllin
nähtäwä, että aika joutui, jona ne uhkaawat rankais-
tustuomiot piti sattuman Jumalan kansaan.

49. Propheetat
Kaiso Propheetain Kirjoja.

Propheetat oliwat ne, jotka julistiwat ja selittiwät
näitä merkkejä ja aaweita. Monta heidän puhettansa
löydämme wiela tänä päiwänä Bibliassa. Heidän wir-
kansa oli lewittää Jumalan tuntoa kansassa ja työntää
sitä turmellusta wastaan, joka usein sai alkunsa itse ku-
ninkaista ja papeista. Jumala antoi Propheetaita tulla
sekä niitten kymmenen sukukuntaen »valtakunnassa että
luudassa ja Jerusalemissa; Hän kutsui niitä niin hy-
win halwimmista kansan seassa kuin korkeimmistakin
suwuista. Esaias ja Daniel oliwat kuninkaallista wer-
ta; Jeremias ja Hesekiel pappeja; Elias, Elisa, Joona
ja Miika oliwat halpoja porwareja; Aamos oli köyhä
karjan-paimen. Silloin kuin Babylonian waltakunta
wielä oli sangen waha ja kehno waltakunta, ennusti
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Dropheeta Esaias sekä sen pikaisesti kaswawaa suu-
ruutta ja woittoa että sen kukistamista yhden wielä
woimallisemman kautta, jonka hän wielä merkitsikin
sillä Persialaisella nimellä Kores. Jeremias julisti Je-
rusalemin häwitystä Kaldealaisten kautta ja ennusti
kuinka monta wuotta Jerusalemin piti autiana oleman.
Mutta ei hän julistanut sitä tulewata witsausta niin-
kuin wälttämätöinta kohtausta, waan kehoitti kansaa
katumukseen ja parannukseen, sillä ftoiskääntääksensä sitä
uhkaawata perikatoa. Propheeta Hesekiel waroitti fan-
geja Armeniassa, jotka jo sata wuotta oliwat olleet kar-
kotettuina isänmaastansa ja, samati kuin Juutilaiset-
kin, odottiwat Babylonian waltakunnan häwiötä Ju-
malan witsauksen kautta, hän sanoi, ettei wielä ollut
Israelin waltakunnan uudistamista ajatteleminen, waan
paljo enämmin että jääneittenkin kansasta pian piti seu-
raaman heitä fangiuteen. Mutta yhtä wähän Israe-
liittaat uskoiwat ja kuuliwat Hesekieliä, kuin luudalai-
set Esaiasta.

Merkillistä on se rohkia kuwauspuhe, jota Pro-
pheetaat käyttäwät. Yksi wertaus, joka Propheetan
Jeremian kuivauksissa usein tulee esille, on se "sawen-
walajasta.' Hän sanoo: "Niinkuin saastaiselle sawias-
tialle tehdään, se kaadetaan kumoon ja tyhjennetään:
niin pitää Jerusalem kukistettaman." Toisen kerran
hän juttelee: "Minä näin sawenwalajan tekewan työtä
pyöränsä päällä, ja astia kuin hän teki sawesta, särkyi
sawenwalajan käsissä; niin hän sotki sawen toistami-
seen, ja teki taas toisen astian: enkö minä myös
taida niin tehdä teille, te Israelin huone? sanoo Herra.
Katso! niinkuin sawi on sawenwalajan kädessä, niin
Vletta te myös minun kädessäni, Israelin huone." Toi-sen kerran Propheeta osti sawenwalajalta kauniin sa-
wiastian, ja löi, kansan wanhimpain ja pappein wan«
hinten edessä, sawiastian rikki palatsille. Ia sanoi:
"Näin sanoo Herra Zebaoth, Israelin Jumala: Niin-
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kuin joku rikkoo sawenwalajan astian, niin ettei se taida
jällen terweeksi tulla, niin tahdon minä myös rikki lyödä
tämän kansan ja- tämän kaupungin, ja Jerusalemin huo-
neet ja Juudaan kuninkaan huoneet pitä häwitettämän,
sentähden että he kattoinsa päällä owat uhranneet epä-
jumalille."

50. Babylonian Fangius.
Dan. Kirj. Kappaleet Dan. Esra. Estherin Kirj.

uskoiwat jos hywänsä, täytyi luudalaisten nyt
hawaita, että kaikki käwi toteen mitä Propheetaat ott-
ivat ennustaneet. Kaldealaiset, se wieras, raiwo ja jul-
ma solakansa, tuliwat, ja heidän häwittäwäisten kättensä
alla se jalo Jerusalemin kaupunki muuttui kiwiraunioksi.
Mutta tässäkin Jumalan tuomiot wähittäin tuliwat
täyteen. Nebukadnetsar, Kaldealaisten kuningas, teki
ensin Juudaan maan merenalaiseksi ja wei pois Baby-
loniin kuninkaan Jehanjan ja kymmenen tuhatta sota-
miestä ja kaikki ylimmäiset niin myös kaikki rautasepät
ja puusepät. Maalle hän antoi toisen kuninkaan, ja
sillä tapaa Juudaan waltakunta wielä kesti kymmen-
kunta wuotta. Kuin sitte kuningas Zedekia etsei E-
gyptiläisiltä apua Nebukadnetsaria ivastaan, tuli Kal-
dealaisten sotajoukkoja warsin tulwalla niinkuin häwit-
täwä wirta yli koko maan. Kaksi wuotta luudalaisetpuolustiwat kaupungiansa; piirityksen aikana tuli nälkä
niin suureksi, että äitit itse teurastiwat ja söiwät lap-
siansa. Wiimein wiholliset tunkiwat kaupunkiin. Ze-
dekia joutui paetessansa wihollisten käsiin, ja nyt hä-nessä täytettiin mitä Hesekiel oli ennustanut: nimittäin
että hän piti wietämän Babeliin ja siellä kuoleman;
mutta maata ei pitänyt saamansa nähdä. Kaldealaisetpuhkaisiwat hänen silmänsä, ja se kuin hän sitä ennen
wiimeksi näki oli hänen molempain poikainsa teloitus;
sitte hän wietiin Babeliin. Jerusalemin kaupunki ja
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temppeli ryöstettiin, kaikki poltettiin, ne kalliit astiat
temftlissä luettiin ja wietiin Beelin temppeliin Babelis-
sa; mihin liiton-arkki joutui, sitä ei kukaan tiedä. Paitsi
muutamia ylimmäisiä, joihin Nebukadnetsar luotti, ja
joitakuita köyhiä, joitten ei luultu saawan hywää eikä
pahaa aikoihin, hajotettiin kansa eri osiin Babylonian
waltakunnassa, niinkuin akanat tuulelta poispuhalletaan,
niinkuin Propheetaat oliwai sanoneet.

Niistä miehistä oli Gedalia arwoisin, jonka Ba»
Helin kuningas asetti Juudaan maan haltiaksi. Mutta
luudalaiset taftpoiwat tämän miehen. Propheeta le-
remiaskin sai Babelin kuninkaalta luwan jäädä maa-
hansa; silloin hän weisasi walituswirtensä Jerusalemin
kukistuneitten mulirein seassa.

äi. Daniel.
Dan. I—6.

Ei tätä luudalaisten fangiutta pidä niin ajatel-
taman, kuin he olisiwat olleet jätettynä woittajainsa
mieliwaltaan ja niitten orjiksi. Heidän tilansa oli pal-
jota wähemmin rasittawainen, kuin fangiksi otettuin ta-
wallisesti usiammissa muissa maissa tähän aikaan. He
nauttiwat samoja oikeuksia kuin Kaldealaisetkin, ja tai-
siwat nosta korkeimpaan arwoon. Nebukadnetsar antoi
kaswattaakkin ja opettaa luudalais-nuorukaisia kaikel-
laisissa tiedoissa. Niitten seassa oli Daniel, Sadrak,
Mesak ja Abednego, joille Nebukadnetsar sitte uskoi pai-
nawimmat wirat ja kunniapaikat, jonka kautta he seka
toimittiwat maansa miehille arwoa ja etuja, että lewit-
tiwät sen jumalallisen ilmoituksen waloa pakanain seassa.
Mutta maksoikin se heille monta kotvaa kilwoitusta.

He pitiwät syntinä, syödä sitä ruokaa, kuin heille
lähetettiin Nebukadnetsarin pöydältä, ja pvysiwät siis
päallysmicheltänsä, saada ennen puuroa syödäksensä ja
wiinan asemesta wettä juodaksensa. Ia Jumala siu-
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nasi heidän niin, että he siitä tuliwat terweemmiksi ja
wäkewimmiksi kuin ne muut; ja koska aika tuli, että he
piti tuotaman kuninkaan eteen, ei siellä löytynyt yh-
tään heidän wertaistansa tiedoissa ja wiisaudessa. Ia
niin he tuliwat kuninkaan palwelioiksi.

Siitä suuresta woittosaaliista, jonka hän oli kaikista
maakunnista koonnut, teetti kuningas Nebukadnetsar suu-
ren kultaisen kurvan, kuuttakymmentä kyynärää korkian ja
kuutta kyynärää lewiän. Kaikki woimalliset maalla ko-
koontuiwat sen kuwan wihkiykseen. Kuuluttaja huusi: "se
olkoon teille sanottu, te kansat, sukukannat jakielet: koska
te kuuletta basuunan helinän, huilut, harput, kanteleet,
psaltarit, trometit ja kaikkinaiset soittamiset, niin teidän
pitää lankeeman maahan ja sitä kultaista kuwaa kumar-
taman, jonka Kuningas Nebudkadnetsar on antanut pan-
na ylös. Mutta joka ei silloin lankee maahan ja ku-
marra, se pitää kohta tuliseen pätsiin heitettämän."
Tuskin wihkiys-juhla oli päätetty, ennenkuin Sadrakin,
Mesakin ja Abednegon päälle, joitten täytyi Mirkansatähden siinä olla, kannettiin kuninkaan edessä, että he
yksinänsä jäiwät seisoallen, kuin kaikki muut lankesiwat
maahan kuwan eteen. Nebukadnetsar käski tuoda hei-
dän hänen eteensä ja sanoi: "Kuinka? ettekö te tahdo
minun jumalitani kunnioittaa? Annas nähdä, kuka se
Jumala on, joka teitä minun käsistäni pelastaa tai-
taa." Niin he sanoiwat: "Katso! meidän Jumalamme,
jota me kunnioitamme, taitaa meitä kyllä auttaa tuli-
sesta pätsistä, niin myös sinun kädestäs pelastaa. Ia
jos ei hän sitä teekkään, niin tiedä kuitenkin se, sinä
kuningas, etten me sitä kultaista kuwaa kumartaa tah-
do, jonkas olet antanut panna ylös." Niin Nebukad-
netsar kiukustui, ja käski, että pätsi piti seitsemän ker-
taa kuumemmaksi tehtämän kuin muutoin. Niin sidot-
tiin nämät miehet hameinensä, lakkinensa, kenginensä ja
muine waatteinensa, ja heitettiin keskelle tulista pätsiä.
Pätsi lämmitettiin niin kowin, että ne miehet, joitten

?
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piti Sadrakkia, Mesakkia ja Abednegoa polttaman, itse
kuoliwat tulen liekistä; ja ne kolme miestä putosiwat
keskelle pätsiä, niinkuin he sidotut oliwat. Silloin ku-
ningas hämmästyi ja sanoi neuwonantajillensa: "enkö
me kolmea miestä antaneet tuleen heittää? Ia minä näen
neljä miestä mallallansa käywän tulen keskellä, ja owat
kulumatta, ja se neljäs on niinkuin Jumalan poika!"
Ia Nebukadnetsar meni tulisen pätsin suulle, ja sanoi:
"Sadrak, Mesak ja Abednego, te kaikkein korkeimman
Jumalan palweliat, lähtekäät ulos ja tutkaat tänne!"
Niin he läksiwät ulos pätsistä, ja ei heidän hiuksensa
olleet palaneet, eikä tulen kartunkaan heissä tuntunut.
Ia Kuningas sanoi: "Kiitetty olkoon Jumala, joka en-
gelinsä lähetti ja Palmellansa pelasti, jotka häneen us-
kalsiwat." Koko kuningas antoi huu-
taa ja sanoa: 'kuka ikänä Sadrakin, Mesakin ja Abed-
negon Jumalala pilkkaa, hänen pitää kuoleman." Ia
hän antoi suuren mallan näille kolmelle miehelle walta-
kunnassansa.

Jos Nebukadnetsar piti sen nuoren Danielin suu-ressa kunniassa, niin hänen jälkeisensä Belsatsar wielä
enemmän; mutta enimmästi Daniel kuitenkin korotettiin
Dariukselta Mediasta. Tämä kuningas uskoi hänelle,
koska hän jo oli korkiaan ikään joutunut, hallituksen
yli kolmannen osan waltakuntaansa, ja ajatteli pannak-
sensa hänen koko waltakunnan päälle. Tämä Danielin
onni herätti päämiehissä ja maanwanhimmissa kateu-
den, niin että he etseit häntä langettaa. Mutta ei he
löynneet muuta syytä häntä wastaan kuin hänen Juma-
lanpelkonsa. Hänen wihollisensa saiwat juonillansakunin-
kaan antamaan tämmöisen käskyn: "jos joku kolmenakym-
menenä päiwänä joltakulta Jumalalta eli ihmiseltä, paitsi
sinulta kuningas ainoasti, jotakin anoo, se pitää jalo-
peurain luolaan heitettämän. Daniel pitkitti, niinkuin
hänen tapansa oli ennenkin tehdä, kolme kertaa päiwasa
rukoilla Jumalala, ja hänen huoneensa akkunat oliwat
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awoimet. Ei hänen wihamichensä laiminlyöneet tätäsanoa kuninkaalle. Kuningas olis mielellänsä säästänyt
Danielia; mutta annetun kuninkaallisen sanansa tähden,
täytyi hänen antaa heittää hänen jalopeurain luolaan.
'Sinun lumalas", sanoi kuningas, "jotas lakkaamatta
palwelet, auttakoon sinua." Kilven, joka luolan owella
oli, lukitsi kuningas omalla sinetillänsä; mutta ei hän
saattanut syödä eikä juoda eikä nukkua koko yönä. Ia
aamulla warhain kuningas meni kiiruusti jalopeurain
luolan tykö, ja huusi: "Daniel, sinä eläwän Jumalan
palwelia, onko sinun lumalas woinut sinun jalopeu-
roilta pelastaa?" Daniel sanoi: "Minun Jumalani on
lähettänyt engelinsa, joka jalopeurain kidat on pitänyt
kiinni, ettei he minulle mitään pahaa tehneet." Niin
kuningas ihastui siitä suuresti, ja käski Danielin luo-
lasta ylösottaa, mutta ne miehet, jotka oliwat kanta-
neet hänen päällensä, antoi hän heittää sinne hänen si-
nänsä. Ia ennenkuin he luolan pohjaan tuliwat, muren-
siwat jalopeurat heidän luunsakkin. Ia Darius antoi
koko waltakunnassansa huutaa nämät sanat: "Se käsky
on minulta asetettu, että kaikessa minun kuninkaan wal-
takunnassani Danielin lumalata paljättämän ja wa-
pistaman pitää; sillä hän on wapahtaja ja hädässä
auttaja, ja hän hän tekee tunnustähtiä ja ihmeitä sekä
taiwaassa että maan päällä.

Z2. Jerusalem raketaan jillen.
EZr. 1,2, 6. Nel,. 1,2, 4, 8.

Seitsemänkymmentä wuotta jälkeen lerustllemin hä-
wityksen, tuli Persialainen ruhtinas, Kores (Cyrus), ku-
ninkaaksi Assyriassa, Mediassa ja Babelissa. Kohta
ensimmäisenä hallituswuotenansa hän antoi julistaa kai-
kille Israeliittaille, jotka hänen waltakunnassansa asui-
wat, että saiwat palata isänmaahansa ja rakentaa kau-
punginsa ja temppelinsä. Sääntö oli tämä: "Herra
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taiwaan Jumala on käskenyt minun rakentaa hänelle
huoneen Jerusalemiin; kuka on teidän seassanne hänen
kansastanstt? hänen Jumalansa olkoon hänen kanssansa!
ja hän menköön sinne." Israeliittaille jätettiin myös
takaisin wiisi tuhatta neljä sataa kultaista astinta, jotka
oliwat pois wiedyt Jerusalemin temppelistä Babeliin.
Joka silloin ei ollut Jerusalemia unhottanut, se hankkei
kotomaitaan. Mutta usiammat luudalaiset ja Israe-
liittaat oliwat ottaneet asuntonsa ja rikastuneet Assy-
riassa ja Babelissa, ja ei ollut muuta kuin kaksi wii-
dettäkymmentä tuhatta perheenisää/ useimmat Juudaan
ja Lewin suwuista, jotka, Wmmäisen papin Josuan ja
yhden Dawidin jälkeentulewaisista, Serubabelin johda-
tuksen alla, etseiwät Jerusalemin raunioita.

Heidän ensimmäinen huolensa oli nyt jällen raken-
taa Herran alttaria ja laskea perustusta Herran huo-
neelle. Papit seisoiwat waskitorweilla asetettuina kiit-
tämään Herraa. Mutta moni wanha kansasta, jotka
oliwat nähneet entisen temppelin, itkiwät suurella ää-
nellä, nähdessänsä sen kehnon alun siihen uuteen, niin
että siinä suuressa joukossa ei tainnut eroittaa wanhain
itkun ääntä nuorten ilowirsistä.

Niitten monien ja suurten wastusten alla, joita
wastaan heidän oli kilwoiteltawa, awittiwat heitä Pro-
pheetat Haggai ja Zakaria woimallisesti neuwoilla, ke-
hoituksella ja lohdutuksella. Kuin luudalaiset ei was-
taanottaneet Samarialaisia, jotka kanssa tahtoiwat olla
awulliset rakentamaan, etseiwät he kaikilla tawoin estää
heitä työssänsä, parjasiwat heitä kuninkaan tykönä, niin-
pä, aseillakin hyökmsiwät heidän päällensä, niin että
rakentaissa toisen puolen kansaa täytyi seisoa warustet-
tuna, ja ne jotka rakensiwat, kantoiwat paitsi lapiota
ja wasaraa myös miekkaa. Tämä tapahtui Koreksen
jälkeisten, Dariuksen ja Arthasasthan aikana. Darius
lähetti kirjanoppeneen Esran Persiasta kotomaallensa.
Tämä mies wei Babelista kotia kaikki wielä jäljelle jää-
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neet temppelin astiat, ja asetti jällen lumalanftalwe-
luksen, papftein-wallan ja koko kansallisen järjestyksen
esiisäin tawan jälkeen. Mutta Arthasastha lähetti Ne-
hemian, joka oli hänen juomanlaskiansa ja korkein pal-
weliansa, hänen pyyntönsä jälkeen, maaherraksi Jerusa-lemiin, jällen rakentamaan Jerusalemin langenneita muu»
reja. Sillä temppeli ja asuinhuoneet tosin jo oliwat
jällen raketut, mutta kaupunki oli wielä »varustamatto-
man kylän näköinen.

Mpään Persian kuninkaat oliwat Juudaan kan-
salle sangen hywäntahtoifia. Eikö se kopein kaikista ku-
ninkaista, se röykkiä Xerres ottanut nuorta luuda-laista waimsa, Estheriä, puolisoksensa, ja hänen kaut-
tansa tehnyt luudalaisille Persian waltakunnassa pal-
jon hywää? Ia kuin hänen enonsa Mardokai itmi tuotti
salaisia juonia kuninkaan henkeä ivastaan, niin aluksiainoastaan hänen nimensä kirjoitettiin Aikakirjoihin;
muuta mitään palkkaa hänelle ei annettu. Mutta muu-
taman wuoden perästä hän, kansansa suureksi eduksi,
korotettiin ensimmäiseksi wirkamieheksi Persian walta-
kunnassa.

Niin kauwan kuin Nehemia oli Persialainen Maa-
herra Jerusalemissa, ei hän ottanut mitään tuloja wi-
rastansa; yhtahywin hän jokaftäiwa ruokkei satawiisi-kymmentä wierasta pöydässänsä. Hän lainasi ja aut-
toi omista waroistansa, kussa ja koska hän suinkin taisi,
ei kiskonut takaisin keliäkään, joka hänelle jotakin oli
welkaa, eikä liion pidättänyt itsiänsä mistään työstä.
Hänen palweliainsa täytyi yhtahywin kuin jonkun toi-
senkin työtä tehdä Jerusalemin muurein päällä. Esi-merkillänsä hän sai rikkaat ja wanhimmat kansassa, il-
man lunastushinnatta, antamaan köyhille heidän tawa«ransa jällen, ja antamaan anteeksi heidän welkansa.Semmoisia miehiä Israelin kansa tarwitsi tullak-sensa ulkonaisesti jällen autetuksi. Mutta siitäainoasta totisesta auttajasta puhui Herra Propheetan
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Malakian kautta: "Katso! minä lähetän minun Enge-
lin!, joka minun eteeni pitää tien »valmistaman. Ia
kohta tulee templiinsä se Herra jota te etsitte, ja liiton
Cngeli, jota te tahdotte. Katso! hän tulee, sanoo Herra
Zebaoth."

Liite Wanhan Testamentin Historiaan.
1. Makk.

Danielin ennustuksen jälkeen piti temppelin uudesta-
rakentamisen jaKristuksen syntymän wälia oleman neljä
sataa kahdeksankymmentä kolme ajastaikaa. Tälläkin
ajanwaiheella luudalaisilla oli merkillisiä sekä onnen että
onnettomuuden kohtauksia.

Aleksander se suuri kunniotti sen ainoan Jumalan
sekä temppeliä että pappeja, ja teki kansalle paljon hy-
wää, jota hänen sotaherransa suuresti ihmetteliwät. Hä-
nen kuolemansa jälkeen yksi hänen kenraaleistansa, Pto-
lemeus, joka oli tullut kuninkaaksi Egyptissä, wallotti
Juudaan maan itsellensä, ja wei monta tuhatta luu-
dalaista fangina Egyptiin. Hänen poikansa ja jälkeen-
tuliansa osotti luudalaisille suurta hywäntahtoisuutta,
ja antoi suurella kustannuksella kirjoittaa Biblian Gree-
kan kielellä.

M sata wuotta oltuansa Egyptin kuninkasten alla,
joutuiwat he Syrian kuninkaan Antiokuksen wallan ale.
Haukutuksilla ja uhkauksilla hän wietteli monta tuhatta
luudalaista luopumaan uskostansa ja epäjumalisuuteen.
Mutta moni antoi ennen piinata itsensä kuoliaiksi, saa-
daksensa nosta ylös ijankaikkiseen elämään.

Nousi yksi mainittawa sankarisuku, Makkaberit.,
Nämät wapauttiwat maan kaikesta wieraasta wallasta.,
Eiwät kuitenkaan saattaneet pysyä itseksensä, waan täy'
tyi ruwetansa liittoon Roomalaisten kanssa, jotka sitte,



saatuansa sopiwan tilan, tekiwät maan werolliseksi ja
määrasiwät maaherroja Juudaan maalle. Wsi Edo-
mealainen, Heroodes/ joka oli warakuningas Roomin
wallan alla, hallitsi sitte maata. Se oli sangen ym-
märtäwäinen, urhollinen ja hilpiä mies, mutta myös
wertajanoowa hirmuwaltias. Hänen liehakoitsiansa pu-
hutteliwat häntä Dawidin istuimen rakentajaksi, mutta
uskowmset tunsiwat kiwulla, että ulkomaan-mies wallitsi
heitä, ja että waltikka oli otettu pois Juudalta. Mutta
he näkiwät siinä myös merkin, että nyt pian piti sen
sankarin tuleman, jossa kansat rippuwat kiinni, niin-
kuin heidän sukuisänsä Jakob oli ennustanut.

Ei Malakian jälkeen enää tullut yhtään Prophee-
taata, joka Jumalan sanan lohdutuksella taisi kohentaa
niitä surullisia mieliä. Sitä hartaammin he ikäwöitsi-
wät sitä luwattua, Dawidin poikaa, Herran woideltua,
jonka piti jällen asettaman Dawidin istuimen, ja aja-
man Roomalaiset ulos maasta. Mutta heille tuli
muuta opittawaa! Eikö jo Proftheeta Esaia sanonut:
"Jumalan ajatukset ei ole teidän ajatuksenne, ja teidän
tienne ei ole Jumalan tiet; waan niin paljo korkeempi
kuin taiwas on maasta, niin owat myös Jumalan tiet
korkeemmat ihmisten teitä, ja Hänen ajatuksensa kor-
keemmat ihmisten ajatuksia."

103
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Jutelmia
Uudesta Testameutista.

i. Gabriel lähetetään Zakarian
ja Marian tykö.

Luukk. 1.

ludean kuninkaan Heroodeksen aikana asui ludean
mäkikylissä lumalatapelkääwäinen pappiswäki, Zaka-
rias ja Elisabeth. He oliwat joutuneetkorkiaan ikään/
mutta ei heillä ollut lapsia, ja se pidettiin onnettomuu-
tena. Kuin Zakarian kerran wuorollansa piti toimit-
taman papin wirkaa Jerusalemin temppelissä, ja pane-
man tulta suitsutusalttarille, ilmestyi hänelle siellä Her-
ran Engeli, ja sanoi hänelle, että hänen piti saaman
pojan, jonka nimi piti kutsuttaman Johannes. Tä-
män piti kääntämän monta Israelin lapsista Herran
tykö, ja käymän Messiaksen edellä Elian hengellä ja
woimalla. Ei Zakarias tahtonut uskoa näitä engelin
ihmeellisiä sanoja, waan anoi merkkiä niitten wahwis-
tukseksi. Engeli wastasi ja sanoi hänelle: "Minä olen
Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja olen lähetetty
sinun tykös, saattamaan näitä iloisia sanomita sinulle.
Ia katso! sinä tulet kielettömäksi, hamaan siihen päi-
wäan asti, jona nämät tapahtuwat, ettes uskonut mi-
mm sanojani." Niin käwikin. Siitä hetkestä Za-
karias ei saanut sanaakaan puhutuksi, ja kuin hän tuli
esikartanolle kansan tykö, ei hän saattanut siunausta sa-
noa heidän ylitsensä.

Kuusi kuukautta sen jälkeen tuli sama engeli yhden
neitseen tykö, jonka nimi oli Maria, ja joka asui Nat-
saretissä. Hän terwehti häntä ja sanoi: "Terwe ar-
moitettu!" Se köyhä, nöyrä Maria hämmästyi siitä
puheesta, mutta engeli sanoi: "Ala pelkää Maria; silla
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sinä löysit armon Jumalan tykönä. Katso! sinä syn-
nytät pojan, ja sinun pitää kutsuman hänen nimensä
Ie sus. Sen pitää oleman suuren ja pitää kutsutta-
man ylimmäisen Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hä-
nelle Dawidin Hänen isänsä istuimen, ja Hänen pitää
Jacobin huoneen Kuningas iankaikkisesti oleman."
Kuin Maria sitte kysyi, kuinka tämän piti tuleman,
wastasi Gabriel: "Pyhä Henki tulee sinun päälles, ja
Wmmäisen woima warjoo sinun, sentähden myös se
Pyhä kuin sinusta syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan
Pojaksi; sillä ei Jumalan edessä ole yhtään asiaa mah-
dotointa." Maria otti nöyrästi wastaan Herran ar-
mollisen lupauksen, ja engeli läksi hänen tyköänsä. Kohtasen jälkeen Maria terwehti Elisabethia, Zakarian emän-
tää. Kuin Elisabeth kuuli Marian terwehtyksen, täy-
tettiin hän Pyhällä Hengellä, ja puhutteli Mariata
Herransa äitiksi. Ia Maria sanoi: "Minun sieluni
suuresti ylistää Herraa, ja minun hengeni iloitsee Ju-
malassa minun Wapahtajassani; että Hän katsoi pii-
kansa nöyryyttä. Katso! tästedes pitää kaikkein suku-
kuntain minua autuaksi kutsuman; sillä se woimallinen
on suuria ihmeitä tehnyt minun kohtaani, ja Hänen ni-
mensä on pyhä."

Kolmen kuukauden perästä Maria palasi Natsa-
retiin. Ia Elisabeth synnytti pojan, niinkuin engeli oli
luwannut Zakarialle. Kahdeksantena paiwänä synty-
män jälkeen piti poika ympärileikattaman ja hänelle
nimi annettaman. Kylällistt tahtoiwat kutsua hänen Za-
karias; mutta äiti sanoi, että hän piti kutsuttaman Jo-
hannes. Kuin kysyiwät isältä, joka wielä oli puhuma-
toinna anoi hän. kirjoitustaulua, ja kirjoitti: Johan-nes on hänen nimensä. Niin kohta aukeni hänen suunsa
ja hänen kielensä side pääsi wallallensa. Zakarias taisi
jällen puhua, ja kaikki jotka kuuliwat tätä ihmeellistä
tapausta puhuttaman, ihmetteliwät suuresti. Ihmiset
sanoiwat: "Minkäs luulet tästä lapsesta tuleman?" Ia
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Zakarias täytettiin Pyhällä Hengellä, ennusti ja sanoi:
"Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala; sillä hän on
puhunut pyhäin Propheetainsa suun kautta, ja on muis-
tanut pyhää liittoansa ja sitä walaa, jonka hän wan-
noi Abrahamille meidän isällemme. Ia sinä poikainen
pitää kutsuttaman Mmmäisen Propheetaaksi. Sinun
pitää käymän Herran kaswoin edessä, walmistamaan
hänen tietänsä, ja antamaan autuuden tunnon hänen kan-
sallensa, heidän synteinsä anteeksi saamiseksi."

Ia Johannes kaswoi, ja wahwistui hengessä, ja
oli korwessa, hiljaisessa yksinäisyydessä, siihen asti kuin
hänen piti Israelin kansan eteen tuleman.

2. lesuksen Syntymä.
Mattb. 1. Luukk. 2.

Siihen aikaan Roomin keisari Augustus antoi we«
rolliseksi laskea kaikki alammaisensa, miehet ja waimot,
wanhat ja nuoret, köyhät ja rikkaat, ja sitä warten kaik-
kein, jotka asuiwat siinä luwatussa maassa, täytyi men-
nä sinne, kussa heidän isänsä wanhuuden oliwat asu-
neet. Maria oli Dawidin wanhaa kuninkaallista sukua,
joka nyt oli häwiössä ja köyhtynyt. Marian kihlattu
mies Joseph, joka oli puuseppä Natsaretissä, oli sa-
masta suwusta. Hänelle ilmestyi Herran engeli unes-
sa, joka sanoi hänelle, että Marian piti synnyttämän
pojan, jonka nimen hänen piti kutsuman Ie su s (Wa-
pahtaja), "sillä hän on wapahtawa kansansa heidän syn-
nistänsä." Engeli käski hänen myös ottaa Marian ty-
könsä. Sentahden hän lähti hänen kanssansa Bethle-
hemiin, jossa Dawidin suku ennen oli asunut, ja niin
Propheetaan Miikan ennustus täytettiin, että Messias,
Israelin kuningas, piti syntymän siinä wähässä Beth-
lehemin kaupunkissa. Kuin he tuliwat Bethlehemiin,
ei ainoastaan kaikki huoneet olleet täynnä wieraita, waan
he ei saaneet siaa majassakaan, joka matkustawaisille oli
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määrätty, sentähden heidän täytyi ottaa pakonsa yhteen
talliin. Siellä Maria synnytti esikoisen poikansa, ka-
paloitsi hänen ja pani Siina makasi hän, köy-
hänä, piskaisena lapsena, hän joka nyt istuu kaikkein
korkeimmalla istuimella! Ei tästä tienneet muut kuin
Joseph ja Maria, eikä kukaan huolinut siitä pienestä

köyhästä lapsesta seimessä.
Mutta tämän tapauksen piti yhtä hywin tuleman

tutuksi. Siellä oli paimenia ulkona kedolla, jotka war-
tioitsiwat yöllä heidän laumaansa. Niitten tykö tuli
kirkkaassa loistawassa walossa Herran engeli, ja sanoi:
"katso! minä ilmoitan teille suuren ilon, joka tulewa on
kaikelle kansalle; silla teille on tänäpänä syntynyt Wa-
pahtaja, joka on Kristus Herra, Dawidin kaupungissa.
Se on tässä lähellä, Bethlehemissä. Siellä te löydätte
lapsen kapaloittuna, makaawan seimessä." Tuskin hän
oli puheensa lopettanut, ennen kuin kaikki taiwaan en-
gelit kokoontuiwat siihen, ja huusiwat: "Kunnia olkoon
Jumalalle korkeudessa, ja maassa rauha, ja ihmiselle
hywä tahto!" Tämän tuhat-äänisen Jumalan kii-
toksen perästä engelit meniwät jällen ylös taiwaaseen;
mutta paimenet kiiruhtiwat jo samana yönä Bethlehe-
miin, ja löysiwät kaikki niin kuin engeli oli sanonut
heille, ja jutteliwat sekä Josephille ja Marialle että
monelle muulle, mitä he oliwat kedolla nähneet; kaikki
ihmetteliwät; mutta Maria kätki kaikki nämät sanat ja
tutkisteli niitä sydämessänsä.

Lapsi ympärileikattiin kahdeksantena päiwänä jäl-
keen syntymänsä, ja he kutsuiwat hänen nimensä Ie su s.

Neljäntenäkymmenentenä päiwänä syntymänsä jäl-
keen lapsi wietiin Jerusalemin temppeliin, niinkuin käs-
ketty oli Mooseksen laissa. Silloin siellä oli wanha
ja jumalinen mies, jonka nimi oli Simeon; hänelle oli
sanottu Pyhältä Hengeltä, että hänen ennen kuolema-
tansa piti näkemän Messiaksen. Samana päiwänä hän
tuli Hengen kautta temppeliin, otti lapsen syliinsä, ja
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sanoi: "Herra! Nyt sinä lasket palwelias rauhaan me-
nemään, sanas jälkeen; sillä minun silmäni owat näh-
neet sinun autuutes. Marialle hän sanoi: Katso! tämä
on pantu lankeemiseksi ja nousemiseksi monelle Israe-
lissa, ja merkiksi jota wastaan sanotaan; ja sinunkin
sielus läpitse pitää miekan käymän, että monen sydä-
men ajatukset ilmoitettaisiin!"

Uksi wanha Prophetissa, Hanna, tuli myös sii-
hen ja kunnioitsi Herraa, ja puhui hänestä kaikille, jotka
Jerusalemissa lunastusta odottiwat.

z. Tietäjät Itäiseltä maalta.
Matth. 2.

Emme tiedä, mikä siihen lienee syynä ollut, että
Joseph ja Maria, Jerusalemista palattuansatkin Naza-
rethiin BethlehemissH oleskeliwat; siellä he waan oli-
wat, kuin tietäjät (luonnontutkiat) Itäiseltä maalta
wähää jäljemmä tuliwat ja kyseliwät Messiasta. "Kussase on", sanoiwat he, "se äsken syntynyt luudalaisten
Kuningas? Me näimme Hänen tähtensä idässä, ja tu-
limma Häntä kumarten rukoilemaan." Tällä kysymyk-
sellä he tuliwat Jerusalemiin; sillä siellä, heidän mie-
lestänsä, se asia parhain tutaan. Neljä tuhatta ajast-
aikaa oli Messiasta odotettu; nyt tuli yhtä äkkiä sa-
noma että hän oli syntynyt. Mutta sen siaan että
siitä suuresti ihastua, hämmästyi Heroodes, ja koko Je-
rusalem hänen kanssansa, ei heillä ollut hywää omaa-
tuntoa. Heroodes kokosi suuren Raadin, kysyäksensa
heiltä, missä Messiaksen piti syntymän. He tiesiwät
hywin Propheetain kirjat, ja wastasiwat kohta: "Beth-lehemissä, sillä niin on Miika ennustanut."

Heroodes, joka ajatteli paljasta pahaa, kutsutti tie-
täjät tykönsä, ja tiedusteli, Milloin tähti heille ilmestyi;
sitte hän lähetti heidän Bethlehemiin ja sanoi: "Men-
käat ja kysykaat wisusti lapsesta, ja koska te löydätte,
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niin ilmoittakaat minulle, että minäkin tulisin ja ku-
martaisin häntä." Mutta hänellä oli warsin toista
mielessä.

Tietäjät meniwät samana ehtoona matkaan, ja
tähti, jonka he oliwat nähneet Itäisellä maalla, osotti
heille tien lapsen tykö. He maahan lankesiwat sen edes-
sä, rukoiliwat häntä/ awasiwat tawaransa ja lahjoittiwat
hänelle kultaa, pyhääsauwua ja mirrhamita. Eiwät
kuitenkaan enää palanneet Jerusalemiin, waan Jumala
käski heidän mennä toista tietä omalle maallensa jäl-
len. Siitä Heroodes wihastui sangen kowin; hän olis
niin kernaasti toimittanut sen äsken syntyneen Juudaan
Kuninkaan pois päiwiltä, mutta ei nyt tiennyt, missä
ja kuinka piti hänen löytämänsä. Saadaksensa hänen
kuitenkin surmatuksi, lähetti hän tappamaan kaikki poi-
kalapset Bethlehemissä ja koko sen ympäristöllä, jotka
kaksiwuotiset taikka sitä nuoremmat oliwat. Te taidatte
ymmärtää, mikä kauhia walitusitku ja parku siitä nousi!
Mutta yhtahywin Heroodes ei woittanutkaan tarkoitus-
tansa; sillä siitä Jumala itse oli pitänyt murheen. Niin
pian kuin tietäjät oliwat lähteneet kotiansa, sanoi Her>-
ran engeli Josephille unessa: "Nouse ja ota lapsi äi-
tinensä tykös, ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen
asti kuin minä sinulle sanon; sillä Heroodes etsii lasta,
hukuttaaksensa häntä.' Ia Joseph nousi samana yönä,
otti lapsen äitinensa tykönsä, ja pakeni Egyptiin.

Heroodeksen kuoltua tuli engeli jällen, ja sanoi Jo-
sephille: "Nyt saat jällen lähteä kotia; sillä ne owat
kuolleet, jotka lapsen hengeä wäijyiwät." Niin Joseph
ja Maria meniwät lapsen kanssa Natsaretiin, ja asui-
wat siellä.

4- lesuksen Lapsuus.
Luu». 2.

Eikös niin, rakkaat lapset, että mielellänne tahdotte
kuulla jotakin puhuttawan lesuksen lapsuudestakin, kuinka
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hän itsensä käytti wanhempiansa ja ikäisiänsä kohtaan,
kuinka ja mitä hän oftpei, ja mitä hän muutoin aska-
roitsi. Kaikista näistä ei ole paljoa Raamatussa. Hä-
nen kahdentoistakymmentä wuotinen lapsuutensa maini-
taan wain näillä Harmoilla sanoilla: "Lapsi lesus kas-
woi ja wahwistui Hengessä, ja täytettiin wiisaudella,
ja Jumalan armo oli hänen kanssansa." Mutta näissä
Harmoissa sanoissa on enemmän sanottu, kuin monessa
kokonaisessa elämäkerrassa. O, joska kaikille kristilli-
sille lapsille taidetaisiin antaa semmoinen todistus! le-sus, ehkä Jumala, oli lapsi niinkuin Tekin. Tuli hä-
nenkin nälkä, jano, wäsymys ja uni; Hänen täytyi op-
pia ja wähin erin opetella mitä Hän tiesi; mutta Hän
oli kuuliainen ja tarkka, sen kautta kaikki tuli Hänelle
helpommaksi. Ei Hänessä milloinkaan nähty itsepäi-
syyttä, huikentelewaisuutta eikä pahuutta; sillä Hänen
sydämessänsä ei ollut yhtään syntiä, niinkuin meissä.
Hänellä oli erinomattain suuri ilo Jumalan sanasta,
jota Hän ei ainoastaan lukenut, waan ajatteli myös
sen perään mitä Hän oli lukenut. Se on nahtawä
yhdestä tapauksesta, jonka Ewangelista Luukas jut-
telee.

lesuksen wanhemmat meniwät joka wuosi Pää»
siäisjuhlalle Jerusalemiin. Ia kuin lesus oli kahden-
toistakymmenen ajastajan wanha, meniwät he Jerusale-
miin juhlapäiwän tawan jälkeen. Kuin sitte ne pai-
wät oliwat kuluneet, ja he palasiwat kotia, jäi poikai-
nen lesus Jerusalemiin, ja ei he sitä huomainneet. He
luuliwat hänen olewan seurassa, ja käwiwat yhden pm-
wän matkan ja etseiwät häntä langoin ja tuttawainseassa. Ia kuin ei he häntä löytäneet, palaisiwat he
Jerusalemiin, ja etseiwät häntä.

Wasta kolmen päiwän perästä he löysiwät hänen
temppelissä istuwan opettajain keskellä, kuultelewan
heitä ja kysywän heiltä. Ei niin kuin hän jo olis tah-
tonut heitä opettaa, waan hän kysyi heiltä, ja antoi
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opettaa itsiänsä. Ia kaikki jotka hänen kuuliwat, häm-
mästyiwät hänen ymmärrystänsä, joka näkyi hänen ky-
symyksissänsä ja wastauksissansa. Kuin hänen wan-
hempansa näkiwät hänen, hämmästyiwät he. Hänen
äitinsä sanoi hänelle: "Poikani, miksis meille näin teit?
Katso! sinun isäs ja minä olemma murhettien etsineet
sinua." Ia hän sanoi heille: "Mitästä te minua etseit-
te? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman,
jotka minun Isäni owat (ja niinmuodoin tehdä mitä
Hän sanoo). Se oli nimittäin Jumalan pyhä Henki,
joka hänen oli käskenyt mennä ylös temppeliin.
Mutta ei he ymmärtäneet sitä sanaa kuin hän heille
sanoi.

Ia hän meni heidän kanssansa Natsaretiin/ ja oli
heille alammainen. Hänen äitinsä kätki kaikki nämät
sanat sydämehensä. Ia lesus kaswoi sielun- ja ruu-
miin-woimassa, ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.

6. lesus kastetaan Johannekselta ja kiu-
sataan perkeleeltä.

Match. 3, 4.

Lapsukaisesta Johanneksesta tuli jalo mies. Kor-
wessa ollessansa hän sai Jumalan käskyn astua Is-
raelin lasten eteen. Ia hän tuli Jordanin tienoille,
saarnasi parannuksen kastetta syntein anteeksi antami-
seksi, ja sanoi: "tehkäät parannus, silla taiwaan walta-
kunta on lähestynyt." Ia Johanneksella oli waate ka-
meelin karwoista, ja hihnainen wyö hänen wyöllänsä;
ja hänen ruokansa oli heinäsirkat ja metsähunaja.

Silloin meniwät hänen tykönsä ne, jotka asuiwat
Jerusalemissa ja koko ludeassa, ja antoiwat itsensä hä»
neltä kastettaa Jordanissa, ja tunnustiwat heidän syn-
tinsä. Ia koska moni oli siinä luulossa, että Johannes
mitämaks oli se luwattu Messias, niin hän sanoi heille:
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"minä tosin kastan teitä wedellä parannukseen; muttase joka minun jälkeeni tulee, jonka kengän nauhoja en
minä ole kelwollinen päästämään, hän on wäkewämpi
minua; hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä ja tulella."

Siihen aikaan lesus oli kolmannellakymmennella
»vuodellansa. Ia tuli Galileasta Jordaniin Johannek-sen tykö, kastettaa häneltä. Mutta Johannes kielsisen ja sanoi: "Minä tarwitsen sinulta kastetta, ja sinä
tulet minun tyköni?" lesus wastasi: "Salli nyt; silla
näin meidän sopii kaikkea wanhurskautta täyttää." Niin
Johannes sallei sen hänelle.

Koska lesus kastettu oli, astui hän ylös Medestä
ja rukoili; ja katso! taiwas aukeni hänelle.. Ia Johan-nes näki Jumalan Hengen tuleman alas, niinkuin kyh-
kyisen, ja tuleman hänen päällensä. Ia ääni taiwaasta
sanoi: "Tämä on se minun rakas poikani, johonka minä
mielistyin!"

Ia lesus wietiin Hengeltä korpeen, kiusattaa per-
keleeltä, ja oli siellä metsänpetoin seassa, ja ei syönyt
eikä juonut. Ia koska hän oli paastonnut neljäkym»
mentä wuorokautta, sitte hän isosi. Ia kiusaaja tuli
hänen tykönsä, ja sanoi: "Jos sinä olet Jumalan poi-
ka, niin sano, että nämät kiwet leiwiksi tulemat!" Niin
lesus wastasi: "Kirjoitettu on: ei ihminen elä ainoasti
leiwästä, mutta jokaitsesta sanasta, kuin Jumalan
suusta lähtee." Silloin otti perkele hänen kanssansa
pyhään kaupunkiin, ja asetti hänen temppelin harjalle,
;a sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan poika, niin
laske sinus alaspäin; sillä.kirjoittu on: Hän antaa käs-
kyn engeleillensä sinusta, ja he käsissä kantamat sinun,
ettes joskus jalkaas kiween loukkaa." Niin lesus sanoi
hänelle: "Taas on kirjoitettu: Ei sinun pidä kiusaaman
Herraa sinun lumalatas."

, Sitte perkele wei hänen sangen korkialle wuorelle,
ja osotti hänelle kaikki mailman waltakunnat ja niitten
kunnian, ja sanoi: "Nämät kaikki minä annan sinulle,
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jos sinä lankeet maahan ja rukoilet minua." Niin sa-noi lesus hänelle: "Mene pois, saatan; sillä kirjoitettu
on: "Herraa sinun lumalatas pitää sinun kumarta-
man, ja häntä ainoata palweleman."

Ia sitte kuin perkele oli päättänyt kaiken kiusauk-sen, jätti hän hänen, ja katso! engelit tuliwat ja pal-
weliwat häntä.

6. lesuksen Opetuslasten Kutsumus.
Häät Kaanaassa.

loh. t, 2.

Johannes seisoi Jordanin warrella, ja kaksi hä-
nen opetuslastansa oli hänen kanssansa. Ia kuin hän
näki lesuksen tuleman, sanoi hän: "Katso Jumalan
karitsa!" Niin ne taksi opetuslasta seurasiwat lesusta.
Mutta lesus käänsi itsensä, ja sanoi heille: "Mitä te
etsitte?" He sanoiwat: "Rabbi (Opettaja)! kussas asut?"Hän sanoi: "tullaat ja katsokaat!" He tuliwat hänen
kanssansa, ja oliwat sen päiwän hänen tykönänsä. Nä-
mät kaksi oliwat Johannes ja Andreas. Andreas
löysi ensin weljensä Simonin, ja sanoi hänelle: "Me
löysimme Messian", ja toi hänen lesuksen tykö. Koska
lesus näki hänen, sanoi hän: "Sinä olet Simon Joo-
naan poika, sinä pitää kutsuttaman Keephas, s. o.
Pietari (kallio). Toisena päiwänä lesus löysi Phi-lipp uksen, ja sanoi hänelle: "Seuraa minua!' Phi-
lippus löt)si Nathanaelin, ja sanoi hänelle: "Me olem-
me sen loynneet, josta Mooses ja Propheetat kirjoitti-
wat, lesuksen, sen Josephin pojan, Natsaretistä." Na-
thanael sanoi: "Tullekko Natsaretistä jotain hywää?'
Philippus sanoi hänelle: "Tule ja katso!" lesus
näki Nathanaelin tuleman, ja sanoi hänestä: "Katsototisesti oikia Israeliitta, jossa ei petosta ole!" Natha-
nael sanoi: "Mistäs minun tunnet? "lesus wastasi:

8



114

"Ennen kuin Philippus kutsui sinua fiikunapuun alla
ollessas, näjin minä sinun." Niin Nathanael huusi:
"Rabbi! sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin
kuningas." lesus wastasi: "Sinä uskot, että minä
näjin sinun fiikunapuun alla: sinä saat wielä suurem-
piin nähdä."

Kolme päiwää sen jälkeen oli häät Galiean Kaa-
naassa, ja Maria, lesuksen äiti, oli siellä. lesus ja
hänen opetuslapsensa kutsuttiin myös häihin. Koska
wiina puuttui, sanoi Maria lesukselle: "Ei heillä ole
wiinaa." Niin lesus sanoi: "Ei minun aikani ole
wielä tullut." Maria sanoi palwelioille: "Mitä hän
teille sanoo, se tehkäät."

Niin siellä oli kuusi kiivistä wesiastiata. lesus
sanoi palwelioille: "Täyttäkäät wesiastiat wedellä!" Ia
he täyttiwät ne ylön täyteen. Ia hän sanoi heille:
"Pankaat nyt sisälle, ja wiekäät edeskäywälle!" Sillä
aikaa wesi oli muuttunut wiinaksi. Ia kuin edeskäypä
maisti sitä wettä, joka wiinaksi tullut oli, eikä tiennyt
kusta se tuli, kutsui hän yljän, joka siitä yhtä wähän
tiesi kuin hänkään, ja sanoi hänelle: "Jokainen antaa
ensisti hywää wiinaa, ja kuin wieraat juopuwat, niin
sitte huonompata. Sinä kätkit hywän wiinan tähän-
asti." Tämä oli ensimmäinen ihme, jonka lesus teki,
ja ilmoitti sillä kunniansa, koska hän halwasta teki
suuria. Ia hänen opetuslapsensa uskoiwat hänen pääl-
lensä.

7. Samarian Wmmo.
loh. 3, 4.

lesus oli kerran ollut Jerusalemissa Pääsiäisjuh-
lalla, ja meni Samarian kautta jällen Galileaan. Niin
hän tuli lähelle Samarian kaupungita, joka kutsutaan
Siikar: siellä oli Jakobin lähde. Koska hän oli mat-
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kasta wäsynyt, istui hän lähteen päälle. Ia hänen
opetuslapsensa meniwät kaupunkiin, ruokaa ostamaan.
Niin tuli yksi Samarian waimo kaupungista, wettä
noutamaan. lesus sanoi hänelle: "Anna minun juo-
vakseni." Koska luudalaiset ei pitäneet yhtään kans-
sakäymistä Samarialaisten kanssa, ihmetteli waimo hä-
nen anomustansa, ja sanoi: "Kuinka sinä minulta juoda
anot, joka olen Samarialainen waimo, ja sinä olet luu-
dalainen?" lesus wastasi: "Jos sinä tietäisit kuka se
on, joka sinulta wettä pyytää, niin sinä anoisit häneltä,
ja hän antais sinulle eläwäta wettä. Joka siitä we-
destä juo kuin minä annan, ei hän janoo ijankaik-
kisesti." Ei waimo ymmärtänyt, että lesus puhui nä-
kymättömästä ja taiwaallisesta, ja sanoi siis hänelle:
"Herra, anna minulle sitä wettä, etten minä janoisi,
enkä tarwitsisi tulla tänne ammuntamaan." lesus
sanoi hänelle: "Mene ja kutsu sinun miehes!" Waimo
wastasi: "Ei minulla ole miestä." lesus sanoi: "Oi-
kein sinä sanoit. Wiisi miestä on sinulla ollut, ja se
kuin sinulla nyt on, ei ole sinun miehes." Kuin
waimo näki, kuinka ihmeellisen hywin lesus tiesi hänen
salaisimmat elämänsä waiheet, päätti hän siitä, ettei
hän ollut tawallinen ihminen, ja että hän kukaties taisi
selittää sen suuren riitakysymyksen, luudalaistenko wai
Samarialaisten usko oli oikia. Hän sanoi siis lesuk-selle: "Herra, minä näen, että sinä olet Propheeta.
Meidän isämme owat aina tällä wuorella (Garitsim)
rukoilleet, ja Te luudalaiset janotta: Jerusalemissa onse sia, jossa pitää rukoiltaman: kenellä oikeus on?"
lesus wastasi: "Usko minua, hetki tulee, että totisetrukoiliat (joko he sitte owat luudalaisia tahi Sama-
rialaisia) rukoilewat Isää hengessä ja totuudessa. Ju-
mala on henki, ja jotka häntä rukoilewat, niitten pitää
hengessä ja totuudessa häntä rukoileman." Waimo sa-
noi hänelle: "Minä tiedän että Messias on tulewa, ja
koska hän tulee, niin hän ilmoittaa meille kaikki." Niin
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lesus sanoi hänelle: 'Minä olen se, joka sinun kans-
sas puhun.'

Kuin waimo sen kuuli, jätti hän wesiastiansa,
juoksi kaupunkiin, ja sanoi niille ihmisille: "Tuolla ul-
kona lähteellä on yksi mies, joka minulle sanoi kaikki
mitä minä tehnyt olen, salaisimmatkin; tulkaat katso-
maan, ollekko hän Kristus" (Messias). Niin he läksi-
wät kaupungista ja meniwät hänen tykönsä. Ia hei-
dän rukouksensa päälle hän wiipyi kaksi päiwää heidän
tykönänsä, ja opetti heitä. Ia monta uskoiwat, ja sa«
noiwat waimolle: "En me nyt sillen usko sinun puhees
tähden; sillä me olemma- itse kuulleet, ja tiedämme
että hän on totisesti Kristus, mailman Wapahtaja."

8. Pietarin Kalansaalis ja Weroraha.
Luukk. S.

lesus oleskeli Kapernaumin kaupungissa, joka on
Galilean meren tykönä. Ia tapahtui kerran, että hän
seisoi meren rannalla, ja kansa tunki hänen ympäril-
lensä. Niin lesus meni wenheeseen ja opetti heitä.
Sitte hän sanoi Pietarille: "Wie sywälle (s. o. laske-
kaat edemmäksi ulos maalta), ja heittäkaat werkkonne
apajalle." Pietari wastasi: "Mestari, me olemma kai-
ken yön työtä tehneet, ja en mitään saaneet; mutta si-
nun käskystas minä heitän ulos werkon." Ia he sai-
wat suuren talain paljouden, niin että heidän werkkonsa
repesi. Niin he wiittasiwat kumppaneillensa, jotka oli-
wat toisessa wenheessä, tulemaan ja auttamaan ylös
werkkoja. Ia he täyttiwät molemmat wenheet, niin
että rupesiwat wajoomaan.

Koska Simon Pietari sen näki, lankesi hän le-
suksen ftolwen tykö, ja sanoi: "Herra! mene pois mi-
nun tyköäni; sillä minä olen syntinen ihminen!" Sillä
hämmästys oli hänen käsittänyt ja kaikki jotka hänen
kanssansa oliwat, tämän kalansaaliin tähden. Ia Ie-
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sus sanoi heille: "Seuratkaat minua, minä teen teidän
ihmisten kalamiehiksi." Niin he wetiwät wenheet maal-
le, antoiwat ylön kaikki, ja seurasiwat häntä.Toisen kerran lesus tuli opetuslapsinensa Gali-
leasta Kapernaumiin. Niin tuliwat temppelin-werora-
han ottajat, jonka jokainen kahdenkymmenen wuoden
wanhasta oli welkapää maksamaan, ja kysyiwät Pieta-
rilta: "Eikö teidän Mestarinne ole tottunut werorahaa
maksamaan?" "On", ivastasi Pietari. Ia kuin hän
tuli huoneeseen, ennätti hänen lesus, ja sanoi: "Kuilta
maan kuninkaat ottawat tullin eli weron: omilta lasi-
siltansa taikka wierailta?" Pietari wastasi: "Wie-
railta." lesus sanoi hänelle: "Niin lapset owat
wapaat." (Niinmuodoin lesuksen, joka oli Jumalan
Poika, ei olisi tarwinnut weroa maksaa.) Mutta hän
sanoi: "Etten me heitä pahentaisi, niin mene merelle,
heitä onges, ja ota se kala, kuin ensin tulee ylös. Ia
awaa hänen suunsa, niin sinä löydät rahan: ota se, ja
anna heille minun ja sinun edestäs." Pietari teki
niin. Tämän kautta lesus osotti yhtä hawaa, että
hän oli laille kuuliainen, ja että hän oli luonnon Herra.

9. Wuorisaarna.
Match. 6—7. Luukk. 6.

Iduksen tykö tuli paljo kansaa, kuulemaan häntä.
Niin hän istui Yhdelle wuorelle, ja piti heille pitkänsaarnan, joka kutsutaan "Wuorisaarnaksi." Tässä saar-nassa hän sanoi: "Autuaat owat hengellisesti waiwai-
set, murheelliset, siwiät, jotka isoowat ja janoowat wan-
hurskautta, laupiaat, puhtaat sydämestä, rauhan tekiät,
ja jotka wanhurskauden ja minun nimeni tähden wai-
notaan."

Hän kutsui opetuslapsensa mailman suolaksi ja wal-
keudeksi. Hän wakuutti, ettei hän tullut lakia pääs-

waan paljota enämmin näyttämään, kuinka
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laki Jumalan tarkoituksen jälkeen pitää täytettämän.
Hän opetti, kuinka almua pitää annettaman, rutoilta-
man ja paastottaman, ei ihmisten edessä että heiltä
nähtäisiin, waan salaisuudessa, jossa ainoastaan tai-
waallinen Isä taitaa sen nähdä. MtM waroitti hän
opetuslapsiansa kokoomasta tawaroita maan päällä, kos-
ka sydän niin helposti tarttuu niihin, ja ilman sitä ei
woida palwella kahta Herraa, maallista ja taiwaallista.
Ia juuri samasta syystä heidän ei pitänyt raskautta-
man sydämiänsä murheilla waatteista ja ruasta, waan
jättämän tarpeensa heidän taiwaallisen Isänsä haltuun.
"Katsokaat", sanoi hän, "taiwan lintuja, ei he kylwä,
eikä niitä, ei myös kokoo riiheen, ja yhtä hywin teidän
taiwaallinen Isänne ruokkii heidän. Ettekö te paljo
enämpi ole kuin he?"
ta? Katsokaat kukkaisita kedolla, kuinka he kaswawat:
ei he työtä tee, eikä kehrää. Kuitenkin sanon minä
teille, ettei Salomon kaikessa kunniassansa ollut niin
waatetettu, kuin yksi heistä. Jos Jumala näin waa--
tettaa pellon ruohon, joka tänäpänä seisoo ja huomena
pätsiin heitetään: eikö hän paljo mämmin teidän sitä.
tee, Te wahäuskoiset? Etsikäät ensin Jumalan wal'
takuntaa ja hänen »vanhurskauttansa, niin kaikki muut
teille annetaan." Pitkittäissänsä saarnaansa waroitti
lesus opetuslapsiansa tylystä lähimmäistänsä tuomit-
semisesta, welwoitti heidän ottamaan wisun niistä
armonosotuksista, joita oliwat saaneet, ja kehoitti heitä
rukoilemaan, saaduksensa usiampia. "Sillä", sanoi hän,
"onko joku ihminen, jolta hänen poikansa anois leipää,
antaisko hän hänelle kiwen? eli jos hän kalaa anois,
antaisko hän hänelle kärmeen? Jos siis te, jotka pahat
oletta, taidatte hywiä lahjoja antaa teidän lapsillenne;
kuinka paljo enää teidän Isänne, joka on taiwaisa, an-
taa niille hywiä, jotka häneltä anowat? Sitte le-sus waroittaa suruttomuuden latviasta tiestä, joka wie
kadotukseen, wääristä opettajista, joilla on kaunis ulko-
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nainen warjo, ja paljaasta suun tunnustuksesta, joka
kuitenkaan ei koskaan taida auttaa ihmistä taiwaaseen.
(Painakaat mieleenne, lapset,) ei siinä kyllä ole, että
wain kuullan ja ulkoa opitaan hänen sanaansa, il-
man sitä tekemättä. Sillä hän lopettaakin saarnansa,
ja sanoo: "lokaitsen, joka minulta nämät puheet kuulee
ia ne tekee, wertaan minä toimelliseen mieheen, joka huo-neensa kalliolle rakensi. Ia sade lankesi, ja wirrat tu-
liwat, ja tuulet puhalsiwat, ja sitä huonetta sysäsiwät,
joka ei kuitenkaan kukistunut; sillä se oli kalliolle pe-
rustettu. Mutta joka kuulee minun puheeni, ja ei tee
niitä, hän werrataan tyhmään mieheen, joka huoneensa
sannalle rakensi. Ia sade lankesi ja wirrat tuliwat, ja
tuulet puhalsiwat ja sitä huonetta sysäsiwät, joka ku-
kistui, M sen lankeemus oli suuri.

10. lesuksen Ihmetöitä.
loh. 5.

lesus oli Jerusalemissa juhlalla. Sen lähellä oli
lammikko, joka kutsuttiin Bethesda. Siinä oli wiisi
wajaa, joissa makasi monta sairasta, sokiata, rampaa
ja halwattua; ja odottiwat weden liikuttamista. Sillä
engelli tuli alas määrätyllä ajalla lammikkoon, ja se-
koitti weden. Joka sitte ensimmäisenä weteen astui,
kuin se sekoitettu oli, se parani, ehkä missä ikänä tau-
dissa hän oli. Siellä oli yksi mies, joka kahdeksan nel-
jästäkymmentä ajastaikaa oli sairastanut. Kuin lesus
näki hänen siinä makaawan, ja tunsi hänen jo niin kau-
wan sairastaneen, sanoi hän hänelle: "Tahdotkos tulla
terweeksi?" Niin sairas sanoi: "Herra! ei ole mi-
nulla sitä ihmistä joka minun wie, koska wesi sekoi-
tettu on, lammikkoon; ja kuin minä tulen, niin on toi-
nen minun edelläni siihen astunut." lesus sanoi: "Nou-
se, ota wuotees ja käy." Ia kohta se ihminen para-
ni, otti wuoteensa ja kawi.
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Toisen kerran lesus oli matkalla Kapernaumiin.
Siellä oli Roomalainen sadanpäämies, jonka palwelia,
josta hän paljo piti, sairasti kuolemallansa. Koska
siis sadanpäämies kuuli lesuksesta, lähetti hän luuda-
laisten wanhimmat hänen tykönsä, rukoilemaan häntä,
että hän tulis ja parantais hänen palweliansa. Kuin
he tuliwat lesuksen tykö, rukoiliwat he häntä hartaas-
ti, ja sanoiwat: "Hän on mahdollinen ettäs hänelle sen
teet; sillä hän rakastaa meidän kansaamme, ja rakensi
meille synagogan." Niin lesus meni heidän kanssansa.
Kuin sitte tuliwat sadanpäämiehen huoneen lähelle, lä-
hetti hän ystäwitänsä lesusta ivastaan, jakäski sanoa
hänelle: "Herra! älä waitvaa sinuas, en minä ole mah-
dollinen ettäs minun kattoni ala tulisit, sentähden en
minä myös itsiäni lukenut mahdolliseksi tulemaan sinun
tykös; waan sano ainoastaan sana, niin minun Palme-
llani paranee. Silla minä olen myös ihminen toisen
wallan alla, ja minun allani on sotamiehiä, ja sanon
tälle: mene! niin hän menee, ja toiselle: tule!
niin hän tulee, ja minun palwelialleni: tee se! ja
hän tekee." Mutta sinulla, tahtoi hän sanoa, on enem-
män kuin inhimillinen woima, ja taidat siis paljota e-
nämmin odottaa kuuliaisuutta yhdelle sanalles. Kos-
ka lesus sen kuuli, ihmetteli hän, ja sanoi niille jotka
häntä seurasiwat: "Totisesti sanon minä teille, en ole
minä Israelissa senkaltaista uskoa löynnyt." la
kuin ne, jotka lähetetyt olitvat, kotia palasiwat, löysi-
wät he sen sairaan palwelian terwena.

Ia lesus astui hahteen opetuslapsinensa, ja sa-
noi heille: "Menkamme ylitsen toiselle rannalle." He
sysasiwät hahden ulos maalta, ja kuin he purjehtiwat,
niin hän nukkui. Ia katso! suuri ilma nousi merellä,
niin että se pieni haaksi aalloilta peitettiin. Niin ope-
tuslapset tuliwat ja herättiwät häntä ja sanoiwat:
''Herra, auta meitä, me hukumme!" Hän sanoi heille:
''Te heikouskoiset! miksi Te olette pelkurit?" Niin hän
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nousi ja asetti tuulen ja meren; ja tuli juuri tyweneksi.
Ia opetuslapset ihmetteliwät ja sanoiwat: "Millinen
hän onkaan, koska meri ja tuulikin owat hänelle kuu-
liaiset?" He pääsiwät onnellisesti maalle, niille tie-
noille jossa Gergeseenit asuiwat, ja fitte kuin lesus
siellä oli parantanut kaksi pirulta riiwattua niistä mo-
nista pahoista hengistä jotka heitä waiwasiwat, palasi
hän jällen yli meren Kapernaumiin. Ia se kuultiin että
hän oli siellä. Niin hänen ympärillensä kokoontui niin mon-
ta, ettei he ulkopuolella huoneen oweakaan saaneet tilaa,
ja hän saarnasi heille. Niin he toiwat hänen eteensä
yhden halwatun, joka neljältä kannettiin. Ia kuin ei
he saaneet häntä lähestyä kansan paljouden tähden, kis-
koiwat he huoneen katon jossa hän oli, ja kaiwoiwat
läpitse, ja laskiwat wuoteen alas, jossa halwattu ma-
kasi. Ia koska lesus näki heidän uskonsa, sanoi hän
halwatulle: "Poikani, sinun syntis annetaan sinulle an-
teeksi. Minä sanon sinulle, nuuse ja ota wuotees, ja
mene kotias." Ia mies nousi kohta, otti wuoteensa, ja
meni ulos kaikkein nähden, ja he hämmästyiwät suu-
resti, kunnioittiwat Jumalala ja sanoiwat:" En me ole
ikänä sen muotoista nähneet."

ii. lesuksen Ihmetöitä (latkanto.)
Luukk. 7, 8.

Ia tapahtui, että lesus meni yhteen kaupunkiin,
joka kutsutaan Nain, ja hänen kanssansa meni monta
hänen opetuslastansa. Kuin he lähestyiwät kaupungin
porttia, katso! kuollut kannettiin ulos, joka oli äitinsä
ainoa poika, ja se oli leski, ja paljo kansaa käwi hä-
nen kanssansa. Koska Herra hänen näki, armahti hän
hänen päällensä, ja sanoi hänelle: "Älä itke!"
meni ja rupesi paariin; niin kantajat seisahtiwat. le-sus sanoi: "Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse y-
lös!' Niin kuollut nousi istualle, ja rupesi puhumaan.
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Ia hän antoi sen äitillensa. Niin kaikille tuli pelko,
kunnioitsiwat lumalata ja sanoiwat: "Suuri Propheeta
on nosnut meidän selaamme, ja jumala on hänen kan-saansa etsinyt!"

Ei kauwaa sen jälkeen tapahtui, että yksi mies
lairus nimeltä, Synagogan päämies Kapernaumissa,
tuli ja lankesi lesuksen jalkain juureen, jarukoili häntä
tulemaan hänen huoneeseensa; sillä hänellä oli ainoa ty-
tär lähes kahdentoistakymmenen wuotinen, joka oli kuo-
lemallansa. lesuksen sinne mennessä, ahdisti kansa hän-
tä, koska jokainen mielellänsä tahtoi olla häntä likinnä.
Paitsi muita siellä oli yksi waimokin, joka oli kaksi-
toistakymmentä wuotta sairastanut waarallista tautia,
ja kuluttanut kaiken saatunsa parantajille, ja ei he woin-
neet häntä auttaa. Waimo kawi lesuksen takana, ja
rupesi hänen waatteensa palteeseen, siinä wahwassa us-
kossa, että hänen sen kautta piti tulemansa terweeksi.
Niin suuri oli hänen uskalluksensa lesukseen. Ia hän
tulikin terweeksi samalla hetkellä. Ia lesus sanoi:
"Kuka minuun rupesi?" Hänen opetuslapsensa wastasi-
wat: "Etkös näe, kuinka kansa ahdistaa sinua? Kuin-
kas siis taidat kysyä, kuka minuun rupesi?" Mutta le-sus sanoi: "Joku minuun kuitenkin rupesi erittäin, sillä
minä tunsin woiman minustani lähteneen ulos." Koska
siis waimo sen kuuli, lankesi hän wapisten lesuksen jal-
kain juureen ja tunnusti kaikki. Mutta hän sanoi hä-
nelle: "Ole hywässä turwassa, tyttäreni, sinun uskos
on sinua auttanut. Mene rauhaan. Koska hän wiela
puhui, tuli yksi lairin huoneesta ja sanoi hänelle: "Si-
nun tyttäres on kuollut, älä Mestauta waiwaa." Mutta
koska lesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: "Älä pelkää,
waan usko ainoastansa, niin hän paranee. "Kuin hän
tuli huoneeseen, ei hän sallinut ketään tulla sisälle kans-
sansa, waan Pietarin, Johanneksen ja Jakobin, ja lap-sen wanhemmat. Mutta he Miwät kaikki ja parkui-
wat. Niin lesus sanoi: "Alkäät itkekö; ei hän ole
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kuollut, waan makaa. Niin he nauroiwat häntä, tieten
että se kuollut oli. Mutta hän ajoi heidän kaikki ulos,
rupesi lapsen käteen, huusi ja sanoi: "Piikainen, nouse
ylös." Ia hänen hengensa palasi, ja hän kohta nousi
ylös.

12. lesuksen Ihmetöitä. (latkanto.)
Matth. 14. Mark. 6. Luukk. 9. loh. 6.

Suuri joukko kansaa oli kokoontunut lesuksen ym-
pärille, ja kuin hän heidän näki, armahti hän heitä>
sillä he oliwat niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta.
Ia hän rupesi heille saarnaamaan. Ia koska ehtoo
tuli, tuliwat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sa-
noiwat: "Tämä on erämaa, ja aika on jo kulunut; laske
kansa tyköäs, että he menisiwät ympäri kyliin ostamaan
heillensä rukaa; sillä ei heillä ole syötäwatä." Mutta
lesus wastasi ja sanoi heille: "Antakaat te heille syö-
täwatä." Niin he sanoiwat hänelle: "Pitääkö meidän
menemän kahdella sadalla penningillä leipiä ostamaan,
ja antamaan heidän syödä?" Niin hän sanoi heille:
"Montako leipää teillä on? Menkäät ja katsokaat." Ia
kuin he katsoiwat, sanoiwat he: "Wiisi, ja kaksi kalaa."
Ia hän käski heidän kaikki istuttaa atrioitsemaan eri
joukkoihin wiheriäisen ruohon päälle. Ia he istuiwat
joukoissa sadoin ja wiisinkymmenin. Ia hän otti ne
wiisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi taiwaaseen, kiitti ja
mursi leiwät, ja antoi opetuslapsillensa pantaa niitten
eteen; ja ne kaksi kalaakin jakoi-hän kaikille. Ia tzhsöiwät kaikki ja rawittiin. Ia lesus sanoi opetuslap-
sillensa: "Kootkaat murut kuin jäiwät, ettei mitään huk-kuisi." Ia he kokosiwat kaksitoistakymmentä täy-
teen. Ia niitä jotka söiwät, oli lähes WM tuhattamiestä, ilman waimoitta ja lapsilta.

Ia hänen opetuslapsensa hahteen edellämenemään meren ylitse; mutta A wuorelle ru-
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koilemaan, ja hö oli. Ia haaksi oli jo keskellä merta,
ja ahdistettiin aalloilta; sillä wastatuuli oli. Mutta
yöllä neljännessä wartiossa (warhain aamulla)! tuli le-sus heidän tykönsä, käyden merellä. Ia kuin opetus-
lapset näkiwät hänen merellä käywän, peljästyiwät he
ja sanoiwat: "Kööpeli se on", ja huusiwat pelwon täh-
den. Mutta lesus puhui kohta heille ja sanoi: "Dl-
kaat hywässä turwassa; minä olen; älkäät peljästykö."
Niin wastasi Pietari häntä ja sanoi: "Herra! jos sinä
olet, niin käske minun tulla tykös wetten päällä." Niin
hän sanoi: "Tule!" Ia Pietari astui ulos hahdesta ja
rupesi käymään wetten päällä, mennäksensä lesuksen
tykö. Mutta koska hän näki ankaran tuulen, niin hän
peljästyi, ja kuin hän rupesi wajoomaan, huusi hän ja
sanoi: "Herra, auta minua." Niin lesus ojensi kohta
kätentä ja tarttui häneen, ja sanoi hänelle: "O, sinä
heikouskoinen, miksis epäilit?" Ia he astuiwat hahteen,
ja tuuli tyweni.

Mutta lesus teki monta muuta ihmettä: Hän
saattoi sokiat näkemään, ontuwat käymään, kuurot kuu-
lemaan, herätti kuolleita, puhdisti spitaalisia ja paransi
kaikellaisia tauteja kansassa, joista kaikista Uudessa Tes-
tamentissa puhutaan.

i?. Se suuri Syntinen Waimo ja Kana-
nean Waimo.
Maik. 14. Luukk. 7.

Kuulkaat nyt kaksi jutelmaa suuresta rakkaudesta
ja suuresta uskosta. Phariseus Simon oli pyytellyt
lesuksen rualle. Ia siinä kaupungissa oli yksi waimo,
joka oli syntinen. Kuin hän sai kuulla, että hän at-
rioitsi Phariseuksen huoneessa, toi hän sinne klasin
kallista woidetta, ja seisoi takana hänen jalkainsa juu-
ressa ja itki, ja rupesi kyyneleillänsä kastamaan hänen
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jalkojansa ja kuiwasi niitä päänsä hiuksilla, ja suuta
antoi hänen jalkainsa, ja woiteli ne woiteella. Mutta
kuin Phariseus, joka hänen kutsunut oli, sen näki, sa-
noi hän itsellänsä: "Jos tämä otis Proftheeta, niin hän
tietäis mikä ja millinen tämä waimo on, joka häneen
rupee; että hän on syntinen." lefus wastasi ja sanoi
hänelle: "Simon, minulla on jotakin sinulle sanomista."
Hän sanoi: "Mestari, sanos." lesus sanoi: "Kaksi
welkamiestä oli yhdellä lainaajalla; yksi oli welkaa wiisi
sataa penningitä, ja toinen wiisikymmentä. Koska ei
heillä ollut waraa maksaa, antoi hän molempain an-
teeksi. Sanos siis, kumpi näistä häntä mämmin ra-
kastaman pitää?" Simon wastasi: "Minä luulen, että
se jollen hän enemmän anteeksi antoi." Niin lesus sa-
noi hänelle: "Oikein sinä tuomitsit." Ia hän käänsi
itsensä waimoa päin, ja sanoi Simonille: "Näetkös tä-
män waimon? Minä tulin sinun huoneesees; et sinä an-
tanut wettä minun jalwoilleni; mutta tämä kyynelillä
kasti minun jalkani ja ne hiuksillansa kuiwasi. Et sinä
minun suuta antanut; mutta tämä, sittekuin hän tähän
tuli, ei ole lakannut minun jalkaini suuta antamasta.
Et sinä minun päätäni öljyllä woidellut; mutta tämä
woiteella minun jalkani woiteli. Minä sanon sinulle:
sentähden että hänelle paljo syntiä anteeksi annettiin,
niin hän paljon rakasti; mutta jolle wähempi anteeksi
annetaan, se wähemmän rakastaa." Ia hän sanoi hä-
nelle: "Sinun syntis owat anteeksi annetut; mene rau-
haan."

Nyt saatte kuulla sen toisen tapauksen. (Matth.
15. Mark. 7.)

Päästäksensä wahän kansan tungusta ja saavak-sensa olla yksinäisyydessä, oli lesus mennyt Tyrin ja
Sidonin maanääriin. Mutta ei hän sielläkään tainnut
salaa olla. Uksi Syrophenisialainen waimo, jonka tyt-
tärellä oli saastainen henki, sai kuulla hänestä, ja tuli
ja lankesi hänen jalkainsa juureen, ja rukoili häntä aja-
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maan pois perkelettä hänen tyttärestänsä. Mutta le-sus sanoi hänelle: "Salli ensin lapset rawittaa; ei olese kohtuullinen, ottaa lasten leipää ja heittää penikoille."
Hän tahtoi sillä koetella häntä. Mutta hän wastasi:
"Tosin Herra, syöwät penikatkin pöydän alla lasten
muruista." Ia hän sanoi hänelle: "D waimo, suuri
on sinun uskos, tapahtukoon sinulle niinkuin sinä tah-
dot"; ja hänen tyttärensä tuli sillä hetkellä terweeksi.

14. Johannes Kastajan Kuolema.
Match. 14. Mark. 6.

Johannes oli täyttänyt suuren toimituksensa, ja
hänen loppunsa lähestyi. Hänen piti tuleman totuuden
martyriksi. Se käwi näin:

Kuningas Heroodes oli luwattomasti ottanut He-
roodiaksen, weljensä Philippuksen emännän, ja Johan-nes, jota hän muutoin mielellänsä kuulteli, oli hukkaan
häntä nuhdellut siitä synnistä. Sentähden Heroodes
oli panettanut hänen fangiuteen. Kuin sitte Heroodek-sen syntymä-juhlaa pidettiin, hyppäsi Heroodiaksen tytär
niitten kokoontuneitten wierasten edessä. Se kelpasi
Heroodekselle niin, että hän wannotulla walalla lupasi
antaa hänelle mitä ikänä hän anois. Hitiltänsä neu-
wottuna, mitä piti pyytämänsä, sanoi hän: "Anna mi-
nulle tässä fatissa Johannes Kastajan pää. Ia kunin-
gas tuli murheelliseksi; mutta kuitenkin walan tähden,
ja niitten jotka ynnä hänen kanssansa atrioisiwat, käski
hän sen antaa hänelle, ja lähetti leikkaamaan Johannek-sen kaulaa fangiudessa. Ia hänen päänsä kannettiin
fatissa ja annettiin piikalle, ja hän wei sen äitillensä.
Niin hänen opetuslapsensa tuliwat ja ottiwat hänen
ruumiinsa ja hautasiwat sen, ja meniwät sitte ja ilmoit-
tiwat sen lesukselle.
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15. lesuksen Vertauksia.
Matth. 13. Luukk. 8

lesus puhui usein wertauksilla, kosk'ei hänen sa-
nankuuliansa olisi häntä ymmärtäneet, waikka hän olis
tawallisillakin sanoilla puhunut. Mutta opetuslapsil-
lensa, joilla oli enemmän halua totuuteen, selitti hän
näitten wertausten merkityksen. Muutamat painawim-
mat saakot tässäkin tilansa.

"Kylwäjä meni ulos siementänsä kylwämaän; ja
kuin hän kylwi, lankesi muutama tien oheen, ja se tal-
lattiin, ja taiwaan linnut söiwät sen. Ia muutama
lankesi kiwistöhön, ja koska se tuli ylös, kuiwettui se,
ettei ollut märkyyttä. Ia muutama lankesi orjantap-
puroihin, ja orjantappurat ynnä käwiwät ylös ja tu-
kahuttiwat sen. Ia muutama lankesi hywään maahan,
ja kuin se käwi ylös teki se satakertaisen hedelmän."
Koska hän tämän sanoi, huusi hän: "Jolla on korwat
kuulla, se kuulkoon." Niin hänen opetuslapsensa kysyi-
wät häneltä, mitä tämä wertaus merkitsi. Hän sanoi
heille: "Siemen on Jumalan sana. Mutta jotka tien
oheen, owat ne, jotka kuulewat; sitte tulee perkele, ja
ottaa sanan heidän sydamistänsa, ettei he uskoisi ja wa-
paaksi tulisi. Mutta jotka kiwistöhön, owat ne, koska
he kuulewat, ottawat he sanan ilolla wastaan, ja ei
heillä ole juurta; hetkeksi he uskowat, ja kiusauksen a-
jalla lankeewat pois. Mutta se kuin orjantappuroihin
lankesi, owat ne, jotka kuulewat, ja menewät pois, ja
tukahutetaan surusta, rikkaudesta ja elämän hekumasta,
eikä kanna hedelmätä. Mutta joka hywään maahan,
owat ne, jotka sanan kuulewat ja kätkewät hywälla ja
toimellisella sydämellä, ja saattawat hedelmän kärsiwäl-
lisyydessä."

Hän pani heidän eteensä toisenkin wertauksen,ja sanoi:
"Taiwaan waltakunta on ihmisen wertainen, joka kylwi
hywän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten maatessa tuli
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hänen wihollisensa ja kylwi ohdakkeita nisuin sekaan, ja
meni pois. Mutta koska oras rupesi kaswamaan, ja
hedelmän kantoi, silloin näyit myös ohdakkeet. Mutta
perheenisännän palweliat tuliwat, ja sanoiwat hänelle:
"Herra, etkös hywää siementä kylwänyt peltoos? kusta
siis sille on ohdakkeet?" Niin sanoi hän heille: "Wiha-
mies sen teki." Palweliat sanoiwat hänelle: "Tahdot-
kos että me menemme ja kokoomme ne?" Mutta hän
sanoi: "En, ettet te ohdakkeita kootessanne myös tem-
maisi ynnä heidän kanssansa nisuja pois. Sallikaat
kaswaa molemmat elonaikaan asti, ja elonajalla sanon
minä elomiehille: Kootkaat ensin ohdakkeet, ja sitokaat
heitä lyhteisiin poltettaa, mutta nisut kootkaat minun
aittaani. "Ia hänen opetuslapsensa tuliwat hänen ty«
könsä ja sanoiwat: "Selitä meille se wertaus pellon
ohdakkeista." Niin hän wastasi ja sanoi heille: "Joka
kylwää hywän siemenen, se on ihmisen poika. Pelto
on mailma; hywä siemen owat waltakunnan lapset; oh-
dakkeet owat pahan lapset. Wihollinen, joka ne kylwi,
on perkele; elonaika on mailman loppu; elomiehet owat
engelit. Niinkuin siis ohdakkeet haetaan kokoon, ja tu-
lella poltetaan, niin pitää myös tämän mailman lo-
pulla oleman. Ihmisen Poika lähettää engelinsä, ja
heidän pitää kokooman hänen »valtakunnastansa kaikki
pahennukset, ja ne jotka waäryyttä tekiwät, ja heittä-
wät heidän tuliseen pätsiin, siellä pitää oleman itku ja
hammasten kiristys. Silloin pitää wanhurskaat kiiltä-
män niinkuin aurinko heidän Isänsä waltakunnassa.
Jolla on korwat kuulla, se kuulkoon."

16. lesuksen Vertauksia. (latkanto.)
Matth. 13. LuuN. 8.

Toisen wertauksen pani hän heidän eteensä ja sa-
noi: "Taiwaan waltakunta on sinapin siemenen »vertai-
nen, jonka ihminen otti ja kylwi peltoonsa; joka on pie-
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NM kaikkia siemenitä; mutta koska se kaswanut on, niin
hän on suurin kaalein seassa, ja tulee puuksi; niin että
taiwaan linnut tulewat ja tekewat pesänsä sen oksille."Toisen wertauksen sanoi hän heille: "Taiwaan wal-
takunta on hapatuksen wertainen, jonka waimo otti, ja
sekoitti kolmeen wakkaan jauhoja, siihen asti kuin kaikki
happani."

"Taas on taiwaan waltakunta tawaran wertainen,
joka on peltoon kätketty, jonka ihminen löysi, ja katkisen; ja ilon tähden, kuin hänellä siitä oli, meni hän
pois ja myi kaikki mitä hänellä oli, ja osti sen pellon."

"Taas on taiwaan waltakunta kauppamiehen wer-
tainen, joka etsei hywiä päärlyjä. Jo koska hän löysi
yhden kalliin päärlyn, meni hän pois, myi kaikki mitä
hänellä oli, ja osti sen."

"Taas on taiwaan waltakunta werkon wertainen,
joka on mereen heitetty, ja kaikenlaisia kokosi. Koskase täyteen tuli, wetiwät he sen rannalle, ja istmwat ja
eroittiwat hywät astioihinsa, mutta mädänneet he heit-
tiwät pois. Näin on tapahtuma mailman lopulla: En-
gelit ulos menewät, ja eroittawat pahat wanhurskasten
keskeltä, ja heittäwät heidän tuliseen pätsiin. Siellä
pitää oleman itku ja hammasten kiristys."

Toisen wertauksen sanoi hän heille: (Matth. 20.)
"Taiwaan waltakunta on perheenisännän wertainen,

joka warhain huomeneltain läksi ulos, palkkaamaan työ-
wäkeä wiinamäkeensä. Ia kuin hän oli sopinut työ-
miesten kanssa päiwäpenningistä, (noin kolme kopeekkaa
hopiata) lähetti hän heidän wiinamäkeensä. Ia hän
meni ulos liki kolmannella hetkellä (kello 9 aamulla),
ja näki muita seisowan turulla joutilasna, ja sanoi heille:
Menkäät myös te wiinamäkeen, ja mitä kohtuullinen on,
niin minä annan teille." Niin he meniwät. Taas hän
meni ulos liki kuudennella jayhdeksännellä hetkellä (kello
kaksitoistakymmentä ja kolme), ja teki myös niin. Mutta
yhdellätoistakymmenennellä hetkellä (ehtoolla kello wiisi)

9
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läksi hän ulos, ja löysi muita joutilasna seisomasta, ja
sanoi heille: "Miksi Te tässä kaiken päiwan joutilasna
seisotte?" He sattoiwat hänelle: "Sillä ei ole kenkään
meitä palkannut." Hän sanoi heille: "Menkäät Te myös
minun wiinamäkeeni, ja mitä kohtuus on, pitää teidän
saaman." Mutta koska ehtoo tuli, sanoi wiinamäen
isäntä perheensä haltialle: "Kutsu työwäki, ja maksa
heidän palkkansa, ruweten wiimeisistä ensimmäisiin asti."
Ia kuin ne tuliwat, jotka liki yhdellätoistakymmenen-
nellä hetkellä tulleet oliwat, saiwat he kukin penninginsä.
Mutta koska ensimmäiset tuliwat, luuliwat he enemmän
saamansa; ja he myös saiwat kukin penninginsä. Ia
kuin he saiwat, napisiwat he perheenisäntää wastaan,
ja sanoiwat: "Nämät wiimeiset owat yhden hetken työtä
tehneet, ja sinä teit heidän meidän werraksemme, jotka
olemma kantaneet päiwän kuorman ja helteen." Niin
hän wastasi yhdelle heistä: "Vstäwäni, en tee minä si-
nulle wäaryyttä; etkös sopinut minun kanssani määrä-
tystä penningistä? Ota se kuin sinun tulee, ja mene
matkaas, mutta minä tahdon tälle wiimeiselle antaa
niinkuin sinullenkin. Wai enkö minä saa tehdä minun
kalustani mitä minä tahdon? Katsotkos sentähden kar-
saasti, että minä hywä olen?" Niin wiimeiset tule-
wat ensimmäisiksi jaensimmäiset wiimeisiksi; Sillä monta
owat kutsutut, mutta harwat walitut."

17. lesuksen Wertauksm. (latkanto.)
Luu». 15.

lesuksen tykö tuli kaikkinaisia Publikaaneja ja syn-
tisiä, kuulemaan häntä. Ia Phariseukset ja kirjanop-
pineet napisiwat ja sanoiwat: "Tämä syntisiä wastaan-
ottaa, ja syö heidän kanssansa." Niin hän sanoi heille
tämän wertauksen, sanoen: "Kuka on teistä se ihminen,
jolla on sata lammasta, ja jos hän yhden niistä ka-
dottaa, eikö hän jätä yhdeksänkymmentä ja yhdeksän
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torpeen, ja mene sen jälkeen joka kadonnut on, siihen
asti että hän sen löytää? Ia kuin hän sen löytää, niin
hän panee sen olallensa iloiten. Ia koska hän tulee
kotiansa, niin hän kutsuu kokoon ystäwiänsä ja kylan-
sämiehet, ja sanoo heille: "Iloitkaat minun kanssani,
sillä minä löysin lampaani joka kadonnut oli." Minäsanon teille: niin pitää ilo oleman taiwaassa yhdestä
syntisestä, joka hanensä parantaa, enämmin kuin yhdek-
sästäkymmenestä ja yhdeksästä hurkaasta, jotka ei pa«
rannusta tarwitse."

"Taikka kuka waimo on, jolla on kymmenen pen-
ningita, jos hän yhden niistä kadottaa, eikö hän sytytä
kynttilätä, ja lakaise huonetta, ja etsi wisusti niinkau-
wan kuin hän sen löytää? Ia koska hän sen löytänyt
on, kutsuu hän kokoon ystäwiänsä ja kylänsäwaimot, ja
sanoo: "Iloitkaat minun kanssani; sillä minä löysin
penningini, jonka minä kadotin." "Niin myös", sanon
minä teille, "pitää ilo oleman Jumalan Engeleillä yh-
destä syntisestä, joka hänensä parantaa." Ia hän sa-
noi: "Ahdella miehellä oli kaksi poikaa. Ia nuorempi
heistä sanoi isällensä: "Isä, anna minulle osa tawaras-
ta, kuin minun tulee." Ia hän jakoi heille tawaran. Ia
ei kauwan sen jälkeen, koska nuorempi poika oli kaikki
koonnut, meni hän kaukaiselle maakunnalle; ja hukkasi
siellä tawaransa irstaisuudessa. Mutta koska hän kaikki
oli tuhlannut, niin tuli suuri nälkä kaikkeen siihen maa-
kuntaan; ja hän rupesi hätäyntymään: ja meni pois,
ja suostui yhteen sen maakunnan kauppamieheen; joka
hänen lähetti maankyliinsä, kaitsemaan sikojansa. Ia
hän pyysi watsaansa rawalla täyttää, jota siat söiwät;
Wei kenkään hänelle sitäkään antanut. Mutta kuin
hän mielensä maltti, sanoi hän: "Kuinka monella minun
isäni palkollisella on kyllä leipää, ja minä kuolen näl-
kään? Minä nousen, ja käyn minun isäni tykö, ja sa-
non hänelle: Isä, minä olen syntiä tehnyt taiwasta
Ivastaan ja sinun edessäs; ja en ole sillen mahdollinen
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sinun pojakses kutsuttaa; tee minua niinkuin yhden si-
nun palkollisistas." Ia hän nousi, ja tuli isänsä tykö.
Mutta koska hän wielä taampana oli, näki hänen isänsä
hänen ja armahti hänen päällensä, ja juosten lankesi
hänen kaulaansa ja suuta antoi hänen. Ia poika sa-
noi hänelle: "Isä minä olen syntiä tehnyt taiwasta was-
taan ja sinun edessäs, ja en ole mahdollinen tästedes
sinun pojakses kutsuttaa." Niin sanoi isä palwelioil-
lensa: "Tuokaat tänne ne parhaat waatteet ja pukekaat
hänen yllensä, ja antakaat sormus hänen käteensä, ja
kengät hänen jalkoihinsa, ja tuokaat se syötetty wasikka,
ja tappakaat se; ja syötämme ja riemuitkamme. Silla
tämä minun poikani oli kuollut, ja wirkosi jällen; hän
oli kadonnut, ja on taas löytty. Ia he rupesiwat rie-
muitsemaan."

18. Rikas mies ja Latsarus.
Luukk. 16.

Samassa tilassa lesus puhui seuraawaisen ta-
pauksen:

"Oli yksi rikas mies, joka waatetti hänensä purpu-
ralla ja kalliilla limawaatteella, ja eli jokapäiwä ilossaherkullisesti. Dli myös yksi kerjääjä, nimeltä Latsarus,
joka makasi hänen owensa edessä, täynnänsä paisumita;
ja pyysi rawittaa niistä muruista, jotka rikkaan pöy-
dältä putosiwat. Mutta koirat myös tuliwat ja nuo-
liwat hänen paisumansa. Niin tapahtui, että kerjääjä
kuoli ja wietiin engeleiltä Abrahamin helmaan. Niin
kuoli myös rikas, ja haudattiin. Ia koska hän helwe-tissä waiwassa oli, nosti hän silmänsä, ja näki Abra-
hamin taampana, ja Latsaruksen hänen helmassansa. Ia
hän huusi sanoen: "Isä Abraham, armahda minun pääl-
leni, ja lähetä Latsarus kastamaan sormensa pää Me-
teen, että hän jähdyttäis minun kieleni, sillä minä ko-
min waiwataan tässä liekissä. Niin sanoi Abraham:
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"Poikani, muista, että sinä sait sinun hywääs elämäs-
säs, niin myös Latsarus pahaa: mutta nyt hän lohdu-
tetaan, ja sinä waiwataan. Ia paitsi kaikkia näitä,
on meidän ja teidän walillä suuri juopakiinnitetty, että
ne, jotka tahtowat täältä sinne teidän tykönne mennä,
ei he woi; eikä sieltä tännekkään tulla." Niin hän sa-
noi: "Minä rukoilon siis sinua isä, ettäs lähetät hänen
minun isäni kotoon, sillä minulla on wiisi weljeä
todistamaan heille, ettei hekään tulisi tähän waiwan-
siaan." Sanoi hänelle Abraham: "Heillä on Mooses
ja Propheetat, kuulkan niitä." Mutta hän sanoi: "Ci,
isä Abraham; waan jos joku kuolleista menis heidän
tykönsä, niin he parannuksen tekisiwät." Hän sanoi hä-
nelle: "Ellei he Moosesta ja Propheetaita kuule, niin
ei he myös usko, jos joku kuolleista nousis ylös."

9. Lapsia kutsutaan esiin. Miehiä
koetellan.

Matth. 19. Mark. 10. Luukk. 18, 19.

Ia he toiwat lesuksen tykö lapsia, että hän hei-
hin rupeis; niin opetuslapset nuhteliwat heitä jotka niitä
toiwat. Mutta koska lesus sen näki, närkästyi hän
ja sanoi heille: "Sallikaat lasten tulla minun tyköni,
ja älkäät kieltäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan
waltakunta. Totisesti sanon minä teille: jokainen kuin
ei Jumalan waltakuntaa ota wastaan niinkuin lapsi,
ei hän suinkaan siihen tule sisälle." Ia hän otti hei-
tä syliinsä, ja pani kätensä heidän päällensä ja siunasi
heitä."

Kohta sen jälkeen tuli yksi arwossa pidetty nuori
mies, lankesi polwillensa hänen eteensä ja kysyi häneltä:
"Hywä Mestari, mitä minun pitää tekemän, että minä
ijankaikkisen elämän perisin?" Niin lesus sanoi hänelle:
"Miksis sanot minun Kywäksi? Ei kenkään ole hywä,
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waan yksi Jumala. Kylläs käskyt tiedät." Niin se
wastasi ja sanoi lesukselle: "Mestari, nämät kaikki olen
minä pitänyt hamasta minun nuoruudastani. Mitä
wielä minulta puuttuu?" Koska lesus katsahti hänen
päällensä, rakasti hän häntä, ja sanoi hänelle: "FMsinulta puuttuu; mene, myy kaikki mitä sinulla on, ja
anna waiwaisille, ja sinulla pitää oleman tawara tai-
waassa; ja tule, seuraa minua, ottain risti." Mutta
hän tuli siitä puheesta murheelliseksi, ja meni pois mur-
heissansa; silla hänellä oli paljo tawarata. Ia kuin
lesus katsahti ympärinsä, sanoi hän opetuslapsillensa:
"Kuinka työläästi rikkaat tulewat Jumalan walta-
kuntaan."

Ia kuitenkin he wähän ajan perästä löysiwät sel-
laisen rikkaan. lesus oli nimittäin wiimeisellä matkal-
lansa Jerusalemiin, ja hän meni sisälle ja waelsi Jeri-
kon läpitse. Ia katso! yksi mies oli, nimeltä Zakeus,
hän oli Publikaanein päämies, ja oli rikas. Ia hän
pyysi nähdä lesusta, kuka hän olis; eikä saanut kan-
salta, sillä hän oli warttansa wähäinen. Ia hän sa-
mosi edelle, meni ylös yhteen metsäfiikuna-puuhun, että
hän olis saanut hänen nähdä; sillä sen kautta oli hän
waeltawa. Ia kuin lesus tuli siihen paikkaan, katsoi
hän ylös, ja näki hänen, ja sanoi hänelle: "Zakee, astu
nopiasti alas, sillä minun pitää tänäpänä oleman si-
nun huoneessas." Hän astui nopiasti alas, ja otti hä-
nen iloiten wastaan. Ia kuin he sen näkiwät, napisi-
wat he kaikki, että hän meni sisälle syntisen miehen ty-
kö olemaan. Mutta Zakeus seisoi, ja sanoi Herralle:
"Katso! Herra, puolen minun tawaratani annan minä
waiwaisille; ja jos minä jonkun pettänyt olen, sen minä
neljäkertaisetti jällen annan." Niin lesus sanoi hä-
nelle: "Tänäpänä on tälle huoneelle autuus tapahtunut/
että hänkin on Abrahamin poika. Sillä ihmisen Poika
tuli etsimään ja wapahtamaan sitä kuin kadonnut oli."
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20. Laupias Samaritaani ja se Armo-
toin Palwelm.

Luukk. 10. Matth. 18

Kerran tuli yksi lainoppenut lesuksen tykö ja kiu-
sasi häntä, sanoen: "Mestari, mitä minun pitää teke-
män, että minä ijankaikkisen elämän perisin?" lesus o-
sotti hänen lakiin, jonka paasisäpito on rakkaus Juma-
lala ja lähimmäistä kohtaan. Mutta hän tahtoi itsen-
sä wanhurskaaksi tehdä, ja sanoi lesukselle: "Kukasta
minun lähimmäiseni on?" Wastauksen asemesta jutteli
lesus hänelle yhden tapauksen, ja sanoi: "Uksi ihminen
meni alas Jerusalemista Jerikoon, ja tuli ryöwäritten
käsiin; jotka hänen alasti riisuiwat, ja haawoittiwat,
meniwät pois, ja jättiwät hänen puolikuollueksi. Niin
tapahtui, että yksi pappi sitä tietä waelsi, ja kuin hän
hänen näki, meni hän ohitse. Niin myös Lewiita, kuin
hän tuli sille paikalle, näki hänen, ja meni ohitse. Tuli
wihdoin yksi Samaritaanuskin, jolta se luudalainen
mies kyllä kaikkein wahimmin odotti apua. Mutta kuin
hän näki hänen, armahti hän häntä. Ia tuli ja sitoi
hänen haawansa, ja wuodatti siihen öljyä ja wiinaa;
ja pani juhtansa päälle, ja wei hänen majaan, ja kor-
jasi häntä. Ia toisena päiwänä matkusti hän, ja otti

kaksi penningitä, ja antoi „ isännälle, ja sanoi hänelle:
"Korjaa häntä; ja jos sinä mamman kulutat, niin
minä palaitessani maksan sinulle." "Kuka siis näistä
kolmesta oli sinun nähdäkses hänen lähimmäisensä, joka
ryöwäritten käsiin oli tullut?" Lainoppenut wastasi:
"Joka laupiuden teki hänen kohtaansa." Niin lesus
sanoi hänelle: "Mene, ja tee sinä myös niin." Mutta
kuinka armottoman käypi? Sen opettaa lesus yhdessä
tvertauksessa: "Taiwaan waltakunta on Kuninkahan wer-
rattu, joka tahtoi lukua laskea palweliainsa kanssa. Ia
kuin hän rupesi laskemaan, tuli yksi hänen eteensä, joka
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oli hänelle welkaa kymmenen tuhatta leiwiskätä; mutta
ettei hänellä ollut waraa maksaa, käski hänen Herransa
hänen myytää, ja hänen emäntänsä/ ja lapsensa, ja
kaikki mitä hänellä oli, ja maksettaa. Niin se palwe-
lia lankesi mahan, rukoili häntä, ja sanoi: "Herra, ole
kärsiwällinen minun kanssani, minä maksan kaikki si-
nulle." Niin armahti Herra sitä palweliata, päästi
hänen, ja antoi hänelle welan anteeksi. Niin se palwe-
lia meni ulos, ja löysi yhden kanssapalwelioistansa,
joka hänelle oli welkaa sata penningitä; ja hän tarttui
häneen, ja kiristi häntä kurkusta, sanoen: "Maksa mi-
nulle welkas." Niin hänen kansapalweliansa lankesi maa-
han hänen jalkainsa juureen, ja rukoili häntä, sanoen:
"Ole kärsiwällinen minun kanssani, minä maksan kaikki
sinulle." Mutta ei hän tahtonut, waan meni ja heitti
hänen torniin, siihenasti kuin hän welan maksais. Kuin
sitte muut hänen kanssapalweliansa näkiwät mitä teh-
tiin, murehtiwat he sangen kotvin, tuliwat ja ilmoitti-
wat Herrallensa kaikki mitä tehty oli. Silloin kutsuiHerra hänen eteensä, ja sanoi hänelle: "Sinä paha pal-
Welia, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen welan,
ettäs minua rukoilit: Eikö myös sinun pitänyt armah-
taman sinun kanssapalweliatas, niinkuin minäkin ar-
mahdin sinun?" Ia hänen Herransa wihastui, ja an-
toi hänen pööweleille, siihenasti kuin hän maksais kaikki
mitä hän oli hänelle welkaa. Niin myös minun tai-
waallinen Isäni tekee teille, jollet te kukin weljellensa
teidän sydämistänne anna anteeksi heidän rikoksitansa."

21. Nöyryydestä.
Luukk. 18.

lesus sanoi kerran muutamille, jotka itse päällensä
uskalsiwat, että he oliwat hurskaat, ja muita katsoiwat
ylön, tämän wertauksen: "Kaksi ihmistä meniwät ylös
temppeliin rukoilemaan; yksi Phariseus ja toinen Pu-
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blikaani. Phariseus seisoi ja rukoili näin itseltänsä:
"Minä kiitän sinua Jumala, etten minä ole niinkuin
muut ihmiset, ryöwäri, wäärä, huorintekia, taikka myös
niinkuin tämä publikaani. Kahdesti wiikossa minä paas-
toon, ja annan kymmenekset kaikista kuin minulla on."
Ia publikaani seisoi taampana, eikä tahtonut silmiänsäk-
kään nostaa ylös taiwaaseen päin, mutta löi rintoinsa,
ja sanoi: "Jumala armahda minun syntisen päälleni."
Minä sanon teille, tämä meni kotiansa hurskaampana
kuin se toinen; sillä jokainen joka itsensä ylentää, se ale-
taan, ja joka hänensa alentaa, se ylötään."

Toisella kertaa opetuslapset tuliwat lesuksen tykö,
ja kysyiwät: "Kuka on suurin taiwaan waltakunnassa?"
lesus kutsui tykönsä lapsen, ja asetti sen heidän keskel-
lensä; ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellet te
käänny, ja tule niinkuin lapset, niin ette suinkaan tule
sisälle taiwaan waltakuntaan. Joka siis itsensä alen-
taa niinkuin tämä lapsi, se on suurin taiwaan walta-
kunnassa; ja joka holhoo senkaltaisen lapsen minun ni-
meeni, hän holhoo minun.

Kerta jälkeenpäin lesus oli temppelissä ja opetti
kansaa ja sanoi heille: "Kawahtakaat teitänne Kirjanop-
penuista, jotka tahtowat käydä pitkissä waatteissa, ja
ottawat hywäksi terwetykset turulla, ja ylimmäiset is-
tuimet Synagogissa ja ylimmäiset siat ehtoollisissa."
Näin puhuessansa istui hän wastapäätä uhriarkkua ja
näki rikkaat panewan lahjojansa uhriarkkuun. Hän
näki myös yhden köyhän lesken panewan siihen kaksi
ropoa. Ia hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja sanoi:
"Totisesti sanon minä teille: tämä köyhä leski pani e-
nämmän kuin nämät kaikki. Sillä kaikki nämät pani-
wat siitä kuin heillä liiaksi oli Jumalan uhriksi; mutta
tämä pani köyhyydestänsä kaiken hänen tawaransa kuin
hänellä oli."
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22. Kristuksen Kirkastaminen.
Matth. 17. Mark. 9. Luukk. 9.

Wähää ennen wiimeistä matkaansa Jerusalemiin,
otti lesus kolme opetuslastansa, Pietarin, Jakobin ja
Johanneksen, hänen weljensä, ja wei heidän erinänsä
korkialle tvuorelle. Ia kirkastettiin heidän edessänsä,
ja hänen kaswonsa paistoiwat niinkuin aurinko, ja hä-
nen waatteensa tuliwat walkiaksi niinkuin walkeus. Ia
katso! heille näkyiwät Mooses ja Elias, jotka puhuiwat
hänen kanssansa. Niin wastasi Pietari, ja sanoi le-
sukselle: "Herra, meidän on tässä hywä olla: jos sinä
tahdot, niin me teemme tähän kolme majaa, sinulle yh-
den, ja Moosekselle yhden, ja Elialle yhden." Wielä
hänen puhuissansa, katso! paistawa pilwi ympäri war-
josi heidän; ja katso! ääni pilwestä sanoi: "Tämä onse minun rakas Poikani, johonka minä mielistyin; kuul-
kaat, häntä." Ia kuin opetuslapset sen kuuliwat, lan-
kesiwat he kaswoillensa, ja peljästyiwät sangen kotvin.
Mutta lesus tuli, ja rupesi heihin, ja sanoi: "Roskaat,
ja älkäät peljätkö." Mutta koska he silmänsä nosti-
wat, ei he ketään nähneet, waan lesuksen yksinänsä.
Ia kuin he meniwät wuorelta alas, haasti lesus hei-
tä, ja sanoi: "Alkäät kellekkään tätä näkyä sanoko, sii-
henasti kuin ihmisen Poika kuolluista nousee."

23. lesuksen Wierastus Vethaaniassa.
Luulk. 10. loh. 11, 12.

Hetken matkaa Jerusalemista, toisella puolen Öl-
jymäkeä, oli Bethaanian kylä, jossa ne kolme hurskasta
ihmistä, Latsarus ja hänen sisarensa Martha ja Maria
asuiwat, joita lesus rakasti, ja joitten tykönä hän usein
wierasti. Kerta hän tuli sinne, ja kaikki, kukin tatval-
lansa, iloitsitvat hänen tulostansa. Maria istui le-
suksen jalkain juureen jakuulteli hänen puheitansa; mutta
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Martha teki paljo askareita ftalwellaksensa häntä. Ia
hän tuli lesuksen tykö ja sanoi: "Herra, etkös tottele
että minun sisareni jätti minun yksinäni askaroitsemaan?
Sano siis hänelle/ että hän minua auttais." Niin le-sus wastasi ja sanoi hänelle: "Martha, Martha! paljo
sinä suret ja pyrit, mutta yksi on tarpeellinen. Maria
on hywän osan walinnut, joka ei häneltä pidä otetta-
man pois."

Wiimeisella matkallansa Jerusalemiin lesus sai
Bethaaniasta tämän sanoman: "Herra, katso! se sai-
rastaa, jotas rakastat." Koska lesus sen kuuli, sanoi
hän: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi, waan Jumalan
kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kunnioitettai-
siin." Kuin hän siis kuuli hänen sairastaman, wiipyi
hän siinä paikassa kaksi päiwää. Sitte sanoi hän ope-
tuslapsillensa: "Menkamme.jällen ludeaan." Opetus-
lapset sanoiwat hänelle: "Äsken etseiwät luudalaiset
sinua kiwittääksensä, ja sinä menet taas sinne?"— le-sus wastasi: "Jos joku päiwällä waeltaa, ei hän louk-
kaa itsiänsä." Sitte sanoi hän heille: "Meidän ysta-
wämme Latsarus makaa; mutta minä menen häntä u-
nesta herättämään." Niin sanoiwat hänen opetuslapsen-
sa: "Herra, jos hän makaa, kyllä hän paranee." Mutta
lesus sanoi hänen kuolemastansa, ja he luuliwat hä-
nen sanowan unen makaamisesta. Niin lesus sanoi
heille selkiästi: "Latsarus on kuollut; mutta menkämme
hänen tykönsä." Ia he meniwät. Koska Martha kuuli
lesuksen tulewan, juoksi hän häntä wastaan, ja sanoi
hänelle: "Herra, jos sinä olisit täällä ollut, niin ei mi-
nun weljeni olisi kuollut." lesus sanoi hänelle: "Si-
nun weljes on nousewa ylös." "Minä tiedän", sanoi
Martha, "hänen nousewan ylösnousemisessa wiimeisenä
päiwäna." Sanoi lesus hänelle: "Minä olen ylösnou-
semus ja elämä; joka uskoo minun päälleni, hän elää,
ehkä hän olis kuollut. Uskotkos sen? "Hän sanoi hä-
nelle: "Herra, minä uskon sinun Kristukseksi Jumalan
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Pojaksi, joka tulewa oli mailmaan." Sitte hän kut-
sui Marian, sisarensa, jolla oli monta luudalaista wie-
raina, jotka oliwat tulleet lohduttamaan häntä weljen-
sä kuolemasta. Maria nousi nopiasti ja meni ulos,
ja häntä seurasiwat luudalaiset, jotka luuliwat hänen
menemän Latsaruksen haudalle. Maria lankesi lesuksen
jalkain juureen ja sanoi: "Herra, jos sinä olisit täällä
ollut, ei olisi minun weljeni kuollut." Kuin lesus näki
hänen itkemän, ja luudalaiset, jotka hänen kanssansa
tulleet oliwat, itkemän, kauhistui hän hengessä ja tuli
sangen murheelliseksi, ja itki. Niin luudalaiset sanoi-
wat: "Katso! kuinka hän rakasti häntä!" lesus kysyi:
"Kuhunka te hänen panitte?" He sanoiwat hänelle:
"Herra, tule ja katso!" He luuliwat hänenkin tahtoman
hautaa nähdä; sillä myöhän jo luuliwat olewan auttaa.
lesus meni haudalle, ja se oli kuoppa, ja kiwi sen päälle
pantu. lesus sanoi: "Ottakaat kiwi pois." Sanoi
hänelle Martha: "Herra, jo hän haisee; sillä hän on
neljä päiwää kuolluna ollut." lesus sanoi hänelle:
"Enkö minä sinulle sanonut: jos sinä uskoisit, niin sinä
näkisit Jumalan kunnian?" Niin he ottiwat kiwen pois.
Ia lesus nosti silmänsä yläs ja sanoi: "Isä, minä
kiitän sinua, ettäs minua kuulit: >— mutta minä tiedän
myös, ettäs aina minua kuulet; mutta kansan tähden,
joka tässä ympäri seisoo, sanon minä, että he uskoisi-
wat sinun minua lähettäneeksi." Ia kuin hän nämät
sanonut oli, huusi hän suurella äänellä: "Latsare, tule
ulos!" Ia se kuollut tuli ulos, sidottuna käsistä ja jal-
woista kääriliinalla, ja hänen kastoonsa oliwat sidotut
ympäri hikiliinalla. lesus sanoi heille: "Päästäkäät
häntä, ja antakaat hänen mennä."

Niin monta luudalaista, jotka oliwat Marian
tykö tulleet ja näkiwät ne kuin lesus teki, uskoiwat
hänen päällensä. Mutta muutamat meniwät Phari-
seusten tykö, ja ilmoittiwat heille mitä lesus oli teh-
nyt. Ia he neuwotteliwat keskensä kuolettaaksensa häntä.
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lesus meni sieltä yhteen maan paikaan lähes korpea,
yhteen kaupunkiin, joka kutsutaan Ephraim, ja oleskeli
siellä opetuslastensa kanssa. Kuutta päiwäa ennen
pääsiäistä tuli lesus jällen Bethaaniaan, ja he wal-
mistiwat hänelle siellä ehtoollisen yhden Simon nimisen
huoneessa, ja Martha palweli, mutta Latsarus oli yksi
niistä kuin hänen kanssansa aterioitsiwat. Niin Maria
otti naulan woidetta, turmelematointa ja kallista Nar-
dusta, ja woiteli lesuksen jalat, ja kuiwasi ne hiuksil-
lansa, ja huone täytettiin woiteen hajusta. Niin sanoi
yksi hänen opetuslapsistansa, Juudas Iskarioth, joka
hänen sitte petti: "Miksei tätä woidetta myyty kolmeen
sataan penningiin, ja annettu waiwaisille." Mutta
hän sanoi sen, ei että hän murhetta piti waiwaisista,
waan että hän oli waras, ja hänellä oli lesuksen ja.
hänen opetuslastensa yhteinen raha-wara hallussansa..

Niin lesus sanoi: "Miksi te tätä waimoa
waatte? Hän teki hywän työn minun kohtaani. Teillä
owat aina waiwaiset, ja koska itänänsä te tahdotte,
niin te saatte heille hywin tehdä; mutta en minä teillä
aina ole. Tämä teki mitä hän tv oi; ja ennätti woi-
telemaan minun ruumistani hautaamiseksi. Totisesti sa-
non minä teille: kussa tämä Ewangeliumi saarnataan
kaikessa mailmassa, niin myös tämä, kuin hän teki, pi-
tää mainittaman hänen muistoksensa."
24. lesuksen Ratsastaminen Jerusalemiin.

Match. 21. Mark. 11. Luukk. 19.

Päiwää senjälkeen lähti lesus Bethaaniasta Je-
rusalemiin. Tie käwi Bethphagen kylän ohitse, ja kuin
hän tuli sitä lähelle, lähetti hän kaksi opetuslastansa
edelle, ja sanoi heille: 'Menkäät kylään, joka on teidän
edessänne, ja te löydätte kohta aasintamman sidottuna,
ja warsan hänen kanssansa; päästäkaät ne ja tuokaat
minulle. Ia jos joku teille jotakin sanoo, niin sano-
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kaat: "Herra niitä tarwitsee, ja kohta hän laskee hei-
dän." Tämä kaikki tapahtui, että täyteläisiin/ kuin
sanottu oli Propheetan kautta, joka sanoo: "Sanokaat
Zionin tyttärelle: Katso sinun Kuninkaas tulee sinulle
siwia, istuin aasintamman päällä, ja ikeen alaisen aa-
sin warsan päällä." Opetuslapset meniwät ja tekiwät
niinkuin lesus heille käskenyt oli, ja taluttiwat aasin-
tamman ja warsan, ja paniwat niitten päälle heidän
waatteensa, ja istuttiwat hänen niitten päälle. Niin
enin osa kansasta hajotti waatteensa tielle; ja ne muut
karseiwat oksia puista, ja hajottiwat tielle. Mutta kan-
sa, joka edellä käwi ja jotka seurasiwat, huusiwat ja sa-
noiwat: "Hosianna (Herra auta) Dawidin Pojalle, kii-
tetty olkoon se joka tulee Herran nimeen! Hosianna kor-
keudessa!" Ia kuin hän lähemmäksi tuli, katsoi hän kau-
pungin päälle, itki häntä, ja sanoi: "Jos sinäkin tie-
täisit, niin sinä ajattelisit tosin tällä siuun ajallas, mitä
sinun rauhaas sopis, mutta nyt owat ne kätketyt sinun
silmäis edestä. Sillä ne päiwät pitää tuleman sinun
ylitses, että sinun wihollises stantsaawat sinun ja pii-
rittäwat sinun ja ahdistawat sinun joka kulmalta, ja
maahan tasoittawat sinun ja sinun lapses jotka sinussa
owat, ja ei jätä sinussa kiwea kiwen päälle, ettes sinun
etsikkos aikaa tuntenut." Ia hän meni sisälle temppe-
liin, ja ajoi ulas kaikki jotka siellä myiwät ja ostiwat,
ja waihettajain pöydät ja kyhkyisten kaupitsiain istui-
met hän kukisti, ja hän opetti ja sanoi heille: "Kirjoi-
tettu on: Minun huoneeni on rukous-huone, mutta te
oletta sen tehneet ryöwäritten luolaksi." Mutta koska
Pappein päämiehet ja kirjanoppeneet kuuliwat lapset
temppelissä huutawan: "Hosianna Dawidin Pojalle!"
närkästyiwät he ja sanoiwat hänelle: "Kuuletkos mitä
mämät sanowat?" Niin hän sanoi heille: "Kuulen kyllä.
Ettekö te koskaan ole lukeneet: Lasten ja imewäisten
suusta olet sinä kiitoksen walmistanut!?" Ia hän luo-
wui heistä, ja meni ulos kaupungista Bethaaniaan, ja
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oli siellä yötä. Mutta huomeneltain (Maanantaina)
kaupungihin palaistessansa, isosi hän. Ia koska hän
näki yhden fiikunapuun tien ohessa, meni hän sen tykö,
ja ei löynnyt siinä mitään muuta, kuin lehdet ainoas-
taan; ja sanoi sille: "Älköön ikänä tästäkään edes si-
nusta hedelmätä kaswako." Ia fiikunapuu kohta kui-
wettui. Tämä fiikunapuu oli kuwaus Juudaan kan-
sasta, joka ei tehnyt parannuksen soweliaita hedelmitä.

25. Peltomiehet wiinamäessä ja Haa-
waatteet.

Matth. 21. Maik. 12. Luukk. 20. Matth. 22, 23. Luuk. 11.

Samana päiwanä pani lesus Jerusalemissa esilleseuraaman wertauksen: "Oli yksi perheenisäntä, joka is-
tutti wiinamäen, ja pani aidan sen ympärinsä, ja kai-
woi siihen wiinakuurncm, ja rakensi tornin; ja pani sen
wuorolle peltomiehille, ja waelsi muille maille. Mutta
koska hedelmäin aika lähestyi, lähetti hän palweliansa
peltomiesten tykö, ottamaan sen hedelmitä. Niin pel-
tomiehet ottiwat kiinni hänen palweliansa, ja yhden he
pieksiwät, toisen he tappoiwat, kolmannen he kiwittiwät.
Taas hän lähetti toiset palweliat, usiammat kuin en-
simmäiset: ja he tekiwät heille myös niin. Wiimein lä-
hetti hän heidän tykönsä poikansa, ja sanoi: "He kart-
tamat minun poikaani." Mutta koska peltomiehet nä-
kiwät pojan, sanoiwat he keskenänsä: "Tämä on peril-
linen; tullaat, tappakamme häntä, ja niin me saamme
hänen perintönsä." Ia he ottiwat hänen, sysäsiwät
ulos wiinamäestä ja tappoiwat. Koska siis wiinamäen
isäntä tulee, mitä hän niitten peltomiesten tekee?" He
sanoiwat hänelle: "Ne pahat hän pahasti hukuttaa, ja
antaa wiinamäkensä toisille wiinamäen miehille, jotka
hänelle antamat hedelmät ajallansa. Niin lesus sanoi
heille: "Sentähden sanon minä teille: Jumalan walta-
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kunta pitää teiltä otettaman pois ja annettaman paka-
noille, jotka sen hedelmän tekewät." Toisen wertauksen
hän heille puhui ja sanoi: "Taiwaan waltakunta on
Kuninkaan wertainen, joka teki häitä pojallensa, ja lä-
hetti palweliansa kutsumaan kutsutulta häihin; ja ei he
tahtoneet tulla. Taas hän lähetti toiset palweliat, sa-
noen: "Sanokaat kutsutuille: Katso! minä walmistin
minun atriani; minun härkäni ja syöttilääni owat ta-
petut, jakaikki owat walmistetut; tulkaat häihin." Mut«
ta he katsoiwat ylön, ja meniwät pois, yksi pellollensa,
toinen kaupallensa. Ia muutamat ottiwat kiinni hänen
palweliansa, piltkasiwat heitä ja tappoiwat. Koska
Kuningas sen kuuli, wihastui hän, lähetti sotawäkensä,
ja hukutti ne murhamiehet, ja heidän kaupunginsa poltti.
Silloin hän sanoi palwelioillensa: "Häät tosin owat
walmistetut; mutta kutsutut ei olleet mahdolliset. Men-
käät siis teitten haaroin; ja kaikki jotka te löydätte,
kutsukaat häihin." Ia ne palweliat meniwät ulos teille,
ja kokosiwat kaikki kuin he löysiwät, pahat ja hywät;
ja häähuone täytettiin wieraista. Niin Kuningas meni
katsomaan wieraita, ja näki siellä yhden ihmisen, joka
ei ollut waatetettu hääwaatteilla, ja sanoi hänelle: "M----täwäni, kuinkas tänne tulit, ja ei sinulla ole hääwaat-
teita?" Mutta hän waikeni. Silloin sanoi Kuningas
palwelioillen: "Sitokaat hänen kätensä ja jalkansa, ja
heittäkäät hän ulkoiseen pimeyteen: siellä pitää oleman
itku ja hammasten kiristys. Sillä monta on kut-
suttu, mutta harwat owat walitut."

Ihden toisen puheen kirjanoppeneitten ja phariseus-
ten jumalattomuudesta päätti hän seuraawilla sanoilla:
"Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat Propheetat, ja
kilvillä surmaat ne, jotka sinun tykos lähetetyt owat;
kuinka usein minä tahdoin koota sinun lapses, niinkuin
kana kokoo poikansa siipeinsa ala? ja et te tahtoneet.
Katso! teidän huoneenne pitää teille jäämän kylmille.
Sillä minä sanon teille: Et te suinkaan minua täste-
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des näe, siihenasti kuin te sanotte: Kiitetty olkoon se,
joka tulee Herran nimeen."

26. lesuksen puhe wiimeisista ajoista.
Matth. 24. Mark. 13. Luukk. 21.

Niin lesus meni ulos temppelistä, ja hänen ope-
tuslapsensa tuliwat osottamaan hänelle temppelin ra-
kennuksia, kuinka kauniit ne oliwat. Niin lesus sanoi
heille: "Ettekö te kaikkia näitä näe? Totisesti sanon minä
teille: Ei pidä tässä jätettämän kiweä kiwen päälle, jota
ei maahan jaoteta. Mutta koska Te näette Jerusale-
min sotawäeltä piiritettäwän, niin tietkäät että hänen
perikatonsa on lähestynyt. Silloin ne jotka ludeeassa
owat, paetkan Wuorille; ja joka katon päällä on, älköön
astuko alas ottamaan jotakin huoneestansa; ja joka pel-
lolla on, älköön palailko waatteitansa ottamaan. Sillä
ne owat Jumalan kostopäiwät, että kaikki täytetaisiin
kuin kirjoitetut owat. Mutta woi raskaita ja imettä-
wäisiä niinä päiwinä! Sillä suuri waiwa pitää maan
päällä oleman ja wiha tämän kansan päällä. Ia hei-
dän pitää lankeeman miekan terään ja he wiedään fan-
giksi kaikkinaisen kansan sekaan, ja Jerusalem pitää tal-
tuttaman pakanoilta, siihen asti kuin pakanain aika täy-
tetään."

Ia koska hän istui Öljymäellä, kysyi häneltä eri-,
nänsä Pietari ja lakobus ja Johannes ja Andreas:
"Mikä sinun tulemises ja mailman lopun merkki ollee?"
lesus wastasi ja sanoi heille: "Katsokaat, ettei kenkään
teitä wiettele: sillä monta tulewat minun nimeeni sa-
noen: minä olen Kristus; ja wiettelewät monta. Te
saatte kuulla sotia ja sanomita sodista. Kansan pitää
kansaa wastaan nouseman, ja »valtakunnan »valtakuntaa
wastaan; ja tulee ruttotauti ja nälkä ja maan järistys
moneen paikkaan. He ylön antamat teitä waiwaan, ja
tappawat teitä, ja tulette wihattawaksi kaikilta paka-
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noilta, minun nimeni tähden. Ia silloin monta pahe-
newat, ja wihaawat toinen toistansa keskenänsä. Ia
monta waärää propheetata nousewat, jawiettelewät mon-
ta. Ia tämä waltakunnan ewangeliumi pitää saarnat-
taman kaikessa mailmassa, kaikille pakanoille todistuk-
seksi; ja silloin tulee loppu. Ia silloin pitää suuren
waiwan oleman, jonka kaltaista ei ole ollut mailman
alusta niin tähän asti, ei myös tule. Silloin jos joku
teille sanois: "Katso! tässä on Kristus, taikka siellä",
älkäät uskoko. Sillä niinkuin pitkäisen tuli leimahtaa
idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on myös ihmisen
Pojan tulemus. Sillä kussa raato on, siihen kotkat
kokoontuivat. Mutta kohta sen ajan waiwan jälkeen
aurinko pimenee ja kuu ei anna waloansa, ja tähdet pu-
toowat taiwaasta, ja taiwaan woimat pitää liikutetta-
man. Ia silloin näkyy ihmisen Pojan merkki taiwaas-
sa; ja silloin kaikki sukukunnat maassa parkuwat, ja
saawat nähdä ihmisen Pojan tulewan taiwaan pilwissä,
suurella woimalla ja kunnialla. Ia hän lähettää enge-
linsä suurella basuunan äänellä, ja he kokoowat hänen
walittunsa neljästä tuulesta, yhdestä taiwasten äärestä
niin toiseen. Ia siitä päiwästä ja hetkestä ei tiedä
kenkään, ei taiwaan engelitkaän, waan minun Isäni yk-
sinänsä. Walwokaat siis; sillä et te tiedä millä het-
kellä teidän Herranne on tulewa."

27. lesuksen puhe Viimeisestä Tuomiosta.
(latk. edellisestä.)

Matth. 25.
"Silloin pitää taiwaan waltakunta oleman kym-

menen neitseen kaltainen, jotka ottiwat lamppunsa, ja
meniwät ulos ylkää wastaan. Mutta wiisi heistä oli
taitawata, ja wiisi tyhmää. Ne tyhmät ottiwat lamp-
punsa, ja ei ottaneet öljyä myötänsä; mutta taitawat
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ottiwat öljyä astioihinsa, ynnä lamppuinsa kanssa. Kos-
ka ylkä wiipyi, tuliwat he kaikki uneliaiksi, ja makasi-
wat. Mutta puoli yönä tuli huuto: "Katso! ylkä tu-
lee; menkäät ulos häntä waötaan." Niin nousiwat kaikki
nämät neitseet, ja walmistiwat lamppunsa. Mutta tyh-
mät sanoiwat taitawille: "Antakaat meille teidän öljys-
tänne; sillä meidän lamppumme sammuwat." Niin was-
tasiwat taitamat, sanoen: "Ei suinkaan, ettei meiltä ja
teiltä puuttuisi; waan menkäät paremmin niitten tykö,
jotka myymät, ja ostakaat itsellenne." Koska he me-
niwät ostamaan, tuli ylkä; ja jotka walmiit oliwat, ne
meniwät hänen kanssansa häihin, ja owi suljettiin. Wii--
mein tuliwat nekin toiset neetseet, ja sanoiwat: "Herra,
Herra, awaa meidän eteemme." Mutta hän wastasi
ja sanoi: "Totisesti sanon minä teille: en tunne minä
teitä." Walwokaat sentähden; sillä et te tiedä päiwää
eikä hetkeä, jona ihmisen Poika tulee. Niinkuin ih-
minen matkusti kauwas ja kutsui Palmettansa, ja antoi
heille tawaransa. Ia niin yhdelle antoi wiisi leiwis-
kätä, toiselle kaksi, ja kolmannelle yhden, jokaitselle Ma-ransa jälkeen, ja meni kohta matkaansa. Niin meni se,
joka wiisi leiwiskätä oli ottanut, teki niillä kauppaa, ja
woitti toiset wiisi leiwiskätä. Niin myös se, joka kaksi
oli ottanut, woitti myös toiset kaksi. Mutta joka yh-
den oli ottanut, hän meni pois ja kaiwoi maahan, ja
kätki Herransa rahan. Pitkän ajan perästä tuli niit-
ten palweliain herra, ja laski lukua heidän kanssansa.
Ia tuli se, joka oli ottanut wiisi leiwiskätä, ja toi toi-
set wiisi leiwiskätä, ja sanoi: "Herra, wiisi leiwiskätä
sinä annoit minulle; katso! minä olen toiset wiisi lei-
wiskätä niillä woittanut." Sanoi hänen herransa hä-
nelle: "Hywin, sinä hywä ja uskollinen palwelia, wä-
hän päälle sinä olit uskollinen, minä panen sinun pal-
jon päälle; mene sinun herras iloon." Niin tuli se, joka
oli kaksi leiwiskätä ottanut, ja sanoi: "Herra, kaksi lei-
wiskätä sinä annoit minulle; katso! toiset kaksi olen mi-



148

nä woittanut." Sanoi hänen herransa hänelle: ''Hy-
win, sinä hywä ja uskollinen palwelia, wähän päälle
sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle;
mene sinun herras iloon." Niin myös se tuli, joka yh-
den leiwiskän oli ottanut, ja sanoi: Herra, minä tiesin
sinun korvaksi mieheksi; sinä niität siitä kuhunkas et kyl-
wänyt, ja siitä sinä kokoot, kuhunka sinä et hajotta-
nut; ja minä peljäten menin pois ja kätkin sinun lei-
wiskäs maahan; katso! tässä on sinun omas." Niin
hänen herransa wastasi ja sanoi hänelle: Sinä paha
ja laiska palwelia; tiesitkös minun siitä niittämän, ku-
hunka en minä kylwänyt, ja sieltä kokoowan, johonka
en minä ole hajottanut, niin sinun siis olis tullut antaa
minun rahani waihettajille, jaminä tultuani olisin omani
jällen saanut kaswoin kanssa; ottakaat siis häneltä se
leiwiskä, ja antakaat sille jolla on kymmenen leiwis-
kätä; sillä jokaitselle, jolla on, pitää annettaman, ja
hänellä pitää kyllä oleman; mutta jolla ei ole, sekin
kuin hänellä on, pitää häneltä otettaman pois. Ia
heittäkäät se kelwotoin palwelia ulkonaiseen pimeyteen:
siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys."

"Mutta koska ihmisen Poika tulee kunniassansa, ja
kaikki pyhät cngelit hänen kanssansa, silloin hän istuu
kunniansa istuimella; ja hänen eteensä kootaan kaikki
kansat, ja hän eroittaa toiset toisistansa, niinkuin pai-
men eroittaa lampaat wuohista. Ia asettaa lampaat
tosin oikialle puolellensa, mutta wuohet wasemmallensa.
Silloin sanoo Kuningas niille, jotka hänen oikialla puo-
lellansa owat: "Tullaat minun Isäni siunatut, emista-
kaat se waltakunta, joka teille on walmistettu mailman
alusta. Sillä minä isosin, ja te ruokitte minun; minä
janosin, ja te juotitte minun; minä olin outo, ja te mi-
nun huoneeseen otitte; alasti, ja te »vaatetitte minun;
sairasna, ja te opitte minua; minä olin fangina, ja te
tulitta minun tyköni." Silloin wanhurskaat häntä was-
taawat, ja sanoivat: "Herra, koska me näimme sinun
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isoowan, ja ruokimme sinun; taikka janoowan, ja an-
noimme sinun juoda? Koska me näimme sinun outona,
ja huoneeseen otimme sinun; taikka alastoinna, ja waa-
tetimme sinun? Eli koska me näimme sinun sairasna,
taikka fangina, ja tulimme sinun tykös?" Niin wastaa
Kuningas, ja sanoo heille: "Totisesti sanon minä teille:
Sen kuin te oletta tehneet yhdelle näistä wähimmistä
minun weljistäni, sen te teitte minulle." Silloin hän
myös sanoo niille, jotka wasemmalla owat: "Menkäät
pois minun tyköäni, te kirotut, siihen ijankaikkiseen tu-
leen, joka walmistettu on perkeleelle ja hänen engeleil-
lensä. Sillä minä isosin, ja et te minua ruokkineet;
minä janosin, ja et te minua juottaneet; minä olin outo,
ja et te minua huoneeseen ottaneet; alastoin, ja et te
minua waatettaneet; minä olin sairas ja fangina, ja et
te minua oppineet." Silloin nekin häntä wastaawat,
ja sanowat: "Herra, koska me näimme sinun isoowan,
taikka janoowan, taikka outona, eli alastoinna, eli sai-
rasna, taikka fangina, ja en me sinua ftalwelleet?" Sil-
loin hän wastaa heitä, ja sanoo: "Totisesti sanon minä
teille: mitä et te tehneet yhdelle näistä wähimmistä, sitä
et te tehneet minulle." Ia niitten pitää menemän ijan-
kaikkiseen waiwaan; mutta wanhurskaat ijankaikkiseen
elämään."

28. lalkainpeso.
Mattli. 26. Mark. 14. Luukk. 22. loh. 13.

Wiimeisinä päiwinä ennen kärsimistänsä opetti le-sus joka ftäiwa temppelissä, mutta yöt hän oleskeli Be-
thaaniassa. Niin tapahtui yhtenä ehtoona (luultawasti
Keskiwiikkona) että lesus nousi Ehtoolliselta, riisui
waatteensa, ja otti liinaisen ja wyötti itsensä. Pani
sitte wettä maljaan, ja rupesi pesemään opetuslasten
jalkoja ja kuiwasi ne sillä liinaisella, jolla hän wyötetty
oli. Niin hän tuli Simon Pietarin tykö, ja Pietari
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sanoi hänelle: "Herra, sinäkö minun jalkani peset?" le-sus wastasi, ja sanoi hänelle: "Mitä minä teen, ett sinä
sitä nyt tiedä; mutta tästedes saat sinä sen tietä." (Tä-
män jalkainpeson piti nimittäin oleman kuivauksen siitä
hengellisestä puhdistuksesta, jota kaikki ne tarwitsewat,
jotka lesuksessa osaa tahtowat). Pietari sanoi hänelle:
"Ei sinun pidä ikänä pesemän minun jalkojani." Was-
tasi häntä lesus: "Ellen minä sinua pese, niin ei si-
nulla ole osaa minussa." Kuin Pietari sen kuuli, sa-
noi hän hänelle: "Herra! jos niin on, tahdon minä an-
taa pestä ei ainoastaan jalkojani, waan myös käteni
ja pääni." lesus sanoi hänelle: 'Joka pesty on, ei se
muuta tarwitse, waan että jalat pestään, ja niin hän
on kokonansa puhdas. Ia te oletta puhtaat, ette kui-
tenkaan kaikki."

Sittekuin hän oli pesnyt heidän jalkansa ja waat-
teensa ottanut, istui hän taas ja sanoi heille: "Tiedät-
tekö mitä minä teille tehnyt olen? Te kutsutta minun
Mestariksi ja Herraksi, ja te sanotte oikein, sillä minä
myös olen. Sentähden jos minä, joka olen Herra ja
Mestari, olen teidän jalkanne pesnyt, niin pitää myös
teidänkin toinen toisenne jalat pesemän. Minä annoin
teille esikuwan, että te niin tekisitte, kuin minä tein
teille. Totisesti, totisesti sanon minä teille: ei ole pal-
welia suurempi Herraansa, eikä sanansaattaja suurempi,
kuin se joka hänen lähetti. Jos te namät tiedätte, te
oletta autuaat, jos te niitä teette."

Ensimmäisenä makian leiwän päiwänä, koska Pää-
siäislammas teurastettiin (Tuorstaina), sanoiwat lesuk-sen 'opetuslapset hänelle: "Kussas tahdot että me me-
nemme ja malmistamme syödäkses Pääsiäislampaan?"
Ia hän lähetti kaksi opetuslapsistansa, Pietarin ja Jo-
hanneksen, Jerusalemiin, ja sanoi heille: "Menkaät kau-
punkiin, katso! koska te tuletta siihen sisälle, kohtaa tei-
dän yksi ihminen, kantain wesiastiata, seuratkaat häntä
siihen huoneeseen johonka hän menee, ja sanokaat perheen-
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isännälle: "Mestari sanoo sinulle: minun aikani on
läsnä, kussa on maja, jossa minä syön Pääsiäislam-
paan opetuslasteni kanssa? Ia hän osottaa teille suu-
ren salin raketun ja walmistetun, walmistakaat siellä
meille." Ia opetuslapset meniwät, ja tuliwat kaupun-
kiin, ja löysiwät niinkuin hän oli heille sanonut, ja wal-
mistiwat Pääsiäislampaan. Ehtoolla meni lesus ope-
tuslapsinensa Jerusalemiin. Tiellä tuliwat yhteen wii-
namäkeen. Niin lesus sanoi: "Minä olen se totinen
wiinapuu, ja minun Isäni on peltomies. Jokaisen ok»san minussa, joka ei kanna hedelmätä, hän karsii pois;
ja jokaisen kuin hedelmän kantaa, hän puhdistaa, ettäse kantais runsaamman hedelmän. Pysykäät te minus-
sa, ja minä teissä. Niinkuin ei oksa taida itsestänsä
hedelmätä kantaa, ellei hän wiinapuussa kiinni ole, niin
et te myös, jollet te minussa pysy. Jos ei joku mi-nussa pysy, se heitetään ulos niinkuin oksa, ja kuiwet-
tuu, ja ne sidotaan kokoon, ja heitetään tuleen, ja pa-
lamat." Monta semmoista painamaa puhetta lesus
puhui opetuslapsillensa, wiimeisinä päiwinä ennen kärsi-
mistänsä, erinomattain Pyhästä Hengestä, jonka hän
lupasi lähettää heille, josta taitaan lukea Johanneksen
Ewangeliumissa.

Kuin he sitte istuiwat pöydän tykönä ja söiwätPääsiäislammasta, sanoi lesus opetuslapsillensa: "To-
tisesti sanon minä teille: yksi teistä, joka syö minun
kanssani, on minun pettäwä." Mutta he rupesiwat
murehtimaan ja yksi toisen jälkeen sanomaan: "Ollenko
minä se?" Ia toinen: "Olenko minä se?" Hän wastasi
ja sanoi heille: "Uksi kahdestatoistakymmenestä, joka
minun kanssani fatiin rupee. Ihmisen poika tosin niin
menee, kuin hänestä on kirjoitettu; mutta woi sitä ih-
mistä, jonka kautta ihmisen Poika petetään! se olis hä-
nelle parempi, jos ei se ihminen olisi syntynyt."

Ia heidän syödessänsä otti lesus leiwän, kiitti,
mursi, ja antoi heille, ja sanoi: "ottakaat, syökäät, tämä
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on minun ruumiini. Ia hän otti kalkin, kiitti ja an-
toi heille; ja he joiwat siitä kaikki. Ia hän sanoi
heille: "Tämä on minun wereni, sm uuden testamentin,
joka monen edestä wuodatetaan. Totisesti sanon minä
teille: en minä suinkaan sillen juo wiinaftuun hedelmäs-
tä, siihen päiwäan asti, kuin minä juon sitä uutta Ju-
malan waltakunnassa.,

29. lesus Gethsemanessa.
Match. 26. Mark, 14.

Ia kuin he kiitoswirren (Ps. 115—118) oliwat
sanoneet, niinkuin Pääsiäislampaan juhlana tawallinen
oli, meniwat he ulos Öljymäelle. Ia tiellä sanoi le-sus opetuslapsillensa: "Kaikki te tänä yönä pahenetta
minussa; sillä kirjoitettu on: Minä lyön paimenta, ja
lampaat hajotetaan. Mutta sitte kuin minä nousen y-
lös, niin minä käyn teidän edellänne Galileaan." Niin
Pietari sanoi hänelle: Jos wielä kaikki muut paheni-
siwat, en kuitenkaan minä pahene." lesus sanoi hä-
nelle: "Totisesti sanon minä sinulle: tänapäna, tänä
yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti
minun kiellät." Mutta hän sanoi wielä mämmin: "Jos
minun pitäis kuoleman sinun kanssas, en minä ikänä
kiellä sinua." Niin sanoiwat myös kaikki. Niin le-sus tuli heidän kanssansa yhteen kylään, jonka nimi oli
Gethsemane (öljypainet), ja oli toisella puolen Kidronin
ojaa, Öljymäen tykönä. Ia hän sanoi opetuslapsillen-sa: "Istukani tässä, niinkauwan kuin minä menen ja
rukoilen tuolla." Ia hän otti Pietarin, Jakobin ja
Johanneksen kanssansa, ja rupesi wapisemaan ja kau-
histumaan. Niin lesus sanoi heille: "Minun sieluni
on suuresti murheissansa kuolemaan asti; olkaat tässä
ja walwokaat minun kanssani." Ia hän meni heistäwähä erinänsä, lankesi kaswoillensa, rukoili ja sanoi:
"Minun Isani, jos mahdollinen on, niin menköön pois
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minulta tama kalkki; ei kuitenkaan niinkuin minä tah-
don, mutta niinkuin sinä." Ia hän tuli opetuslasten
tykö, ja löysi heidän makaamasta; ja sanoi Pietarille:
"Niin et te woineet yhtä hetkeä walwoa minun kans-
sani? Walwokaat ja rukoilkaat, ettet te kiusaukseen lan-
keisi; henki tosin on altis, mutta liha on heiko." Taas
meni hän toisen kerran, ja rukoili, sanoen: "Minun I-
säni, ellei tämä kalkki taida mennä pois minulta, muu-
toin jos en minä sitä juo, niin tapahtukoon sinun tah-
tos." Ia hän tuli ja löysi taas heidän makaamasta;
sillä heidän silmänsä oliwat raskaat. Ia hän jätti hei-
dän, meni taas, ja rukoili kolmannen kerran, ja sanoi
entisen sanan. Niin engeli taiwaasta ilmestyi hänelle,
ja wahwisti häntä. Ia kuin hän sangen suuressa ah-
distuksessa oli, rukoili hän hartaammin, ja hänen hi-
kensä oli niinkuin werenpisarat, jotka maan päälle pu-
tosiwat. Ia hän nousi rukoilemasta, ja tuli opetus-
lastensa tykö ja sanoi heille: "Mitä te makaatte? Kat-
so! hetki on lähestynyt, ja ihmisen Poika annetaan ylön
syntisten käsiin. Noskaat käykämme; katso! se lähestyi
zoka minun pettää!"

3". lesukstn Kiinniottamus. Pieta-
rin kielto.

Matth. 26. Mark. 14. Luukk. 22.

Juudas Iskarioth oli Papftein päämiehille luwan-
nut saattaa lesukstn heidän käsiinsä, ja he oliwat siitä
hänelle maksaneet kolmekymmentä hopiapenningitä. Kos-
ka siis Juudas tiesi lesukstn usein käywän Gethstma-nessa, wei hän sinne sen suuren joukon, jonka ylimmäi-
set Papit ja kansan wanhimmat oliwat lähettäneet le-
susta wastaan, ja warustaneet miekoilla ja seipäillä.
Juudas oli heille antanut merkin ja sanonut: "Kenenkä
minä suuta annan, se on; kiinniottakaat häntä." Kuin
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hän siis löysi lesuksen, astui hän kohta hänen tykönsä,
ja sanoi: "Terwe Rabbi!" ja suuta antoi hänen. Mutta
lesus sanoi hänelle: "luuda, suunantamisellako sinä ih-
misen Pojan petät?" Mutta kuin hänen opetuslapsensa
näkiwät mitä tulewa oli, sanoiwat he hänelle: "Herra,
emmekö me lyö miekalla?" Ia Pietari, lesuksen was-
tausta odottamatta, weti ulos miekkansa ja löi ylim-
mäisen Papin palweliata, ja hakkasi pois hänen kor-
wansa. Ia sen palwelian nimi oli Malkus. Niin
Herra sanoi Pietarille: "Pistä miekkas tuppeen; eikö
minun pidä juoman sitä kalkkia, kuin minun Isäni mi-
nulle antoi?" Niin hän rupesi palwelian korwaan ja
paransi sen. Mutta kuin lesuksen opetuslapset näki-
wät, ettei hän tahtonut wastusta tehdä, ylönantoiwat
he kaikki hänen ja pakeniwat. Ia yksi nuorukainen
(luultawasti Ewangelista Markus) seurasi lesusta;
hänellä oli liinainen waate paljaan ihon päällä, ja so-
tamiehet ottiwat hänen kiinni. Mutta hän jätti sen
liinaisen waatteen, ja pakeni alasti heiltä.

Niin he weiwät lesuksen Mmmäisen Papin Kai-
phaksen tykö, kussa koko se suuri Raadi oli koossa.
Mutta Pietari seurasi häntä taampana, hamaan Mm-
mäisen Papin saliin, ja istui palweliain sekaan ja läm-
mitteli walkian tykönä, nähdäksensä loppua. Kuin yksi
ylimmäisen Papin piioista näki hänen walkian tykönä
istuwan, katsoi hän hänen päällensä ja sanoi: "Sinäkin
olit lesuksen Natsarenuksen kanssa." Niin hän kielsi,
ja sanoi: "En tunne minä häntä, enkä tiedä mitäs sa-
not." Ia hän meni ulos porstuaan, ja kukko lauloi.
Ia se piika näki taas hänen, ja rupesi sanomaan niille
jotka siinä seisoiwat: "Tämä on yksi heistä?" Mutta
hän kielsi jällen. Ia taas wähän hetken perästä sa-
noiwat ne Pietarille, jotka läsnä seisoiwat: "Totisesti
olet sinä yksi heistä; sillä sinä olet Galilealainen, ja
sinun puheeskin ilmoittaa sinun." Niin hän rupesi it-
siänsä sadattclemaan, ja wannomaan: "En tunne minä
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sitä ihmistä, jota te sanotta." Ia kukko lauloi toisen
kerran. Ia Herra käänsi itsensä ja katsoi Pietarin
päälle; ja Pietari muisti Herran sanan, ja meni ulos
ja itki katkerasti.

81. lesus Kmphaksen edessä.
Match. 26, 27. Mark. 14. Luu». 22. loh. 18.
Sillä wälin lesus oli Wmmaisen Papin Kai-

phakstn tutkittawana. Se kysyi häneltä hänen opetus-
lapsistansa ja hänen opetuksestansa. lesus wastasi
häntä: "Minä olen julkisesti mailman edessä puhunut;
minä olen aina Synagogassa ja temppelissä opettanut,
johon kaikki luudalaiset kokoontumat, ja en ole mitään
salaa puhunut. Mitäs minulta kysyt? Kysy niiltä,
jotka kuuliwat mitä minä heille puhunut olen; Katso!
ne tietämät mitä minä sanonut olen." Kuin hän näitä
puhui, antoi yksi niistä palwelioista, jotka läsnä sei-
soiwat, lesukselle korwapuustin, sanoen: "Niinkö sinä
wastaat ylimmäistä Pappia?" lesus wastasi häntä:
"Jos minä pahasti puhuin, niin tunnusta se pahaksi;
mutta jos minä oikein puhuin, miksis minua lyöt?

Mutta ylimmäiset Papit, ja wanhimmat ja kaikki
raadi etseiwät määrää todistusta lesusta wastaan,
häntä kuolettaaksensa, ja ei he läytäneet. Ia maikka
monta määrää todistajaa tuli, niin ei he sittekkään löyn-
neet. Wiimein tuli kaksi määrää todistajaa, mutta ei
heidän todistuksensa olleet soweliaat. Ia ylimmäinen
Pappi nousi, ja sanoi hänelle: "Etkös mitään wastaa,
mitä nämät sinua wastaan todistamat?" Mutta lesus
oli ääneti. Ia ylimmäinen Pappi kysyi häneltä ja sa-
noi hänelle: "Minä wannotan sinua eläwän Jumalan
kautta, ettäs sanot meille, jos sinä olet Kristus, Ju-
malan Poika." Sanoi lesus hänelle: "Sinäpä sen
sanoit." Kuitenkin sanon minä teille: "Tästedes pitää
teidän näkemän ihmisen Pojan istuman woiman oikialla
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puolella, ja tulewan taiwaan pilwissa." Niin ylim-
mäinen Pappi repäsi waatteensa, ja sanoi: "Hän on
pilkannut Jumalala, mitä me sillen todistuksia tarwit-
semme? Katso! nyt te kuulitte hänen pilkkansa. Mitä
te tuuletta?" Niin he wastasiwat ja sanoiwat: "Hän on
wikapäa kuolemaan." Niin he syljeskeliwät häntä kas-
woille, ja löiwät häntä rusikoillansa, muutamat löiwät
häntä poskelle, ja sanoiwat: "Arwaa Kriste, kuka si-
nua löi."

Mutta warhain aamulla ftitiwat kaikki ylimmäiset
papit ja Kansan wanhimmat neuwoa lesusta wastaan,
häntä kuolettaaksensa. Ia sitoiwat hänen, weiwät pois
ja ylönantoiwat hänen maaherralle Pontius Pilaatuk-
selle. Koska Juudas, joka hänen petti, näki hänen kuo-
lemaan tuomituksi, katui hän, ja toi Mensa ne kolme-
kymmentä hopiapenningitä Pappein päämiehille ja wan-
himmille, ja sanoi: "Minä pahasti tein, että minä pe-
tin wiattoman weren". Niin he sanoiwat: "Mitä mei-
dän siihen tulee? Katso itsiäs." Ia hän heitti hopia-
penningit temppeliin, läksi sieltä, meni pois ja hirtti
itsensä. Mutta Pappein päämiehet ottiwat ne hopia-
penningit, ja sanoiwat: "Ei näitä sowi panna uhriark-
kuun; sillä se on weren hinta." Niin he pitiwät neu-
woa, ja ostiwat niillä sawenwalajan pellon, wierasten
hautaamiseksi; sentähden se pelto on kutsuttu tähän päi-
waän asti weripelloksi.

z2. lesus Pilaatuksen ja Heroo-
duksen edessä.

Matth. 27. Mark. 15. Luukk. 23. loh. 18.
Ia lesus seisoi maaherran edessä, ja maaherra

kysyi häneltä ja sanoi: "Oletkos sinä luudalaisten Ku-
ningas?" lesus wastasi: "Ei minun waltakuntani ole
tästä mailmasta; jos minun waltakuntani olis tästä
mailmasta, niin tosin minun palweliani olisiwat soti-
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neet, etten minä olisi tullut luudalaisille ylönannetuksi;
mutta ei minun waltakuntani ole täältä." Niin Pi-laatus sanoi hänelle: 'Niin sinä olet kuningas? "lesuswastasi: 'Sinä sen sanot, että minä olen kuningas,
sitä warten olen minä syntynyt, ja sitä warten mail-
maan tullut, että minä totuuden tunnustan. Jokainen
joka on totuudesta, se kuulee minun ääneni." Pilatussanoi hänelle: "Mikä on totuus?" Mutta he wielä sa-
noiwat: "Hän kehoittaa kansaa, opettain koko ludee-assa, ja on ruwennut Galileeasta hamaan tähän asti."
Koska Pilaatus kuuli Galileeata mainittawan, kysyi
hän, jos hän Galileeasta oli. Ia kuin hän ymmärsi,
että hän Heroodeksen läänistä oli, lähetti hän hänen He-roodeksen tykö; sillä hän oli myös silloin Jerusalemissa.
Koska Heroodes näki lesuksen, ihastui hän sangen suu-
resti; sillä hän oli jo kauwan aikaa häntä halainnutnähdäksensä; että hän oli paljon hänestä kuullut, ja
toiwoi häneltä jonkun ihmeen näkewänsä. Ia kysyi hä-
neltä moninaisista; mutta ei hän mitään häntä was-
tannut. Wmmäiset papit ja kirjanopfteneet myös sei-
soiwat, ja kantoiwat kowin hänen päällensä. Mutta
Heroodes huowinensa ylönkatsoi hänen, ja pilkkasi hän-
tä, pani hänen päällensä walkian waatteen ja lähetti
jällen Pilaatuksen tykö. Sinä päiwänä tuliwat Pilaa-
tus ja Heroodes ystäwiksi keskenänsä; sillä he oliwat
ennen wihamiehet olleet keskenänsä.

Mutta juhlana oli maaherra tottunut päästämään
kansalle jonkun fangin irralle, jonka he tahtoiwat. Ia
silloin oli hänellä yksi kuuluisa fangi, yksi murhamies,
joka sutsuttiin Barabbas. Ia Pilaatus sanoi luuda-
laisille: "Kumman te tahdotta, että minä päästän teille,
Barabban, taikka lesuksen, joka kutsutaan Kristus?
Ia kuin hän tuomioistuimella istui, lähetti häneen emän-
tänsä hänen tykönsä, ja käski hänelle sanoa: "Älä sinä
mitään tee sille wanhurskaalle miehelle; sillä minä olen
paljo kärsinyt tänäpänä unessani hänen tähtensä." Mutta,
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ylimmäiset papit ja wanhimmat yllyttiwät kansaa, ano-
maan Barabbasta, mutta lesusta hukkaamaan. Niin
Pilaatus sanoi heille: "Mitästä siis minun pitää teke-
män lesukselle, joka kutsatan Kristus:" Sanoiwat he
kaikki hänelle: "Ristiinnaulittakoon." Niin maaherra
sanoi: "Mitästa hän pahaa teki?" Niin he huusiwat
sitä enämmän, ja sanoiwat: "Ristiinnaulittakoon." Koska
Pilaatus näki, ettei hän mitään auttaa taitanut, mutta
enää pauhina tuli, otti hän wettä ja pesi kätensä kan-san edessä, ja sanoi: "Wiatoin olen minä tämän wan-
hurskaan miehen wereen; katsokaat teitänne." Niin kaikki
kansa wastasi ja sanoi: "Hänen werensä tulkoon meidän
päällemme, ja meidän lastemme päälle." Di sokeutta ja
paatumusta!

N. lesus tuomitaan kuolemaan.
Matth. 27. Marc. IS. Luu». 23. loh. 19.

Niin Pilatus otti lesuksen ja ruoskitsi hänen. Ia
sotamiehet wäänsiwät kruunun orjantappuroista, pani-
lvat sen hänen päähänsä, ja puettiwat hänen purpura-
waatteeseen, ja sanoiwat: "Terwe, luudalaisten kunin-
gas!" ja antoiwat hänelle korwapuusteja. Taas tuli
Pilaatus ulos, ja sanoi heille: "Katsokaat, minä tuon
hänen teille ulos, että te tietäisitte, etten minä löydä
yhtään syytä hänessä." Niin lesus meni ulos, kantain
orjantappurasta kruunua ja purpuraista waatetta. Ia
hän sanoi heille: "Katso ihmistä!" Koska ylimmäiset
papit ja palweliat hänen näkiwät, huusiwat he, ja sa-
noiwat: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse häntä!" Pilaa-
tus sanoi heille: "Dttakaat te hän, ja ristiinnaulitkaat,
silla en minä löydä yhtään syytä hänessä." Wastasi-
wat häntä luudalaiset: "Meillä on laki, ja meidän la-
kimme jälkeen pitää hänen kuoleman; että han teki it-
sensä Jumalan Pojaksi." Koska Pilaatus tämän pu-
heen kuuli, pelkäsi hän wielä enämmän häntä kuolettaa,
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ja meni taas raastupaan, ja sanoi lesukselle: "Kusta
sinä olet?" Mutta ei lesus wastannut häntä. Niin
Pilatus sanoi hänelle: Etkös mitään minulle puhu?
Etkös tiedä, että minulla on walta sinua ristiinnaulita
ja minulla on walta sinua päästää?" lesus wastasi:
"Ei sinulla olisi yhtään waltaa minua wastaan, jos eise olisi sinulle annettu ylhäältä 5 sentähden on hänellä
suurempi synti, joka minun sinulle antoi ylön." Ia
siitä ajasta pyysi Pilaatus häntä päästää; mutta luuda-
laiset huusiwat ja sanoiwat: "Jos sinä hänen päästät,
niin et sinä ole keisarin ystäwä; sillä joka itsensä tekee
kuninkaaksi, hän on keisarita wastaan." Koska Pilaa-
tus tämän puheen kuuli, antoi hän lesuksen heille ris-
tiinnaulittaa. Niin he ottiwat hänen ja weiwät pois.
Ia hän kantoi ristiänsä. Mutta häntä seurasi suuri
joukko kansaa ja waimoja, jotka häntä itkiwat ja par-
kuiwat. Niin lesus käänsi itsensä heidän puoleensa, ja
sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkäät minua itkekö, waan
itkekäät itse teitänne ja teidän lapsianne. Sillä jos henämät tekewät tuoreessa puussa, mitä sitte kuiwassa
tapahtuu?"

84. lesus Ristiinnaulittuna.
Matth. 27. Mark. 15. Luukk. 23. I.h. 19.

Ia kuin he tuliwat siihen paikkaan, joka kutsutaan
Golgatha (pääkallon paikka), antoiwat he hänelle myr-
hattua wiinaa juoda. Se oli juowuttawaista juomaa,
jota tawallisesti annettiin surmattawille (Sananl. 31:
6, 7.) ennen mestausta, sillä huumataksensa heidän tuntei-
tansa. Mutta lesus, joka tahtoi olla täydellä tunnolla,
ei ottanut sitä juomaa. Ia niin siis Hän, meidän Wa-
pahtajamme, se ainoa puhdas ja wiatoin, ripustettiin
ristipuuhun, ja hänen kätensä ja jalkansa läwistettiin.
Se tapahtui minun ja sinun synteis tähden, niinpä
koko mailman syntein tähden. Ia kaksi ryöwäritä ris-
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tinnaulittiin hänen kanssansa, yksi oikialle puolelle ja
toinen wasemmalle; Roomalaisten sotamiesten täytyi
toimittaa tämän julman työn. Mutta lesus sanoi:
"Isä, anna heille anteeksi, sillä ei he tiedä mitä he te-
kewät." Sotamiehet ottiwat hänen waatteensa, ja teki-
wät neljä osaa, kullekkin sotamiehelle osan; mutta ha-
me (aluswaate) ei ollut ummeltu, waan kudottu. Niin
he sanoiwat keskenänsä: Ällämme tätä rikkoko, waan
heittäkämme tästä arpaa, kenänkä se pitää oleman." Ia
sotamiehet tekiwät niin. Mutta Pilaatus oli panetta-
nut päällekirjoituksen lesuksen ristin päälle, greekalaisilla
latinaisilla ja hebrealaisilla puustaweilla, nain kirjoite-
tun: "lesus Natsaretistä, luudalaisten Kuningas." Mut-
ta kansa ja ylimmäiset papit ja sotamiehet pilkkasiwat
häntä ja sanoiwat: "Jos sinä olet Jumalan Poika,
niin astu alas rististä." Wsi pahantekiöistäkin, jotka
ripustetut oliwat, pilkkasi häntä ja sanoi: "Jos sinä
olet Kristus, niin auta sinuas ja meitä." Niin toinen
ivastasi, nuhteli häntä, ja sanoi: "Etkö sinäkään Ju-
malitta pelkää, ettäs olet yhdessä kadotuksessa? Ia to-
sin me olemma oikein siinä; sillä me saamme meidän
töittemme ansion jälkeen; mutta ei tämä mitään pahaa
tehnyt." Ia sanoi lesukselle: "Herra, muista minua,
koskas tulet waltakuntaas." Niin lesus sanoi hänelle:
Totisesti sanon minä sinulle: tänäpänä pitää sinun

oleman minun kanssani paradiisissa." Mutta lesuksen
ristin tykönä seisoi hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar
ja Maria Magdalena. Koska siis lesus äitinsä näki,
ja opetuslapsen, jota hän rakasti, siinä seisowan, sanoi
hän äitillensa: "Waimo, katso sinun poikaas." Sitte
sanoi hän opetuslapselle: "Katso sinun äitiäs." "Ia
siitä hetkestä otti opetuslapsi hänen tykönsä. Ia puo-
lipäiwän aikana tuli pimeys kaiken maan päälle ja
kesti kello kolmen aikaan jälkeen puolen päiwän. Ia
lesus huusi suurella äänellä: "Minun lumalani,mi-
nun Jumalani, miksis minun annoit ylön?" Sitte kuin
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lesus tiesi jo kaikki täytetyksi, ja että Raamattu täyte»
täisiin, sanoi hän: "Minä janoon." Niin siinä oli yksi
astia pantu etikkata täyteen, ja he täyttiwät sienen eti-
kalla, ja paniwat sen ympärille Isoppia, ja pitiwät senhänen suunsa edessä. Ia taas huusi lesus korkialla
äänellä ja sanoi: "Isä! minä annan minun hengeni si-
nun käsiis." Ia kuin hän sen sanonut oli, kallisti hänpäänsä ja ylönantoi hengensä. Ia katso! temppelin
esiwaate repesi kahtia, ylhäältä hamaan alas; ja maa
järisi, ja kalliot halkesiwat; ja haudat aukeniwat; ja
monta pyhäin ruumista, jotka maanneet oliwat, nousi-
wat ja läksiwät haudoistansa, hänen ylösnousemisensa
jälkeen, ja tuliwat siihen pyhään kaupunkiin, ja ilmes-
tyiwät monelle. Koska päämies, joka siinä hänen koh-
dallansa seisoi, näki maanjärinän, ja että lesus senkal-
taisella huudolla hengensä antoi, sanoi hän: "Totisesti
oli tämä ihminen Jumalan Poika." Ia kaikki kansa
kuin siellä oli, koska he näkiwät, mitä siellä tapahtui,
löiwät he rintoihinsa, ja palasiwat kotiansa.

35. lesuksen Hautaus.
Matth. 27. Mark. 15. Luukk. 23. loh. 19.

Se päiwä, jona lesus kuoli, oli Perjantai sensuuren Pääsiäis-sabbathin edellä. Ettei siis ruumiit pi-
tänyt ristissä Sabbathina oleman, rukoiliwat luuda-
laiset Pilaatusta, että niitten ristiinnaulittuin sääriluut
piti rikottaman ja he pois otettaman. Se toimitettiin
nuijilla, joilla he heidän lopettiwat. Niin tuliwat so-
tamiehet, ja rikkoiwat ensimmäisen luut, ja toisen, jotka
hänen kanssansa ristiinnaulitut oliwat. Mutta kuin
he tuliwat lesuksen tykö/ ja näkiwät hänen jo kuol-
leeksi, ei he rikkoneet hänen luitansa, waan yksi sota-
miehistä awasi hänen kylkensä keihäällä; josta kohta
wuoti weri ja wesi. Ia nämät owat tapahtuneet, että

11
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Raamattu täyteläisiin: "Ei teidän pidä luuta rikkoman
hänessä."

Ia katso! ehtoolla tuli Joseph Arimathiasta, ri-
kas ja kunniallinen Raadiherra, joka ei ollut mieltynyt
heidän neuwoonsa ja tekoonsa; silla hän oli salainenlesuksen opetuslapsi. Hän rohkeni mennä Pilaatuksen
tykö ja anoi häneltä lesuksen ruumista. Niin Pilaa-
tus ihmetteli, että hän jo kuollut oli, ja kutsui tykönsä
päämiehen ja kysyi, jos hän jo aikaa kuollut oli; ja
kuin hän sen päämieheltä kuulla sai, antoi hän Jose-phille lesuksen ruumiin. Ia Joseph osti liinawaat-
teen ja otti lesuksen ruumiin alas rististä. Tuli myös
Nikodeemus, joka oli ennen yöllä lesuksen tykö tullut,
ja toi Mirrhamita ja Aloeta, sekoitettua lähes sata nau-
laa. Niin he ottiwat lesuksen ruumiin, ja taäreiwätsen liinawaatteisiin, hywän hajullisten yrttein kanssa,
niinkuin luudalaisten tapa on haudata. Ia siinä pai-
kassa kuin hän ristiinnaulittiin, oli yrttitarha, ja yrt-
titarhassa uusi hauta, johonka ei wielä kenkään ollut
pantu. Siihen he paniwat lesuksen, luudalaisten wal-
mistus-päiwän tähden, että se hauta oli läsnä.

Toisena päiwänä kokoontuiwat ylimmäiset Papit
ja Phariseukset Pilaatuksen tykö, ja sanoiwat: "Herra,
me muistamme sen wietteliän sanoneen eläissänsä: Kol-
men päiwän perästä minä ylösnousen. Käske siis war-
jeltaa kolmanteen päiwään asti, ettei hänen opetuslap-
sensa tulisi ja warastaisi häntä, ja sanoisi kansalle: Hän
nousi kuolluista; ja niin jälkimmäinen willitys tulee pa-
hemmaksi kuin ensimmäinen." Pilaatus sanoi heille:
"Teillä on wartiat; menkäät, ja wartioitkaat niinkuin
te tiedätte." Niin he meniwät pois, ja wcchwistiwat
haudan wartioilla, ja lukitsiwat kilven sinetillä.
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36. lesuksen ylösnousemus
Matth. 28. Mark. 16. Luu». 24. loh. 20.

Sen suuren Sabbathin jälkeisenä päiwänä (niin-
muodoin Sunnuntaina) tapahtui aamulla warhain suuri
maanjäristys, sillä Herran engeli astui alas taiwaasta,
tuli ja lvieritti kiwen haudan owelta, ja istui sen pääl-
le; ja hän oli nähdä niinkuin pitkäisen tuli, ja hänen
waatteensa oliwat walkiat niinkuin lumi. Ia wartiat
hämmästyiwät pelwosta, ja tuliwat niinkuin he olisiwat
olleet kuolleet.

Mutta lesus oli jo ylösnosnut. Ei hänen tar-
winnut siihen asti odottaa, kuin engeli hänelle haudan
aukaisi. Ia muutamat lumalata pelkääwäiset waimot,
jotka oliwat lesusta seuranneet Galileeasta, oliwat jo
Perjantai-ehtoona ostaneet monenlaisia hhwän hajullisia
yrttejä ja woiteita; woidellaksensa lesuksen ruumista,
sittekuin Sabbathi kulunut oli. Sangen warhain aa-
mulla tuliwat he haudalle. Maria Magdalena meni
oiko-tietä edellä, ja tuli haudalle ennenkuin aurinko nousi,
ja näki kiwen pois wieritettynä haudalta. Niin hän
juoksi samaa tietä takaisin, ja ilmoitti sen Pietarille ja
Johannekselle, ja sanoi: "He owat Herran ottaneet pois
haudasta, ja en me tiedä kuhunka he hänen paniwat."
Niin Pietari ja Johannes meniwät sinne omin silminkatsomaan, ja Maria Magdalena seurasi heitä. Sillä
wälin oliwat ne toisetkin waimot tulleet haudalle, ja
löynneet sen tyhjänä. Ia kuin he oliwat siitä mur»
heissansa, katso! niin seisoi heidän tykönänsä kaksi en-
gelitä kiiltäwissä waatteissa, ja he peljästyiwät. Niin
he sanoiwat heille: "Miksi te eläwäta kuolluitteen seassa
etsitte? Ei hän ole täällä, hän ylösnousi. Menkäät
ja sanokaat se hänen opetuslapsillensa. Ia he meniwät
m)piasti ulos, ja pakeniwat haudalta; sillä wapistus
ja suuri hämmästys oli heidän päällensä tullut.
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Sillä aikaa kuin he sitä pisempää tietä meniwät
takaisin kaupunkiin, tuliwat Pietari ja Johanneskin hau-
dalle, ja loysiwät kääriliinat, joihin lesus oli ollut
pantuna, mutta häntä ei he löynneetkään, ja luuliwat
niinmuodoin myös hänen poisotetuksi; sillä se ei johtu-
nut heidän mieleensä, että hän taisi olla ylösnosnunna.
Sitte he meniwät jällen takaisin. Mutta Maria Mag-
dalena seisoi ulkona haudan edessä, ja itki. Ia koska
hän niin itki, kumarsi hän itsensä hautaan, ja näki
kaksi engelitä Walkeissa waatteissa, istuwan yhden pään
puolessa ja toisen jalkain puolessa, siinä kuin lesuksen
ruumis pantu oli. Ne sanoiwat hänelle: "Waimo, mi-
täs itket? "Hän sanoi heille: "He owat minun Herrani
ottaneet pois ja en tiedä kuhunka he hänen owat pan-
neet. Koska hän nämät sanonut oli, käänsi hän itsensätaappäin, ja näki lesuksen seisowan, eitä tiennyt ettäse oli lesus. Sanoi lesus hänelle: "Waimo, mitäs
itket? Ketäs etsit?" Hän luuli sen yrttitarhan haltiaksi,
ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä hänen kannoit pois,
niin sano minulle, kuhunkas hänen panit, ja minä tah-
don hänen ottaa." lesus sanoi hänelle: "Maria." Niin
hän käänsi itsensä, ja sanoi hänelle:. "Rabboni", se on
Mestari. Sanoi lesus hänelle: "Alä minuun rupee;
sillä en minä ole wielä mennyt ylös minun Isani tykö;
waan mene minun weljeini tykö, ja sano heille: "Minä
menen ylös minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö,
ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö."
Maria Magdalena tuli, ja ilmoitti opetuslapsille että
hän oli nähnyt Herran, ja että hän näitä hänelle sa-
nonut oli. Ne toisetkin waimot, jotka wielä oliwat
tiellä Jerusalemiin, kohtasi lesus, ja terwehti heitä.
Ilosta wapisten he lankesiwat maahan hänen eteensä
ja kumarten rukoiliwat häntä. He, ynnä Maria Mag-
dalenan kanssa, ilmoittiwat opetuslapsille kaikki, mutta
ei he tahtoneet sitä uskoa.
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87- Vaellus Emauksten.
Mark. 16. Luulk. 24.

Sinä päiwänä lesus ilmoitti itsensä Pietarillek-
kin, joka, murheissansa lankeemuksensa yli, erittäin tar-
witsi lohdutusta. Kaksi muuta opetuslasta meniwätsamana päiwänä yhteen kylään, Emaus nimeltä, joka
oli Jerusalemista kuudenkymmenen wakomitan (noin kol-
men hetken matkan) päässä. Ia he puhuiwat keske-
nänsä kaikista niistä kuin tapahtunut oli. Ia tapah-
tui heidän pulmissansa ja tutkistellessansa keskenänsä,
että lesus itse heitä lähestyi, ja matkusti heidän kans-sansa. Mutta heidän silmänsä pidettiin, ettei he häntä
tunteneet. Niin hän sanoi heille: "Mitkä puheet ne o-
wat kuin te pidätte keskenänne käydessänne, ja oletta
murheelliset?" Niin ivastasi yksi, Kleophas nimeltä, ja
sanoi hänelle: "Oletkos ainoa muukalainen Jerusale-missa, joka et tiedä mitä siellä näinä päiwinä tapah-
tui?" Hän sanoi heille: "Mitä?" He sanoiwat hänelle:
"Siitä lesuksesta Natsarenuksesta, joka oli wäkewa
Propheeta töissä ja sanoissa, Jumalan ja kaiken kan-san edessä. Kuinka meidän ylimmäiset Papit ja Pää-miehet antoiwat ylön hänen kuoleman kadotukseen, ja
ristiinnaulitsiwat hänen. Mutta me luulimma hänen
siksi, joka Israelin piti lunastaman; ja paitsi kaikkia
näitä ott jo kolmas päiwä tänapänä, kuin nämät ta-
pahtuitvat. Mutta myös muutamat waimot meistä
owat meitä peljättäneet; jotka warahin aamulla tuliwat
haudalle; ja kuin ei he löytäneet hänen
tuliwat he ja sanoiwat, että he engeleinkin näyn näh-
neet oliwat, jotka sanoiwat hänen eläwän. Ia muu-
tamat niistä, jotka meidän kanssamme oliwat, meniwät
haudalle, ja löysiwät niinkuin waimot oliwat sanoneet;
mutta ei häntä nähneet." Niin hän sanoi heille: "O
te tomppelit ja hitaat sydämestä uskomaan niitä kaik-
kia, kuin Propheetat puhuneet owat. Eikö Kristuksen
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pitänyt näitä kärsimän, ja hänen kunniaansa kävmän
sisälle?" Ia hän rupesi Mooseksesta, ja kaikista Pro-
pheetaista, ja selitti heille kaikki Kirjoitukset, kuin hä-
nestä oliwat. Ia he lähestyiwät kylää, johonka he
meniwät; ja hän teetteli hänensä edemmäksi käymään.
Ia he waateiwat häntä, sanoen: "Ole meidän kans-
samme; sillä ehtoo joutuu, ja päiwä on laskenut." Ia
hän meni olemaan heidän kanssansa. Ia tapahtui,
koska hän atrioitsi heidän kanssansa, otti hän leiwän,
kiitti, mursi ja antoi heille. Niin heidän silmänsä au-
keniwat, ja he tunsiwat hänen; ja hän katosi heidän
edestänsä. Ia he sanoiwat keskenänsä: "Eikö meidän
sydämemme meissä palanut, koska hän tiellä meitä pu-
hutteli, ja selitti meille Kirjoitukset?" Ia he nousiwat
sillä hetkellä ja palasiwat Jerusalemiin, ja löysiwät ne
yksitoistakymmentä koossa, ja ne jotka niitten kanssa
oliwat: Jotka sanoiwat: "Herra on totisesti nosnut
ylös ja ilmaantui Simonille." Ia he jutteliwat heille
mitä tiellä tapahtunut oli; ja kuinka hän heiltä oli
tuttu leiwän murtamisessa.

Koska he näitä puhuiwat, seisoi itse lesus heidän
keskellänsä, ja sanoi heille: "Rauha olkoon teille." Niin
he hämmastyiwät, ja peljästyiwät, ja luuliwat hengen
näkewänsä. Ia hän sanoi heille: Mitä te pelkäätte?
Ia miksi senkaltaiset ajatukset tulewat teidän sydämiin-
ne? Katsokaat minun käsiäni ja jalkojani, että minä
itse olen: ruwetkaat minuun, ja katsokaat; sillä ei hen-
gellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näetta minulla ole-
wan." Ia kuin hän nämät sanonut oli, osotti hän
heille kätensä ja jalkansa. Mutta koska ei he wielä
uskoneet ilon tähden, waan ihmetteliwät, sanoi hän heille:
"Onko teillä tässä mitään syötäwätä?" Niin he pani-
wat hänen eteensä kappaleen paistettua kalaa ja wähän
kimalaisen hunajata; ja hän otti sen, ja söi heidän näh-
densä.
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ZB. lesus ilmoittaa itsensä Thomakselle
ja Genesarethin merellä.

loh. 20, 21.

Mutta Thomas, yksi kahdestatoistakymmenestä,
joka kaksoiseksi kutsutaan, ei ollut heidän kanssansa koska
lesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoiwat hänelle:
"Me näimme Herran." Mutta hän sanoi heille: "El-
len minä näe hänen käsissänsä naulan reikää, ja pistä
sormeani naulain fiaan, ja pistä kättäni hänen kylkeen»
sä, en minä usko." Ia kahdeksan päiwän perästä oli-
wat opetuslapset taas sisällä, ja Thomas heidän kans-
sansa; niin lesus tuli, kuin owet suljetut oliwat, ja
seisoi heidän keskellänsä, ja sanoi: "Rauha olkoon teil-
le!" Sitte sanoi hän Thomakselle: "Pistä sormes tän-
ne, ja katso minun käsiäni, ja ojenna tänne kätes, ja
pistä minun kylkeeni; ja älä ole epäuskoinen, waan us-
kowainen." Thomas wastasi ja sanoi hänelle: "Minun
Herrani ja minun Jumalani." lesus sanoi hänelle:
"Ettäs näit minun Thomas, niin sinä uskoit. Autuat
owat ne jotka ei näe, ja kuitenkin uskowat."

Sitte opetuslapset palasiwat työhönsä Tiberian
merellä. Kerran oliwat kaiken yötä hukkaan laskeneet
»verkkojansa. Mutta koska jo aamu oli, seisoi lesus
rannalla; mutta ei opetuslapset tienneet että se oli le-sus. lesus sanoi heille: "Lapset, onko teillä mitään
syötäwätä?" He wastasiwat häntä: "Ei." Hän sanoi
heille: "Laskekaat werkko oikialle puolelle wenhettä, niin
te löydätte." Niin he laskiwat, ja tuli niin paljo ka-
loja, että saiwat IZ3 suurta kalaa. Niin sanoi Jo-
hannes Pietarille: "Herra se on." Koska Simon Pie-
tari sen kuuli, että se oli Herra, wyötti hän hameen
ympärillensä, sillä hän oli alasti, ja heitti itsensä me-
reen. Mutta muut opetuslapset tuliwat wenheellä
sillä ei he olleet kaukana maalta, waan lähes kaksi sa»
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taa kyynäräta —ja wetiwät werkon kaloinensa. Koska
he siis oliwat maalle tulleet, näkiwät he hiilet ja kalan
niitten päälle pantuna, ja leiwän. lesus sanoi heille:
"Tuokaat tänne niistä kaloista kuin te nyt saitte. Tut-
kaat syömään!" He tiesiwät kaikki, että se oli Herra.
Kuin he siis syöneet oliwat, sanoi lesus Simon Pie-
tarille: "Simon Joonaan poika, rakastatkos minua e-
nämpi kuin nämät?" Hän sanoi: "Ia Herra, sinä tie-
dät että minä sinua rakastan." Hän sanoi hänelle:
"Ruoki minun karitsojani." Ia sanoi taas toisen ker-
ran hänelle: "Simon Joonaan poika, rakastatkos mi-
nua?" Hän wastasi: "Ia Herra, sinä tiedät että minä
sinua rakastan? Sanoi hän hänelle: "Kaitse minun lam-
paitani." Hän sanoi kolmannen kerran hänelle: "Si-
mon Joonaan poika, rakastatkos minua?" Pietari tuli
murheelliseksi, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle:
"rakastatkos minua?" ja sanoi hänelle: "Herra sinä tie-
dät kaikki; sinä tiedät että minä rakastan sinua." le-sus sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani. Totisesti,
totisesti sanon minä sinulle: Koska sinä olit nuori, niin
sinä wyötit itses, ja menit kuhunkas tahdoit; mutta
koskas wanhenet, niin sinä ojennat kätes, ja toinen wyöt-
taä sinun/ ja wie kuhunka et sinä tahdo." Mutta senhän sanoi, antain tietää, millä kuolemalla hänen piti
kunnioitseman lumalata. Ia kuin hän sen sanonut
oli, sanoi hän hänelle: "Seuraa minua."

Toisen kerran lesus ilmoitti itsensä toisessa pai-
kassa, jossa enemmän kuin »viisisataa hänen opetuslas-
tansa oliwat koossa. Siinä oli siis kyllä todistusta
että hän oli ylösnosnut.

Z9. lesuksen Taiwaaseen-astumus.
Matth. 28. Mark. 16. Ap. Nek. 1.

Ennenkuin lesus erkani opetuslapsistansa, antoi hän
heille wielä seuraawaiset painawat käskyt ja lupaukset:
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"Minulle on annettu kaikki woima taiwaassa ja
maan päällä. Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kan-
saa/ ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Py-
hän Hengen; ja opettakaat heitä pitämään kaikki kuin
minä olen teille käskenyt. Joka uskoo, ja kastetaan,se tulee autuaksi; mutta joka ei usko, se kadotetaan.
Mutta nämät owat ne merkit, jotka niitä seuraawat
kuin uskowat: Minun nimeni kautta pitää heidän per-
keleet ajaman ulos; uusilla kielillä puhuman; kärmeet
ajaman pois; ja jos he jotakin myrkkyä juowat, niin
ei heille mitään wahingoita; sairasten päälle pitää hei-
dän kätensä paneman, ja ne paranemat. Ia katso!
minä olen teidän kanssanne joka päiwä mailman lop-
puun asti."

Kuin lesus oli wiimeisen kerran koonnut opetus-
lapsensa, kielsi hän heitä lähtemästä Jerusalemista, waan
että he Isän lupausta odotaisiwat, Pyhällä Hengellä
kastettaa. Koska he siis kokoontuneet oliwat, kysyiwät
he häneltä, sanoen: "Herra, tällä ajallakos Israelille
waltakunnan jällen rakennat?" Niin hän sanoi heille:
"Ei teidän tule tietää aikaa eli hetkeä, jotka Isa on
hänen woimaansa pannut. Waan teidän pitää saaman
Pyhän Hengen woiman, joka on tulewa teidän pääl-
lenne, ja teidän pitää minun todistajani oleman, sekä
Jerusalemissa että koko ludeeassa ja Samaariassa, ja
sitte mailman ääreen." Ia kuin hän nämät sanonut
oli, otettiin hän ylös heidän nähdensä, ja pilwi wei
hänen ylös heidän silmäinsa edestä. Ia kuin he katse-
liwat taiwaaseen, hänen mennessänsä, katso! heidän ty-
könänsä seisoi kaksi miestä Walkeissa waatteissa, jotka
myös sanoiwat: "Galileean miehet, mitä te seisotta ja
katsotta taiwaaseen? Tämä lesus, joka teiltä otettiin
ylös taiwaaseen, on niin tulewa, kuin te hänen taiwaa-seen menewänkin näitte."
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4v. Heluntai.
Ap. Tel. 2.

Kristuksen taiwaaseen-astumuksen jälkeen pysyiwät
opetuslapset hiljaisuudessa koossa Jerusalemissa/ ja ru-
koiliwat lakkaamatta Jumalalta Pyhää Henkeä, joka
heille luwattu oli. Sen onnettoman pettäjän Juudaan
siaan he, rukoillen Herraa, arwalla walitsiwat Mat-
thian, ja hän luettiin yhdentoistakhmmenen Apostolin
sekaan. Joka päiwa he tuliwat kokoon ja odottiwat
sitä ihmeellistä tapausta; ja heidän lukunsa oli sata
kaksikymmentä. Wiidentenäkymmenentenä päiwänä Pää-siäisestä, kymmenentenä päiwänä Kristuksen taiwaaseen-
astumuksesta, Heluntaipäiwänä, joka luudalaisilta pi-
dettiin lain antamisen ja ensimmäisen elon muistoksi,
oliwat he kaikki yksimielisesti koossa. Ia humaus ta-
pahtui äkisti taiwaasta, niinkuin suuri tuulispää olis
tullut, ja täytti koko huoneen, kussa he oliwat istu-massa. Ia heille näkyiwät wiileskellyt kielet, niinkuin
tuliset, ja istuiwat kunkin heidän päällensä. Ia he
täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä, ja rupesiwat puhu-
maan muilla kielillä, sen jälkeen kuin Henki antoi hei-
dän puhua.

Niin Jerusalemissa asui luudalaisia, Jumalala
pelkaäwäisiä miehiä, kaikkinaisesta kansasta, kuin tai-
toaan alla on. Ia koska tämä ääni tapahtui, kokoun-
tui suuri kansan paljous, ja hämmästyiwät; sillä kukin
kuuli niitten puhuwan heidän omalla kielellänsä. Ia
he tyhmistyiwät kaikki, ja ihmetteliwät, sanoen keske-
nänsä: "Katso! eikö nämät kaikki, jotka puhuwat, ole
Galileealaiset? Kuinka me siis kukin kuulemma heidän
puhuwan meidän omalla kielellämme, jossa me synty-
neet olemma?" Ia he sanoiwat toinen toisellensa: "Mi-
täs luulet tämän olewan?" Mutta muutamat nauroiwar
heitä, ja sanoiwat: "He owat täynnänsä makiata wii-
naa." Niin Pietari seisoi yhdentoistakymmenen kanssa,
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korotti äänensä, ja puhui heille: "Te Juudaan miehet,
ja kaikki jotka asutte Jerusalemissa, tämä olkoon teille
tiettäwä, ja ottakaat minun sanani teidän korwiinne;
Silla ei nämat juowuksissa ole, niinkuin te tuuletta, sillä
nyt on kolmas hetki paiwästä (kello yhdeksän); waan tämä
on se kuin ennen sanottu on Joelin Propheetan kautta:
"Ia pitää tapahtuman wiimeisinä päiwinä", sanoo Ju-
mala: "Minä tahdon wuodottaa minun Hengestäni kai-
ken lihan päälle; ja teidän poikanne ja tyttärenne pi-
tää ennustaman; ja teidän nuorukaisenne pitää näkyjä
näkemän, ja teidän wanhimpanne pitää unia uneksuman.
Ia myös minun palweliaini päälle ja minun Mainipäälle minä niinä päiwinä wuodatan minun Hengestäni,
ja heidän pitää ennustaman." Te Israelin miehet,
kuulkaat näitä sanoja: lesuksen Natsarcnuksen, sen mie-
hen, joka teidän tykönänne on Jumalalta wahwistettu,
woimallisten tekoin, ihmetten, ja merkkein kanssa, jotka
Jumala hänen kauttansa teidän keskellänne teki, niin-
niinkuin te itsekkin tiedätte, hänen te ristiinnaulitsitte
ja surmasitte. Tämän lesuksen on Jumala herättänyt,
jonka todistajat me kaikki olemma. Hän on siis Ju-
malan oikialle kädelle korotettu, ja on Isältä saanutlupauksen Pyhästä Hengestä, hän on tämän Hengen
wuodattanut, jonka waikutukset te nyt näettä ja kuu-
letta. Niin pitää siis totisesti kaiken Israelin huoneentietämän, että Jumala on tämän lesuksen, jonka te
ristiinnaulitsitta, Herraksi ja Kristukseksi tehnyt." Kuin
he nämät kuuliwat, käwi se läpi heidän sydämensä, ja
sanoiwat Pietarille, ja muille Apostoleille: "Te miehet,
rakkaat weljet, mitä meidän pitää tekemän?" Pietari
sanoi heille: "Tehkäat parannus, ja antakoon jokainen
hänensä kastaa lesuksen Kristuksen nimeen, syntein an-
teeksi antamiseksi; niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
Sillä teille ja teidän lapsillenne on tämä lupaus an-
nettu, ja kaikille jotka taampana owat, kutka ikänä
Herra meidän Jumalamme kutsuu. Jotka siis mielet-
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länsä hänen sanansa ottiwat wastaan, ne kastettiin; ja
sinä päiwänä lisääntyi lähes kolme tuhatta sielua. Ia
pysyiwät alati Apostoliitten opissa ja osallisuudessa,
za leiwan murtamisessa ja rukouksissa. He myiwät hei»
dän hywyytensä ja tawaransa, ja jakoiwat ne kaikille/sen jälkeen kuin kukin tarwitsi. Ia joka ftmwä he oli-
wat temppelissä ja kiittiwät Jumalala. Ia he oliwat
kaiken kansan suosiossa. Ia Herra lisäsi jokapäiwa
autuaksi tulewaisia seurakunnalle.

41. Ananias <a Saphira
Ap. Tek. S.

Uksi mies, Ananias nimeltä, Saphiran hänen emän-
tänsä kanssa, myi tawaransa, ja katki jotkin hinnasta
emäntänsä tieten; ja toi osan edes, ja pani Apostolit-
ten jalkain eteen, sanoin siinä olleen kaiken. Niin Pie-
tari sanoi: "Anania, miksi Satanas täytti sinun sydä-
mes, Pyhän Hengen edessä walhettelemaan, ettäs jota-
kin pellon hinnasta kätkit? Etkös olisi saanut sitä pi-
tää, koska se sinulla oli, ja se myytykin oli sinun hal-
lussaö? Miksis senkaltaista olet sydämees päästänyt?
Et sinä ole ihmisten, waan Jumalan edessä lvalehtel-
lut." Koska Ananias nämät sanat kuuli, lankesi hän
maahan, ja antoi hengensä. Niin nuoret miehet nou-
siwat ja korjasiwat hänen, weiwät pois ja huutasiwat
hänen. Liki kolmen hetken perästä tuli hänen emän-
tänsä sisälle eikä tiennyt mitä tapahtunut oli. Mutta
Pietari kysyi häneltä: "Sanos minulle, olettako sen
pellon siihen hintaan myyneet?" Niin hän sanoi: "D-
--lemma niinkin siihen hintaan." Niin Pietari sanoi:
"Miksi te oletta mielistyneet keskenänne Herran Hengea
kiusaamaan? Katso! niitten jalat, jotka sinun miehes
hautasiwat, owat owen edessä, ja wiewät pois sinun-
kin." Ia hän kohta lankesi maahan Pietarin jalkain
«teen, ja antoi hengensä. Niin nuoret miehet tuliwat
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sisälle, ja löysiwät hänen kuolluna, weiwät hänen ulos
>a hautasiwat miehensä tykö.

42. Stephanuksen kuolema.
Ap. Tek. 6, 7.

Niissä seitsemässä sen Kristillisen Seurakunnan
waiwaisten-holhoojissa Jerusalemissa oli yksi mies/ Ste-
phanus nimeltä, uskoa täynnänsä ja wäkewyyttä, joka
teki ihmeitä ja suuria tunnustähtiä kansan seassa. Hä-
nen kanssansa rupesiwat muutamat äkäiset luudalaiset
riitelemään Kristin opista, mutta ei he woineet sitä
wiisautta wastaan olla ja sitä Henkeä, jonka kautta
hän puhui. Kiukuissansa siitä, yllyttiwät he kansan ja
wanhimmat ja kirjanoftpeneet häntä wastaan, meniwät
ja ottiwat hänen kiinni, ja weiwät hänen Raadin eteen.
Ia asettiwat waärät todistajat sanomaan: "Ei tämä
mies lakkaa puhumasta pilkkasanoja tätä pyhää siaa ja
lakia wastaan; sillä me olemma kuulleet hänen sano-
wan: lesus Natsarenus häwittäa tämän sian, ja muut-
taa säädyt, jotka Mooses meille antoi." Ia kaikki ne
jotka Raadissa istuiwat, katsoiwat hänen päällensä, ja
näkiwät hänen kastoonsa niinkuin engelin kaswot. Ia
Stephanus rupesi puhumaan heille Israelin kansan ih-meellisestä johdatuksesta, ja siitä tottelemattomuudesta,
jossa he wieläkin pitkittiwät syntiä tehdä, ja lopetti
seuraawilla sonoilla: "Te niskurit ja ympärileikkaamat-
tomat sydämestä ja korwista, te oletta aina Pyhää
Henkeä wastaan, niinkuin teidän isänne, niin myös te-
kin. Kuta Propheetaista ei teidän isänne wainonneet?
He tappoiwat ne, jotka sen wanhurskaan tulemisen en-
nustiwat, jonka pettäjät ja murhaajat te nyt olitta.
Jotka saitte lain engelitten asetuksen kautta, jota et te
pitäneet."

Tässä he lakauttiwat hänen; ei tainneet mää pi-
dättää kiukkuansa, waan kiristeliwät hampaitansa hä-
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nen päällensä. Mutta hän, täynnä Pyhää Henkeä,
katsahti ylös taiwaaseen, ja näki Jumalan kunnian, ja
lesuksen seisowan Jumalan oikialla kädellä; ja hän sa-
noi: "Katso! minä näen taiwaat awoi, ja ihmisen Po-
jan seisowan Jumalan oikialla kädellä." Niin he huu-
siwat suurella äänellä, ja tukitsiwat torwiansa, ja kar-
kasiwat kaikki yksimielisesti hänen päällensä, ja ajoiwat
hänen ulos kaupungista, ja kiwittiwät hänen. Ia to-
distajat paniwat waatteensa yhden nuorukaisen jalkain
juureen, joka kutsuttiin Saulus. Ia he kiwittiwät Ste-
phanin, joka rukoili, ja sanoi: "Herra lesu ota minun
hengeni." Niin hän pani polwillensa, ja huusi suu-
rella äänellä: "Herra, älä lue heille tätä syntiä." Ia
kuin hän tämän sanonut oli, niin hän nukkui.

43. Drottningi KandacenKamaripalwelia.
Ap. Tek. 8.

Saulus oli mielistynyt Stephanin kuolemaan; sillä
hän oli wielä itsekkin yksi niistä ymmärtämättömistä
kiiwailioista luudalaisen lain puoleen, ja wainofi Kris-
tuksen seurakuntaa. Hän käwi huone huoneelta, haes-
keli salassa olewia Kristityltä, ja panetti heitä fangeu-
teen. Mutta ne Kristityt, jotka näitten wainoin kautta
oliwat hajonneet, waelsiwat ympärinsä kaupungeissa ja
kylissä, ja saarnasiwat Ewangeliumia. Niin tuli Phi-
lippus, myös yksi niistä seitsemästä waiwaisten hol-
hoojista, alas yhteen Samaarian kaupungiin, ja löysi
siellä awaran työstän. Kuin hän siellä oli ison aikaa
saarnannut Kristuksesta, sanoi Herran engeli hänelle:
"Nouse, ja mene lounasten päin, sitä tietä kuin Jeru-
salemista menee alas Gatsan puoleen, joka kylmillä on.
Niin hän nousi ja meni. Ia katso! yksi Ethiopian
mies, Ethiopian Drottningin Kandacen woimallinen ka-
maripalwelia, joka oli pantu kaiken hänen tawaransa
päälle, se oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan; Ia pa-
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lasi sieltä/ istuin Maunuissansa, ja luki Esaiata Pro-
pheetata. Niin henki sanoi Philippukselle: "Käy, ja
mene lähemmä tätä waunua." Niin Philippus juoksi
lähemmä, ja kuuli hänen lukewan Esaiata Propheetata,
ja sanoi: "Immärrätkös mitäs luet?" Mutta hän sa-
noi: "Kuinka siis minä taidan ymmärtää, ellei joku mi-
nua johdata?" Ia hän rukoili Philippusta, että hän
tulis ja istuis hänen kanssansa. Ia se kuin hän Raama-
tusta luki, oli tämä: "Hän on niinkuin lammas teuraaksi
talutettu; janiinkuin karitsa keritsiänsä kädessä on ääneti,
niin ei hänkään awannut suutansa." Ia kamaripalwe-
lia kysyi Philippukselta: "Kenestä Propheeta näitä pu-
huu? itsestänsäkto eli jostakin toisesta?" Niin Philip-
pus awasi suunsa, ja rupesi hänelle saarnaamaan ewan-
geliumita lesuksesta. Ia kuin he tiellä waelsiwat, tu-
liwat he weden tykö, ja kamaripalwelia sanoi: "Katso!
tässä on wesi; mikä estää minua kastamasta?" Niin
Philippus sanoi: "Jos sinä kaikesta sydämestä uskot,
.niin tapahtukoon." Hän wastasi ja sanoi: "Minä us-
kon lesuksen Kristuksen Jumalan Pojaksi." Niin hän
käski seisahtaa waunun, ja he astuiwat molemmat we-
teen, Philippus ja kamaripalwelia; ja hän kasti hänen.
Ia koska he wedestä astuiwat ylös, temmasi Herran
Henki Philippuksen, ja ei kamaripalwelia häntä enää
nähnyt, waan meni iloiten tietänsä myöden.

44. Saulin Kääntymys.
Ap. Tel. 9.

Sillä aikaa Saulus alati pitkitti suurella wihalla
lvainota Kristityltä, niin että hän ylimmäiseltä Papil-
takin anoi kirjallista käskyä luudalaisten Synagogain
päämiehille Damaskussa, olemaan hänelle awulliset kiin-
niottamassa Kristityttä, wiedäksensä heitä sidotuina Je-
rusalemiin. Ia kuin hän matkusti ja Damaskua lä-
hestyi, leimahti äkitseltä walkeus taiwaasta ympäri
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häntä. Ia hän lankesi maahan, ja kuuli äänen hänel-
lensä sanowan: "Saul, Saul, miksis wainoot minua?"
Niin hän sanoi: "Kuka sinä olet, Herra?" Herra sa-
noi: "Minä olen lesus, jota sinä wainoot; työläs on
sinun potkia tutkainta wastaan." Saulus kysyi, wa-
pisten: "Herra, mitäs minua tahdot tekemään? "Herra
sanoi: "Nouse ja mene kaupungiin; siellä sinulle sano-
taan mitä sinun pitää tekemän." Niin Saulus nousi
maasta, ja ei nähnyt ketään awoimilla silmillä, mutta
he taluttiwat häntä kädestä ja weiwät Damaskuun.
Ia hän oli kolme päiwää näkemättä, ja ei syönyt eikä
juonut. Niin yksi opetuslapsi oli Damaskussa, Ana-
nias nimeltä, jolle Herra sanoi näyssä: "Anania." Hän
sanoi: "Herra, tässä minä olen." Ia Herra sanoi hä-
nelle: "Nouse ja mene sille kadulle, joka oikiaksi kutsu-
taan, ja kysy Juudaan huoneessa sitä, joka Saulus Tar-
silaiseksi kutsutaan; sillä katso! hän rukoilee. Ia hän
näki näyssä yhden miehen nimeltä Ananias tulewan si-
sälle ja panewan kätensä hänen päällensä, että hän sais
näkynsä jällen." Niin Ananias wastafi: "Herra, minä
olen kuullut monelta tästä miehestä, kuinka paljon pa-
haa hän sinun pyhilles on tehnyt Jerusalemissa, ja hä-
nellä on nytkin walta ylimmäisiltä Papeilta täällä
kiinni sitoa kaikki ne, jotka sinun nimeäs rukoilemat.
Niin sanoi Herra hänelle: "Mene, sillä hän on minulle
walittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain, ja
kuninkasten, ja Israelin lasten eteen. Ia minä tahdon
hänelle näyttää, kuinka paljo hänen pitää kärsimän mi-
nun nimeni tähden." Niin Ananias meni sinne, ja tuli
huoneeseen sisälle, pani kätensä hänen päällensä, ja sa-
noi: "Rakas weljeni Saul, se Herra lähetti minun,
lesus, joka sinulle ilmestyi tiellä jotas waelsit, että
sinä saisit näkys jällen, ja Pyhällä Hengellä täytetäi-
siin." Ia hänen silmistänsä putosiwat kohta niinkuin
suomukset, ja hän sai näkynsä Mensa; nousi ja kastet-
tiin; ja kuin hän otti ruokaa, niin hän wahwistui. Ia
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Saulus oli muutamat päiwät opetuslasten kanssa, jotka
oliwat Damaskussa. Ia saarnasi kohta Synagogassa
Kristuksesta, että hän on Jumalan Poika.

45. Sadanpäämies Kornelius.
Ap, Tek. 10.

Cesareeassa oli yksi Roomalainen sadanpäämies ni-
meltä Kornelius, jumalinen ja lumalata pelkaäwäinen
kaiken hänen huoneensa kanssa, joka jakoi paljo almua
kansalle, ja rukoili alati lumalata. Hän näki julki-
sesti näyssä, liki yhdeksättä hetkeä päiwästä Jumalan
engelin tulewan hänen tykönsä, ja sanowan hänelle:
"Korneli!" Ia hän katseli hänen päällensä, peljästyi ja
sanoi: "Herra, mikä on?" Niin hän sanoi hänelle: 'Si-
nun rukoukses ja almus owat tulleet muistoon Juma-
lan edessä. Ia nyt lähetä miehiä loppeen, ja anna
noutaa Simon, joka Pietariksi kutsutaan. Hän pitää
majaa Simon Parkkarilla, jonka huone on meren ty-
könä; hän sanoo sinulle mitä sinun pitää tekemän."
Kornelius teki niin, ja lähetti kolme palweliatansa lop-
peen. Toisena päiwänä, koska he matkassa oliwat, ja
kaupungita lähestyiwät, meni Pietari ylös katon päälle
rukoilemaan, liki kuudetta hetkeä. Ia kuin hän isosi,
tahtoi hän suurustaa; mutta koska he hänelle walmis-
tiwat, tuli hän horroksiin; ja näki taiwaan auki, ja
tulewan alas tykönsä astian, niinkuin suuren liinaisen
neljältä kulmalta sidotun, joka laskettiin alas maan
päälle, jossa oli kaikkinaisia nelijalkaisia maan eläimitä,
ja metsillisiä, ja matelewaisia, ja taiwaan lintuja. Ia
yksi ääni tuli hänen tykönsä: "Pietari, nouse, tapa ja
syö." Niin Pietari sanoi: "En suinkaan, Herra; sillä
en ole minä ikänä syönyt mitään yhteistä eli saastais-
ta." Ia ääni sanoi taas toisen kerran hänelle: "Mitä
Jumala on puhdistanut, älä sinä sano sitä yhteiseksi."
Ia se tapahtui kolme kertaa; ja astia otettiin jällen

12
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ylös taiwaaseen. Kuin siis Pietari rupesi epäilemään
itsellänsä mikä näky se olis kuin hän näki, niin katso!
miehet jotka lähetetyt oliwat Korneliukselta, seisoiwat
owen edessä, ja kysyiwat Pietaria. Ia Henki sanoi
hänelle: "Katso! kolme miestä etsii sinua. Nouse siis
ja mene heidän kanssansa; sillä minä lähetin heidän."
Pietari astui alas heidän tykönsä ja sanoi: 'Minä olen
Pietari, jota te etsitte, mitä warten te tulleet otetta?"
He sanoiwat hänelle asiansa, ja Pietari otti heidän ma-
jaan siksi päiwää. Toisena paiwäna meni hän heidän
kanssansa, ja muutamat weljet loppeesta seurasiwat
häntä. Toisena paiwänä he tuliwat Cesareaan, ja Kor-
nelius odotti heitä, ja oli kuttunut kokoon langonsa ja
parhaat ystäwänsä. Ia kuin Pietari tuli kaupungiin,
meni Kornelius häntä wastaan, ja lankesi maahan hä-
nen eteensä niinkuin sen joka Jumalalta oli lähetetty
hänen tykönsä. Mutta Pietari nosti häntä, ja sanoi:
"Nouse ylös, sillä minä olen myös ihminen." Sitte
Pietari meni sisälle, ja löysi monta tulleen kokoon, ja
sanoi heille: "Te tiedätte ettei ole ollut luwallinen luu-
dalaisen olla jonkun muukalaisen tykönä eli hänen ty-
könsä mennä; mutta minulle osotti Jumala, etten minä
ketään ihmistä yhteisenä eli saastaisena pitäisi. Niin
minä siis teiltä kysyn, mitä warten te minua kutsuitta?"
Niin Kornelius jutteli heille lawiasti engelinnayn jonka
hän nähnyt oli. Ia Pietari awasi suunsa, ja sanoi:
"Nyt minä todeksi löydän, ettei Jumala katso ihmisen
muotoa, waan kaikissa kansoissa, joka häntä pelkää ja
tekee wanhurskautta, se on hänelle otollinen." Sitte
hän saarnasi heille Ewangeliumia. Koska hän wiela
puhui, lankesi Pyhä Henki kaikkein niitten päälle jotkasen kuuliwat. Ia ne uskowaiset ympärileikkauksesta,
jotka Pietarin kanssa tulleet oliwat, hämmästyiwät,
että pakanainkin päälle Pyhän Hengen lahja wuodatet-
tiin; sillä he kuuliwat heidän kielillä puhuwan, ja lu-
malata ylistäwän. Niin wastasi Pietari: "Taitaako
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joku kieltää näitä, jotka owat Hengen saa-
neet kuin mekin, wedellä kastamasta?" Ia hän käski
heitä kastaa Herran nimeen. Niin he rukoiliwat häntä
siellä muutamita päiwia wiipymään.

Nämät oliwat esikoiset pakanoista jotka otettiin
Kristillisen seurakunnan yhteyteen.

46. Pietari päästetään Fangiudesta.
Ap. Tek. 12.

Kuningas Heroodes Agrippa oli antanut mestata
Apostolin Jakobin, Johanneksen weljen, miekalla. Kuin
hän sitte näki sen luudalaisille kelpaawan, otti hän
Pietarinkin kiinni. Ia se oli makianleiwän päiwänä.
Mutta, koska oli Pääsiäinen, täytyi mestaus lykättää
toistaiseksi. Ia Pietari pidettiin fangiudessa; mutta
Seurakunta rukoili hänen edestänsä lakkaamatta. Jona
ennen kuin hän piti mestattaman, makasi hän kahden
sotamiehen wälissä, joihin hän oli sidottu kaksilla rau-
takahleilla; ja owen eteenkin oli wartia pantu. Ia
katso! Herran engeli seisoi hänen tykönänsä, ja kirkkaus
paisti huoneessa, lykkäsi Pietarita kylkeen, herätti hä-
nen, ja sanoi: 'Nouse nopiasti." Ia kahleet putosiwat
hänen käsistänsä. Niin engeli sanoi hänelle: "Sonnusta
ja kengitä sinus;" ja hän teki niin. Ia hän sanoi hä-
nelle: "Pue itses waatteisiis, ja seuraa minua." Ia
hän meni ulos ja seurasi häntä, eikä tiennyt sitä todeksi
kuin engeliltä tehtiin, waan luuli näyn näkcwänsä.
Mutta kuin he meniwät ensimmäisen ja toisen wartion
läpitse ja tuliwat rautaiseen porttiin, joka wie kaupun-
giin, niin se aukeni heille itsestänsä; ja he meniwät siitä
ulos, käyden yhtä katua myöden; ja kohta erkani engeli
hänestä. Kuin Pietari tointui entisellensä, sanoi hän:
"Nyt minä totisesti tiedän, että Herra on engelinsa lä-
hettänyt, ja minun Heroodeksen käsistä päästänyt, ja
kaikesta Juudaan kansan toiwosta." Ia kuin hän tätä
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ajatellut oli, tuli hän Marian huoneen tykö, Johannek-sen äitin, joka Markukseksi kutsutaan; jossa monta oli-
wat koossa, ja rukoiliwat. Koska Pietari porstuan
oween kolkutti, tuli piika, Rhode nimeltä, kuultelemaan.
Ia kuin hän Pietarin äänen tunsi, ei hän owea ilon
tähden awannutkaan, waan juoksi sisälle ja ilmoitti
heille Pietarin porstuan edessä seisowan. Niin he sa-noiwat hänelle: "Oletkos hullu;" mutta hän sanoi to-
tisesti niin olewan, kum hän sanonut oli. Niin he sa-
noiwat: "Se on hänen engelinsä." Mutta Pietari kol-
kutti lakkaamatta. Koska he awasiwat, niin he näki-
wät hänen ja hämmästyiwät. Niin hän wiittasi kä-
dellänsä heitä waikenemaan, ja jutteli heille, kuinka Herraoli hänen fangiudesta johdattanut ulos; ja sanoi: "ll-
moittakaat näitä Jakobille ja weljille." Sitte hän läksiulos, ja meni toiseen paikkaan. Toisena päiwänä, kuin
ci Heroodes enää löynnyt Pietaria sanasudessa, antoi
hän wartiat tutkia ja käski heitä rankaista.

47. Paawali Lystrassa.
Ap. Tel, 14, 16.

Matkoillansa wähän Aasian lapitse tuli Paawali
(se sama joka ennen Saulukseksi kutsuttiin) Lystraankin.
Siellä oli yksi mies, joka oli rampa hamasta synty-
mästänsä. Tämä kuuli hänen puhuwan, ja kuin Paa-
woli katsahti hänen päällensä, ja näki hänellä uskon
olewan terweeksi tulla, sanoi hän suurella äänellä: "Ö-
--jenna sinus jalkais päälle!" Ia hän karkasi ylös, ja
rupesi käymään. Kuin kansa sen näki, mitä Paawali
tehnyt oli, korottiwat he äänensä Lykaonian kielellä, sa-
noen: "Jumalat owat ihmisten hahmolla alas meidän
tykömme tulleet." Ia Jupiterin pappi, joka heidän
kaupunginsa edessä oli, toi härkiä ja seppeleitä owen
eteen, ja tahtoi ynnä kaupungin wäen kanssa uhrata.
Kuin Apostolit Paawali ja Barnabas sen kuuliwat,
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rewäisiwät he waatteensa ja karkasiwat kansan sekaan,
huutain: "Miehet, miksi te tätä teette? Me olemma
myös ihmiset, niin puuttuwaiset kuin tekin; ja saar-
naamme teille ewangeliumita, että te teitänne näistä
turhista kääntäisitte eläwän Jumalan tykö, joka teki
taiwaan ja maan, ja meren, ja kaikki mitä niissä on."
Ia kuin he näitä sanoiwat, saiwat he kansan tuskalla
hillityksi, ettei he heille uhranneet. Niin sinne myös
tuli muutamia luudalaisia Antiokiasta ja Ikoniosta,
jotka niin yllyttiwat kansan, että he kiwittiwät Paa-walin, riepoittiwat hänen ulos kaupungista, ja luuliwat
hänen kuolleeksi. Mutta koska opetuslapset hänen ym-
pärillänsä seisoiwat, nousi hän ja meni kaupungiin. Toi-sena päiwänä hän waelsi Barnaban kanssa Derbeniin,
ja saarnasi sielläkin Ewangeliumita. Tämän saarnan
kautta tuli, muitten seassa, yksi nuorukainen Timotheus
nimeltä Kristuksen tykö käätyksi. Sillä oli lumalatapelkääwainen äiti ja isoäiti, ja taisi lapsuudestansa Py-
hän Raamatun. Sittemmin hänestä tuli Apostolin
Paawalin uskollisin ystäwä ja apulainen, ja kuoli mar-
tyri-,kuolemalla Epheson seurakunnan Pispana (wan-
hinna).

48. Lydia ja Fangi-wartia.
Ap. Tek. 16.

Kuin Paawali oli Troadassa, wähässä Aasiassa,
näki hän yöllä näyssä yhden Maceoonian miehen, joka
rukoili häntä: "Tule Macedoniaan ja auta meitä! "Hän
oli tälle kutsumukselle kuuliainen, ja tuli Philippiin.
Lepopäiwänä hän meni ulos kaupungista, wirran tykö,
jossa luudalaisilla oli rukoushuone, ja puhutteli wai-
moja, jotka sinne tulleet oliwat. Ia yksi jumalinen
waimo, Lydia nimeltä, purpurain myyjä Tyatiron kau-
pungista, kuulteli, ja Herra awasi hänen sydämensä ot-
tamaan waaria niistä kuin Paawali sanoi. Ia hän
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antoi kastaa itsensä ja kaiken huoneensa, ja waatei A-
postoleita tulemaan hänen huoneeseensa ja olemaan siinä.
Ia tapahtui, että Apostolit kohtasiwat yhden palkka-
piian, jolla oli noituuden henki, ja saatti isännillensäsuuren saaliin noitumisellansa. Paawali ajoi ulos sen
pahan hengen. Kuin sitte hänen isäntänsä näkiwät, että
heidän saaliinsa toiwo oli tyhjäksi tehty, wetiwät he A»
postolit tuomarien eteen, ja kantoiwat heidän päällensä
että he tahtoiwat tuoda heille uutta oppia. Niin tuo-
marit käskiwät piestä Apostoleita, ja panettiwat hei-
dän fangiuteen. Puoliyön aikana, kuin Apostolit oli-
wat rukouksissa Herran edessä ja, kipuinsakkin alla, Y-listiwät Jumalala kiitoswirsillä, tapahtui äkistä suurimaan-järistys, niin että tornin perustus wapisi, kaikki
owet aukeniwat, ja jokaitsen siteet pääsiwät. Koska
fangi-wartia heräsi, ja näki tornin owet auki olewan, weti
hän ulos miekkansa, ja tahtoi itsensä surmata; sillähän luuli fangit paenneen pois. Niin Paawali huusi
suurella äänellä, ja sanoi: "Alä sinulles mitään pahaa
tee; sillä me olemma kaikki täällä." Ia fangi-wartia
anoi kynttiläta, juoksi sisälle torniin (fangihuoneeseen),
lankesi peljästyksissä Apostolein jalkain juureen, toi hei-
dän ulos, ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää teke-
män, että minä autuaksi tulisin?" Apostolit sanoiwat:
"Usko Herran lesuksen Kristuksen päälle, niin sinä ja
sinun huonees autuaksi tulee." Niin fangi-wartia otti
heidän tykönsä, pesi heidän haawansa, ja antoi kohta
kastaa itsensä ja kaiken perheensä; ja wei heidän kotian-sa, walmisti heille pöydän, ja iloitsi, että hän koko huo-neensa kanssa tuli Jumalan päälle uskowaiseM. Mutta
Apostolit wapautettiin toisena aamuna juhlallisesti itsetuomareilta.
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49. Paawali Atheenisft.
Ap. Tek. 17.

Philippistä Paawali tuli Atheeniin, ja odotti siellä
Silasta ja Timotheusta. Kuin hän nyt näki sen suu-
ren kaupungin/ ja sen hirmuisen epäjumalan palweluk-sen kuin siellä oli wallan saanut, syttyi hänen hengensä
hänessä. Ia hän saarnasi siellä sekä Synagogassa että
turulla ewangeliumia lesuksesta Kristuksesta, ja ylös-
nousemisesta. Niin muutamat mailman-wiisaat rupesi-
wat riitelemään hänen kanssansa. Ia he ottiwat hä-
nen ja weiwät oikeuden paikkaan, ja sanoiwat: "Em-
mekö me mahda tietää, mikä uusi opetus tämä on,
josta sinä puhut?" Niin Paawali sanoi: "Atheenin mie-
het, minä näen teidän kaikissa kappalissa epäjumalisiksi.
Minä käwelin tässä ympäri ja katselin teidän Juma-
lan palwelustanne, ja löysin yhden alttarin, jossa oli
kirjoitettu: "Tuntemattomalle Jumalalle." Jota te siis
tietämättä palwelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala,
joka mailman teki, ja kaikki mitä siinä on, ei asu kä-
sillä raketuissa temppeleissä; sillä hän on taiwaan ja
maan Herra, eikä ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä
hänessä me elämme, liikumme ja olemma. Sillä hän
on sen päiwän säätänyt, jona hän on maan piirin tuo-
mitsepa wanhurskaudessa, sen miehen kautta, jonka hän
on säätänyt, ja jokaitselle ilmoittaa uskon, siinä että
hän hänen kuolluista herätti." Koska he kuuliwat kuol-
luitten ylösnousemisen, niin muutamat nauroiwat sitä,
mutta toiset sanoiwat: 'Me tahdomme sinua siitä wielä
kuullella." Ia niin Paawali läksi heidän keskeltänsä.
Ia muutamat miehet rippuiwat hänessä, ja uskoiwat;
joitten seassa myös Dionysius oli, yksi Raadista, ja
yksi waimo, nimeltä Damaris, ja muita heidän kans-sansa.
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ZO. Paawalm fangius Ceftreeassa.
Ap. Tel. 26.

Jonkun ajan perästä Paawali otettiin kiinni Je-
rusalemissa ja wietiin Eesareeaan, siellä puolustamaan
itseänsä Roomalaisen Maaherran Felixen edessä. Se
kohteli Paawalia ystäwällisesti, eikä antanut luuda-
laisten monille ja kotville kanteille perään. Hän antoi
hänelle suuremman wapauden kuin muille fangeille, ja
olis mielellänsä Paawalm päästänytkin/ jos hän olis
tahtonnt rahaa siitä hänelle antaa. Siinä tarkoituk-sessa hän usein käski Paawalm tulla tykönsä, ja pu-
hutteli häntä. Kerran tuli Felix emäntänsä Drusillan,
kuningas Heroodes Agrippan tyttären kanssa, joka mie-
lellänsä tahtoi kuulla Paawalm puhuman. Ia kuin
hän rupesi puhumaan »vanhurskaudesta, puhtaasta elä-
mästä ja tulewaisesta tuomiosta, peljästyi Felix, kosk-
ei hänen omatuntonsa ollut puhdas, ja sanoi Paawa-
lille: "Mene tällä haawalla matkaas; kuin minä saan
tilan, niin minä sinun tyköni kutsutan." Mutta niille
jotka tahtomat syntiä palwella, ei ole aika milloinkaan
sowelias totuutta kuulla.

Kahden ajastajan perästä tuli Festus Felixen si-
aan. Hänelläkin oli ylön wähä totuudenrakkautta ym-
märtääksensä luudalaisilla tykkänänsä wääryyden ole-
wan, ja koska Paawali pelkäsi Festuksen wihdoin war-
sin antawan heille perään, niin hän turwasi Keisarin
tuomiohon. Silloin Festus sanoi: "Keisarihin sinä tur-
wasit, Keisarin tykö pitää myös sinun menemän.

Kuin kuningas Agrippa kerran tuli Festusta ter-
wehtämään, sai Paawali tilan wielä kerta tehdä juhlal-
lisen todistuksen Kristuksesta, ja siitä armosta kuin hä-
nelle itsellensä oli tapahtunut. Hän lopetti puheensa
näillä sanoilla: "Jumalan awun olen minä saanut, ja
seisonut tähän päiwään asti, todistam sekä pienille että
suurille, enkä mitään muuta sanoen kuin Propheetat ja
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Mooses owat sanoneet tulewaksi, nimittäin että Kris-
tuksen piti kärsimän, ja oleman ensimmäisen kuolluitten
ylösnousemisesta, julistamassa walkeutta tälle kansalle
ja pakanoille." Koska hän näin edestänsä wastasi,
sanoi Festus suurella äänellä: "Paawali, sinä hullutte-let; se suuri oppi hulluttaa sinua." Ia hän wastasi:
"Cn minä hulluttele, woimallinen Festus, waan totuu-
den ja toimen sanoja puhun. Sillä kyllä Kuningas
nämät tietää, jonka tykönä minä myös rohkiasti puhun;
ja en minä luule näistä mitään olewan häneltä sala-
tun; sillä ei tämä ole loukkaassa tapahtunut. Uskot-
kos Kuningas Agrippa Propheetat? Minä tiedän ettäs
uskot." Niin Agrippa sanoi Paawalille: "Ci paljo
puutu ettes minua saa Kristityksi." Ia Paawali was-
tasi: "Minä toiwoisin Jumalalta, joko sitä puuttuis
wähä eli paljo, että et ainoasti sinä, mutta myös kaikki
jotka minua tänapänä kuulemat, tulisiwat senkaltaisiksi
kuin minä olen, paitsi näitä siteitä."

Monelta ei paljo puutu taitaaksensa tulla Kristi-
tyiksi, eiwätkä kuitenkaan siksi tule; ja silloin hän kui-
tenkin puuttuu kaikki. Ah, jospa sitä ei puuttuisi teil-
tä, jotka tätä luetta!

51. Paawalin matka Roomiin.
Ap. Tel. 27, 28.

Pian sen jälkeen Paawali annettiin yhden Roo-
malaisen sadanpäämiehen haltuun, ja astui, Aristarkuk-sen ja Luukkaan kanssa, hahteen, purjehtiaksensa Roo-
miin. He tahtoiwat wiettää talwea Kreetan saaressa;
mutta ankara ilma ajoi hahden pois maan tienoilta,
niin että miehet joutuiwat suureen hätään. Kaikki jota
paitsi taittiin olla, niinpä, wiimein ruokawaratkin, hei-
tettiin mereen, hahta kewentääksensä. Ia Paawali näki
yöllä Herran engelin, joka sanoi hänelle: "Ala pelkää
Paawali; sinä pitää Keisarin eteen asetettaman, jakatso!
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Jumala on sinulle lahjottanut ne kaikki kuin sinun kans-sas purjehtiwat." Sittekuin neljätoistakymmentä päi-
wää oliwat ajelehtaneet merellä, näkiwät he etäällä maa-
ta, jota kuitenkaan ei tunteneet. Mutta ennenkuin sinne
pääsiwät, loukkaantui haaksi karille. Wäen täytyi pe-
lastaa itsensä uimalla, ja muutamat tuliwat onnellisesti
maalle laudoilla ja hahden kappaleilla. Kaikki pelas-
tettiin. Niitä oli yhteen 276.

Maa, johon tuliwat, oli luoto, jonka nimi oli Me-
lite (nyt Malta). Siellä tapasiwat hywäntahtoisia ih-
misiä. Ne tekiwät heille walkian, että heidän piti saada
kuiwata waatteitansa. Ia kuin Paawali kokosi kasan
risuja pannaksensa walkialle, tuli kyykärme palawuudes-
ta, ja karkasi hänen käteensä. Kuin kansa näki kär-
meen rippuwan hänen kädessänsä, sanoiwat he keske-
nänsä: "Kaiketi tämä ihminen on miehentappaja, jota
ei kosto salli elää, waikka hän on meren hädästä päas-
nyt." Mutta hän pudisti tarmeen tuleen, eikä mitään
wahingoa saanut. Niin he luuliwat hänen Jumalaksi.
Sitte he jaiwät siihen luotoon koko talweksi, ja Paa-
wali paransi siellä monta sairasta. Kolmen kuukauden
perästä he purjehtiwat sieltä ja tuliwat wihdoin onnel-
lisesti Roomiin. Siellä Paawali saarnasi luudalai-
sille, ja saatti suuren lewottomuuden heidän seassansa,
ja muutamat uskoiwat. Ia Paawali asui kaksi ajast-
aikaa Roomissa, ja otti kaikki wastaan kuin hänen
tykönsä tuliwat, saarnasi heille Jumalan waltakunnas-
ta, ja puhui kenenkään kieltämättä ja suurella rohkeu-
della Herrasta lesuksesta.

52. Ewangeliumin leivittäminen Aposto-
lein kautta.

Usioissa niissä lähetyskirjoissa, jotka Paawali Roo-
missa kirjoitti, lausui hän toiwonsa pian päästä fan-



giudestansa, ja kirkkohistoria mainitsee, että kuin hän toi-
sen kerran tuli Roomiin, hän siellä tunnustuksensa täh-
den mestattiin miekalla. Tässä fangiudessansa hän kir-
joitti toisen Epistolansa Timotheukselle. Cnnen hän
osittain matkoillansa, osittain ensimmäisessä fangiudes-
sansa Roomissa oli kirjoittanut koko joukon kirjeitä mo-
nioille Kristillisille seurakunnille, joitten tuttawaksi hän
oli tullut apostolisilla waelluksillansa. Ne kirjeet (epis-
tolat) löytyivät Uudessa Testamentissa. Ennen hänen
kuolematansa kirjoitettiin ne kolme Ewangeliumiakin, jotka
owat Uuden Testamentin raamattuin alkupäänä. Mat-
theus kirjoitti luudalaisille Kristityille Masiinassa,
Markus kuka ties Roomalaisille, ja Luukas yhdelle ar-
woiselle Greekiläiselle Kristitylle, Theophilus nimeltä.
Kristuksen ennustus Jerusalemin häwityksestä (seitse-
mänkymmentä lvuvtta jälkeen hänen syntymänsä) oli
jo käynyt täyteen, kuin Johannes kirjoitti Ewangeliu-
minsa ja Ilmestyskirjan. Dn meillä Uudessa Testa-
mentissa kirjeitä Pietarilta, Jakobilta ja luudaalta-
kin. Johanneksesta tiedämme, että hän kuoli korkiassa
ijässä. Niistä muista Apostoleista ei meillä ole tar-
kempia tietoja. Se wain on wissi, että he toimitti-
wat Kristuksen käskyn mennä kaikkeen mailmaan ja
saarnata Ewangeliumia. Wiidenkolmattakymmentä wuo-
den ajalla oli Kristin-usko julistettu melkein kaikissa
silloin tutuissa maanpaikoissa. Ia niinkuin he hänen
käskyänsä totteliwat, niin hänkin heissä täytti lupauk-sensa, ja täyttää wielä nytkin jokapäiwä. Niinpä, kaikki
hänen opetuslapsensa saawat sen halvalta, että "hän on
heidän kanssansa joka päiwä, mailman loppuun asti."
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