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Jutelmia Mchllck (fotatratirtiL

(EDeHinea flfa
Luominen ja Ihmissukukunnan

Wanhin Wstoria.

1. Luominen.
1 M«f. liij. 1.

Alussa loi Jumala taiwaan ja maan. Mutta
maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli fywyyden päällä; ja
Jumalan henki liikkui wetten yli.

Jumala sanoi: »tulkoon walkeus,« ja walkeus
tuli. Ia Jumala näki walkeuden hywäkst. Nyt Jumala
eroitti walkeuden pimeydestä ja nimitti walkeuden pai-
wäksi ja pimeyden yöksi. Ia tuli ehtoosta ja aamusta
eusimäinen päiwä.

Jumala sanoi: »tulkoon awaruus wetten »vaiheella
eroittamann westä wesistä.» Sitte Jumala teki awaruuden,
ja eroitti wedet, jotka olit awaruuden alla, wesistä awaruu-
den päällä, ja kutsui awaruuden taiwaaksi. In tuli eh-
toosta ja aamusta toinen päiwä.

Jumala sanoi: »kokoontukoot wedet taiwaan alla erin-
omaiseen paikkaan, niinettä kuiwa näkyy.» Ia tapahtui niin.
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Ia Jumala nimitti kmwan maaksi, ja wettcn kokouksethan
kutsui mereksi. —la Jumala sanoi; «wihoittakoon maa, ja
kaswakoon ruohon, jossa siemen on, ja hedelmälliset puut.» Ia
tapahtui niin. Ia tuli ehtoosta ja aamusta kolmas päiwä.

Jumala sanoi: »tulkoot walot taiwaan awaruu-
teen, eroittamaan paiwää yöstä, ja olkoot-.merkeiksi, sekä
määräajoiksi, päiwiksi ja wnosiksi,» Ia Jumala teki kaksi
suurta waloa, suuremman walon päiwää hallitsemaan, ja
wähemmän walon yötä hallitsemaan, ja myös tähdet. Ia
tuli ehtoosta ja aamusta neljäs päiwä.

Jumala sanoi: »kuohuttakoot wedet yltäkyllin
liikkuwaisia eläimiä, ja linnut lentäkööt maan
päällä taiwaan awarnndessa.» Ia Jumala loi sun-
ret walaskalat ja kaikkinaiset eläimet, joista wedet kuohuit,
ja kaikkinaiset linnut lainsa jälkeeu, ja siunasi heitä sanoen:
»olkaat hedelmälliset ja lisääntykäät.» Ia tuli ehtoosta ja
namusta wiides päiwä.

Jumala sanoi: »tuottakoon maa eläimet, itsekunki
lainsa mukaan.» Ia tapahtui niin. Ia Jumala sanoi: »teh-
käämme ihminen meidän tumaksemme, mnotomme
jälkeen: ja hän wallitkoon kalat meressä ja tai-
waan linnut ja karjan ja kokomaan.» Ia Jumala loi
ihmisen omaksi kuwaksensa, Jumalan kuwaksi hän sen loi, miehet
si ja «aimoksi loi hän heidän. Ia Jumala siunasi heitä ja sanoi:
»hedelmöitkäät ja lisääntykäät ja täyttäkäät m aa-
ta, ja tehkäät se itsellenne alamaiseksi; ja wallit-
kaat kalat meressä ja taiwaan linunt ja kaikki eläimet maan
päällä,» Ia Jumala katsoi kaikkia mitä hän tehnyt oli,
ja katso, ne olit sangen hywät. Ia tuli ehtoosta ja aa-
musta kuudes päiwä.

Niin taiwas ja maa kaikin joukkoiuensa päätettiin. Ia
Jumala lepäsi seitsemäntenä päiwänä kaikista teoistansa
ja siunasi seitsemännen päiwän ja Pyhitti sen, että hän le-
päst sinä päiwänä kaikista teoistansa, jotka hän tehnyt oli.



3

2. Paradisi ja ensimäinen ihmispari.
l Mo>. tui. 2.

Ihmisen liwmisessa käwi »äin: Herra Jumala teki en-
simaisen ihmisen (Adamin) maan tomusta, ja puhalsi hänen
steramiinsa diiiviin hengen: niin ihminen tnli eläwäksi jte~
luksi. Ia Herra Jumala istutti paradisin Edeniesä ja
kaiwatti maasta kaiMnaifet puut, ihanaiset, nähdä ja hywät
syödä, ja elämän puun keskelle paradisia, niin myös hy-
wän ja pahan tiedon puun. Ia Herra Jumala otti
ihmisen ja pani Edenin paradisiin, »viljelemään ja warjele-
maan sitä. Ia Herra Jumala käski ihmistä, fanocn: »syö
wapaasti kaikkinaisista puista paradisisfa,mutta
hywän ja pahan tiedon puusta älä syö; sillä jona pai-
wänä siitä syöt, olet sinä totiststi kuolewa,»

Herra Jumala sanoi: »ei ole hywä ihmisen yksinänsä
olla; minä teen hänelle awun, joka on hänelle sopima.»
Koska Herra Jumala oli tehnyt maasta kaikkinaiset eläimet
kedolla, ja kaikkinaiset tahraan linnut, toi hän ne Adamin
eteen, elta tämä näkis, kuinka hän ne uimittäis; sillä niin-
kuin Adam kaikkinaiset, eläimet nimilti, niin ne kutsutaan.
Ia Adam antoi kullenkin eläimelle heidän nimensä. Mutta
Adamille ei löytynyt apua, joka olis hauelle sopima. Ia
Herra Jumala pani raskaan unen Adamiin; ja tämän nuk-
kuissa, otti hau yhden hänen kylkiluistansa, ja täytti sen
paikan lihalla. Ia Herra Jumala rakensi mainion siitä kyl-
kiluusta, jonka hän olti Adamista, ja toi sen hänen eteensä.
Niin sanoi Adam: «tämä on nyt luu minun luistani ja
liha minun lihastani.» Scntähdeu pitää miehen luopu-
man isästäusä ja aitiotansa ja waimohonsa stdotlu oleman,
ja he tulcwat yhdeksi lihaksi. Ia he olit molemmat
alasti, Adam ja hänen emäntänsä, eikä hälvenneet.



3. Syntiinlankeemus.

1 Mos. firj. 3.

Mutta kärme oli kamalin kaikkia eläimiä maan päällä,
]a sanoi waimolle: »noh, sanoiko Jumala: älkäät syökö kaik-
kinaisista puista paradistssa?» Niin waimo sanoi kärmeellc:
»me syömme niitten puitten hedelmistä, jotka owat para-
disissa; mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä para-
disia, on Jumala sauouut: älkäät syökö siitä, älkäätkä tn*
wetko siihen, ettette kuolisi.» Titte kärme sauoi waimolle:
»te ette suinkaan kuolemalla kuole; waan Jumala tietää,
että jona päiwäna te syötte siitä, aukcnewat silmänne, ja te
tulette niinkuin Jumala, tietämään hywän ja pahan.» Mntta
waimo näki siitä pnnsta oleman hywä syödä, ja että se oli
ihana nähdä, sekä suloinen puu antamaa» ymmärryksen.
,Ia hän otti sen hedelmästä ja söi, ja antoi siitä miehellensä,
ja hän söi.

Silloin aukenit heidän molempain silmät, ja he äkkäsit
olemansa alastomat; ja sidoit yhteen sikunalehtiä, ja teit
itsellensä peitteitä. Ia he kuulit Herrau Jumalan äänen
paradisissa. Sitte Adam lymyi emäntiuensä Herran lu-
malan kaswoin edestä puitten sekaan paradisissa. Mutta
Herra Jumala kutsui Adamin ja sanoi hänelle: »kussas olet?»

4
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Hän sanoi: «minä kuulin sinun ääues parodisissa, ja pel-
lasin, sillä minä olen alasti; sentähdcn minä lymyin». Mutta
Jumala sanoi: »kuka sinulle ilmoitti, ettäs alasti olet? Etkös
syönyt siitä puusla, josta minä sinua haastoin syömästä?»
Adam wastasi: »waimo, jonkas olet minulle antanut, antoi
minulle siitä puusta, ja minä söin.» Silloin sanoi Herra
Jumala waimollc: »miksis sen teit?» Waimo wastasi: »kärme
petti minun, ja minä söin».

Niin Herra Jumala sanoi kärmeclle: »ettäs tämän
teit, kirottu ole sinä kaikesta karjasta ja kaikista eläimistä
maalla. Sinun pitää käymän watsallas ja syömän maata
kaiken elinaikas. Ia minä panen wainon sinun ja waimon
wälille ja sinun siemenes ja hänen siemenensä wälille.
Se on rikki polkewa sinun pääs, ja sinä olet pistäwä
häntä kantapäähän.»

Mutta waimolle sanoi Herra Jumala: »sinun pitää
synnyttämän lapsia kiwulla, ja si»uu tahtos pitää miehelles
alamaiueu oleman, ja hän on sinua wallitsewa.» Ia Ada-
mille sanoi hän: »ettäs knulit emäntäs ääntä, kirottu olkoon
maa sinun tähtes.. Surulla täytyy sinun ilseäs hauesta
elättää kaikeu elinaikas; orjan tappuroita ja ohdakkeita on
hän kaswawa. Otfas hiessä pitää sinun syömän leipää,
siksi kuin maaksi jälleensä tulet, ettäs siitä otettukin.olet;
sillä sinä olet maa ja maaksi olet sinä jälleensä tulewa».

Ia Adam nimitti emäntänsä Ewaksi, että hän on kaik-
kein elämäin äiti.

Ia Herra Jumala sanoi: »katso, Adam on tullut uiin-
kuin yksi meistä, tietämään hywän ja pahan. Mutta nyt
ettei hän ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän pnusta,
söisi ja eläisi ijankaikkisesti», uiiu ajoi Herra Jumala
Adamin ulos Edenin paradisista wiljelemään maata, josta
hän otettu oli, ja paui paradisiu eteen Kerubimin paljaalla
wälkkywällä miekalla, wartioitsemaan tietä elämän puulle^
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4. Kain ja Abel.

1 Mos, Ih-j. 4.

Ewa synnytti ensimäiscn poikansa ja kutsui hänen
Kamikft, Toisen poikansa hän kutsui Abeliksi, Abel tuli
lampnriksi, mutta Kain peltomieheksi. Kerta Kun uhrasi
Herralle lahjan maan ja Abel myös uhrasi lau-
mansa esikoisista. Niin H.'rra katsoi leppyisesti Abelin ja
hänen uhrinsa pnoleen. Mutta Kainin ja häaen uhrinsa
puoleen ei hän leppyisesli katsonut. Siitä Kain wihastui
sangen kowin, ja hänen hahmonsa muuttui. Niiu Herra
sanoi hänelle: »mtksts olet wihaiuen? Ia miksi hahmos
muuttuu? Eikö uiiu? jos hywin (uhria) teet, autetaan syntis
.anteeksi; mutta j.'lles hywin tee, niin synti wäijyy owen
edessä, ja hänen himonsa on sinuun; waan hallitse sinä hän»
tä!» Ii Kain puhni weljensä Abelin kanssa. Mutta sitte,
heidän kedolla ollessansa, Kain karkasi weljensä Abelin päälle
ja tappoi hänen.

Niin H«ra sanoi Kaiuille: »kussa, oa weljeß Abel?»
Kain wastast: »en tiedä. Olenko minä »veljeni wattia?»
Herra sanoi: »mitäs olet tehnyt? Wch,'s weri huutaa minun
tyköni maasta. Ia nyt, kirotin ole sinä! Knlkiana ja pa-
kencwaisena täytyy sinun olla maan päällä». Niin Kain
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sanoi: »minun rankaistukseni on suurempi, kuin että sen
kantaa woin. Niin minun käy, että kuka itänänsä minun
löytää, se tappaa minun.» Mutta Herra sanoi: »sentähden,
kuka itänänsä Kainin tappaa, sen pitää seitsemän kertaisesti
kostettaman». Ia Herra pani merkin Kainiin, ettei kenkään,
joka hänen löytää, häntä tappaisi. Niin Kain läksi Herran
taswoin edestä ja asui itään päin; ja hau rakensi kaupungin,
jonka hän kutsni poikansa nimellä Hanokikst.

Mutta Ewa synnytti jällen pojan ja nimitti hänen
Setiksi. Adam oli silloin 130 ajastajan wanha ja eli sitte
wiclä ison aikaa ja sai usioita poikia ja tyttäriä. Adamin
koko ikä oli 930 ajastaikaa, kuin häu kuoli.

Z. Wedenpaisuminen. Jumalan lupaus Noalle.

1 Mos. Kirj. 6-9.

Ihmiset rupesit lisääntymään maan päällä. He eliwät
siihen aikaan sangen korkiaan ikään ja sauvat nähdä jäl-
keentulewaisensa moneen polween, Wielä Adamin eläissä
syntyi Setin sikiöistä Henok, kuudennessa polwessa Adamista.
Henok eli jumalisesti, ja sentähden Jumala otti hänen pois,
niin ettei hän enää ollut näkymissä. Henokin poika oli



Metusala, joka eli 969 ajastajan wanhaksi. Tämän vo-
janpoika oli Noa.

Koska siis ihmiset lisääntyiwät maan päällä, lisääntyi
heidän pahuutensakkin. SiNoin Herra sanoi: »ei minun
henkeni ole ihmistä nuhtelema ijankaikkisesti, sillä hän on
liha; sentähden olkoon hänelle aikaa sata kaksikymentä ajast-
aikaa». Mutta kuin Herra näki ihmisen pahuuden suu-
reksi maan päällä, ja kaiken hänen sydämensä aiwotuksen
ja ajatuksen oleman aina maan pahan; niin hän katui ih-
misen tehneensä, ja sanoi: »Minä tahdon ihmisen, jonka
minä loin, hukuttaa maan päältä».

Mutta Noa sai armon Herra» edessä, sillä hän oli
hurskas mies ja eli jumalisesti. Ia Jumala sanoi Noalle:
»kaiken lihan loppu on minun eteeni tullut, sillä maa on
heistä täynnänsä mäkiwaltaa; katso minä hukutan heitä ynnä
maan kanssa. Tee itselles arkki hongasta, ja tee sisälle olin-
siat, ja terwaa se sisältä ja ulkoa. Ia tee häntä näin: 300
kyynärää olkoon arkin pituus, 50 kyynärää hauen lewey-
tensä ja 30 kyynärää korkeutensa. Tee arkkiin akkuna ja
pane siihen omi. Sillä minä annan tulla wedcupaisumisen
maan päälle hukuttamaan kaiken lihan. Mutta sinun kans-
fas minä teen liiton. Sinun pitää arkkiin sisälle menemän
poikines, ja emäntäs ja poikais emännät sinun kaussas.
Ia sinun pitää saattaman arkkiin kaikkinaiset eläimet kaksit-
tain, koiraksen ja naarakse-n, jäämään elämään kaussas. Ia
ota itselles kaikkinaista syötäwää ruokaa, sinulle ja heille ela-
tukseksi». Ia Noa teki kaikki mitä Jumala hänen käski.

Noa oli 600 ajastajan wanha, koska wedenpaisumus
tuli maan palle. Hän meni arkkiin kolmin poikinensa: S,emin,
Hamin ja lafetin, cmäntinensä ja hänen poikainsa emännät
hänen kanssansa; ja kaikkinaiset eläimet menit hänen ty-
könsä arkkiin kaksittain. Ia Herra sulki hänen jälkeensä.

Silloin kuohuit kaikki sywyyden lähteet, ja taiwaan
akkunat aukenit; ja maan päälle satoi 40 päiwää ja 40
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yötä. Wedet paisuit ja sait afroan siuiien mallan ja olit 15
kyynärää korkialla yli wuorten; mutta arkiu wedct nostit ylös.
Silloin hukkui kaikki liha inaan päällä; kaikki, joissa eläwä
henki oli kniwan maan pällä, ne kuolit. Ainoastansa Noa
jäi ja ne, jotka hänen kanssanssa olit arkissa. Ia wedet
olit malloillansa maan päällä 150 päiwää.

Mntta Jumala muisti Noaa ja kaikkia eläwiä, mitä
hänen kanssansa oli arkissa. Ia Jumala nosti tuulen
maan päälle, ja sateet taiwaasta asetettiin, ja wedet maan
päältä jnoksit juoksemistansa pois. Niiu arkki jäi Araratin
wuorelle. Jonkun ajan perästä aroasi Noa arkin akkunan
ja autoi kaarneen lentää ulos; se lensi kahtiaväin, siksi kuin
wedet maan päältä kuiwuit. Sitte Noa lähetti kyhkyiseu
tyköänsä; mutta kuin ei kyhkyiuen löytänyt kussa sai jal-
kansa lewättää, palasi se hänen tykönsä. Niin Noa odotti
wielä 7 päiwää ja antoi taas kyhkyisen lentää arkista. Se
palasi hänen tykönsä ehtoopuolella, ja katso, se toi suussansa
öljypuun lehden, jonka se oli murtanut. Mutta Noa odotti
wielä toiset 7 päiwää ja antoi kyhkyiscn lentää ulos, joka
ei enää palannut.

Sitte Jumala puhui Noalle, sanoen: »lähde arkista,,
sinä ja emäutäs, poikais emännät ja kaikkinaiset eläimet,
jotka tykönäs omat». Niin Noa meni nlos arkista kaikkein
kanssa, mitä hänen tykönänsä oli. Ia Noa rakensi Heralle
alttarin ja uhrasi polttouhria. Silloiu sanoi Herra sydä-
messänsä: »en minä ikänä enää maata kiroo ihmisen
den; sillä ihmisen sydämen aiwotus on paha hamasta
fuudesta. Niiu kauwan kuin maa seisoo, ei pidä kylwäminen
ja niittäminen, wilu ja helle, suwi ja talwi, päiwä ja yö
lakkaaman.» Ia Jumala siunasi Noa» ja hänen poikansa,
sanoen heille: »olkaat hedelmälliset, lisääntykäät ja täyttä-
käät maata. Katso, minä teen teidänkanssanne liittoni sekä
siemenenne kanssa teidän jälkeenne, ettei tästedes enää
pidä kaikkea lihaa wedenpaisumisella hukutettamaan.



Minä panen kaareni pilwiin; se on olewa minun liittoni
merkki. Koska niin tapahtuu, että minä tuotan pilwen maan
ylitse, pitää kaari pilwissä nähtämäu. Ia niin minä muis-
tan liittoni».

Noa eli wedenpaiftunisen jälkeen 350 ajastaikaa, niin
että koko hänen ikänsä oli 950 ajastaikaa.

6. Babelin torni.
1 Mos. tiij. 2.

Wedenpaisumisen jälkeen ihmiset taas lisääntyiwat maan
päällä. Mutta koko mailmalla oli yhtäläinen kieli ja pu-
heenparsi. Ia ihmiset sanoit keskenänsä: »menkäämme ra-
kentamaan kaupunki sekä torni, joka taiwaascen ulottuu, teh-
däksemme itsellemme nimeä; ettei meitä hajotettaisi kaikkiin
maihin».

Tämä ei kelwannut Heralle, ja hän astui alas katso-
maan kaupnnkia ja tornia, jota ihmisten lapset rakensit.
Ia Herra sanoi: »katso, se on yhtäläinen kansa, ja yhtä-
läinen kieli on heillä kaikilla, eipä heitä nyt estetä siitä,
mitä owat aikoneet tehdä. Menkäämme, astukaamme alas
sekoittamaan siellä heidän kielensä, niin ettei kenkään toisensa
kieltä ymmärtäisi,» Niin herra hajotti heidän sieltä kaikkiin
maihin, ja he lakkasit sitä kaupunkia rakentamasta. Sen-
wuokfi sanottiin kaupungin nimi Babelikst (sekoitus), että
Herra siellä sekoitti koko maan kielen.

10
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MKimmen Dftt
Israelin Kansan Historia.

Ensimäinen Aikakausi.
Patriarkam') aika.

7. Abrahamin kutsuminen.
1 2N°s, kirj. 12, 13.

Wähää ennen Noan kuolemaa syntyi Abram, yksi Semin
jälkeisiä. Mutka ihmiset oliwat jälleen uupuneet epäjumali-
suuteen ja muihin suuriin synteihin. Alnamin isäkin, joka
asui Mesopotamiassa, palwcli muita jumalia. Niin Herra
sanoi Abramillc (joka stttc kutsuttiin Abrahamiksi): »lähde
maaltas ja suwnstas sekä isäs huoneesta sille maalle, jonka
minä sinulle osotan. Minä teen siuu» suureksi kansaksi, ja
siunaan sinun ja teen sinulle suuren nimen. Ia sinussa
pitää kaikki sukukunnat maan päällä siunatuiksi tuleman»
Niin Abram läksi, niinkuin Herra hänelle oli sanonut, ja otti
emäntänsä Sarain kanssansa ja Lotin, wcljensä pojan. Ia
he läksit matkustamaan Kanaan maalle. Abram oli silloin
75 ajastajan wanha. Mntta heidän siihen maahan tul-
tuansa näkyi Herra Abramille ja sanoi: »sinun siemenet-
les annan minä tämän maan». Ia Abram rakensi
Herralle alttarin ja saarnasi Herran nimestä.

Abramilla oli sangen paljo karjaa, hopiaa ja kultaa;
ja Lotilla oli myös karjaa ja majoja. Eikä heitä wetänvt

*) Sana patriarka merkitsee esiisäll, Israelin kansan esiisllt
oliwat Abraljam, Isaat ja Jakob, joka mpö? kutsuttiin Israeliksi.
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maa yhdessä asumaan; ja riita oli Abramin paimenten ja
Loiin paimenten wälillä. Sanoi siis Abram Lotille: »älköön
olko riita minun ja sinun wälillä, sillä mc olemme weljekset.
Eikö maa ole edessäs altis? Eriä minusta. Jos sinä menet
wascmmKlle puolelle, menen minä oikuille; taikka jos sinä
menet oikialle, niin minä menen wasemmalle.» Silloin Lot
walitst itsellensä koko sen lakeuden Jordanin kohdalla ja
majaili hamaan Todomaan asti. Mutta Sodoman kansa
oli paha ja rikkoi kowin Herraa wastaan. ■ — Ia Herra
sanoi Abramille, Lotin Abramista erottua: «nosta nyt silmäs;
sillä kaiken sen maan, minkäs näet, annan minä sinulle ja
siemenclles ijankaikkiseksi». Tittc Abram siirsi majansa ja
tuli asumaan Mamren tammistossa, ja rakensi siinä alt-
tarin Herralle.

8. Abrahamin usko. Jumalan liitto hänen
kanssansa, ympärileikkaus.

1 M°s, kirj. 15, 17, 18.

Sitte tuli Herran sana Abramille näwyssä, sanoen:,
»älä pelkää Abram; minä olen sinun kilpes ja sangen snuri
palkkas.» Mutta Abram sanoi: »Herra, mitäs minulle
annat? Minä lähden lapietoinna täältä, et antanut minulle
siementä». Silloin Herra wei hänen ulos ja sanoi: «katso
taiwaalle ja lue lähdet, jos ue taidat lukea, niin on
stemenes olewa». Abram uskoi Herran, ja hän luki
hänelle sen wan hurskaudeksi.

Koska Abram oli 99 ajastaikaineu, näkyi Herra hä-
nelle jälleen ja sanoi hänelle: »Minä olen Jumala kaikki-
waltias; waella minun edessäni ja ole makaa. Minä teen
liittoni minun ja sinun wälille; ja sinä tulet paljon kansan
isäksi. Sentähden ei sinua enää kutsuta Abramiksi skorki-
aksi isäksi), waan Abraham (paljouden isä) on nimes olewa.
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Ia se on olewa ijankaikkinen liitto: että minä olen sinun
lumalas ja siemenes Jumala sinun jälkees. Ia tämä ol-
koon liiton merkki minun ja teidän walillä: kahdeksan päi-
wäinen poikalapsi on teillä ympärileikattawa».
Ia Jumala sanoi' taas Abrahamille: »älä kutsu Saiai
emäntääs enää Saraikst (ruhtinattareni), waqn Sara (he-
delmallinen) olkoon hänen nimensä. Sillä minä siunaan jätt-
iä ja annan hänestä sinulle pojan, jonka sinun pitää m-
mittäman Isaakikst. Hänen kanssansa minä teen ijankaik-
lifen liittoni ja hänen siemenensä kanssa hänen jälkeensä».

Sen jälkeen Herra näkyi Abrahamille Mamren tam-
misiossa, jossa hän istui majansa owella, kuin päiwä oli
palawimmallansa. Koska Abraham silmänsä nosti ja täh-
täst, kolme miestä seisoi hänen edessänsä. Hän juoksi heitä
wastaan ja kumartui maahan, sanoen: »Herra, jos minä
olen saanut armon sinun edessäs, niin älä mene palwelias
ohitse. Sallikaat tuotaa wähä wettä, pestäksenne jalkojanne,
ja lewätkäät puun alla. Minä tuon teidän eteenne kap-
»aleen leipää. Wirwoittakaat sydäntänne, ja sttte menkäät».
He sanoit: »tee niin kuin olet puhunut».

Abraham riensi majaan Saran tykö ja sanoi: »mene
joutuin ja tuo kolme mittaa sämpyläjauhoja, ja leiwo kal-
tiaisia». Sitte hän juoksi karjan tykö ja toi nuoren, kau-
niin wastkan, ja antoi palweliallensa walmistettaa. Ia hän
toi woita ja maitoa ja »vasikasta, jota hän walmistanut oli,
ja pani heidän eteensä, ja seisoi heidän edessänsä puun
alla, ja he söit. Niin sanoit he hänelle: «kussa on emän-
täs Sara?» Hän wastast: »täällä majassa». Herra sanoi:
»knin minä palajan sinun tyköZ, wuodeu perästä, katso, niin
Saralla emännälläs on poika». Tämän kuuli Sara majan
owella, joka oli hänen takanansa, ja hän nauroi itsekseusä;
sillä he, Abraham ja Sara olit wauhat ja ijällistkst joutu-
neet. Ia Herra, sanoi Abrahamille: »miksi Sara nanroi?
Onko Herralle mitäkään mahdotointa?» Ia Sara kielsi sa-
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noen: »en minä nauranut*; sillä hän hämmästyi. Mutta
Herra sanoi: »ei ole niinisinä nauroit».

9. Sodoman ja Gomorran häwitys.

1 Mos. firj. 18, 19.

Ne kolme miestä, jotka oliwut Abrahamin tykönä, non-
sit sieltä ja käännyit Sodomaau päin, ja Abraham meni
saattamaan heitä. Mutta Herra sanoi: »kuinka minä salaan
Abrahamilta, mitä minä olen tekemä, koska kaikki kansat
maan päällä pitää hänessä siunatuiksi tuleman? Sillä minä
tunnen hänen, että hän käskee lapsiansa ja jälkeistä huone-
kuntaansa Herran tietä pitämään ja tekemään hurskautta ja
oikeutta». Ia Herra sanoi: «Sodomasta ja Gomorrasta
on sn»ri huuto, ja heidän syntinsä omat sangen raskaat».
Ia miehet (ne kaksi enkeliä) menit Sodomaau päin.
Mutta Abraham jäi seisomaan Herran eteen ja sanoi: »hu°
kutatkos wauhurskaanki jumalattoman kanssa? Entä jos kan-
piinoissa o!is wiistkymmentä wanhiirskasta, etkös säästäisi
sitä paikkaa miidenkymmcncn »vanhurskaan tähden, jotka
siellä olisit?» Herra sanoi: «jos löydän wiistkymmentä man-
bnrskasta Sodomassa, niin säästän kaupungin heidän täh-
tensä». Mntta Abraham sanoi: »katso, minä olen ruweu-
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nttt puhumaan Herrani kanssa, ehkä olcn tsmu ja tuhka.-
Mitä jos olis niaillä unifi «Mesta kymmenestä wanhurs-
faasta, kadottaisiikos wiiden tähden fofo kaupungin?» Herra
sanoi: »en kadota, jos löydän siellä wiisiwndettäkymincntä».
Ia Abraham pitkitti sanoen: »mitä jos siinä löytyis neljä-
kymmentä?» Mutta hän sanoi: »en tee neljänkymmenen
tähden». Abraham sanoi: »älköön Herrani wihastnko, että
minä wielä puhiin: ehkä löytuis siellä kolmekymmentä?»
Hän sanoi: »en tee mitään, jos löydän siellä kolmekyM'
mentä», Abraham sanoi: »katso, minä olen rumennut pn-
hnmaau Herrani kanssa: mitä jos siellä löytyis kaksikum-
mentä?» Hän wastast »en kadota heitä kahdenkymmenen
tähden». Ia Abraham sanoi: »älköön Herrani wihasniko,
että minä ainoastansa tämän erän puhun: mitä, jos siellä
löytyis kymmenen?» Mutta hän sanoi: »en kadota heitä
kymmenen tähden». Ia Herra meni vois, sitte kuin hän
oli Abrahamin kanssa puhunut; mntta Abraham palasi ko-
tiansa.

Ne kaksi enkeliä tuli ehtoolla Sodomaan. Ia Lol
istui portissa. Mutta nähtvänsii heidän, nonst hän, ku-
marsi ja sanoi: »poiketkaat palweliannc huoneeseen yöksi».
Ia he poikkesit hänen tykönsä. Mntta ennen kuin he le-
wätä panit, tnlit kaupmissin miehet, nuoret ja wanhat, ja
piiritit huoneen. He hnusit Lotin ja sanoit hänelle: «kussa
owat ne miehet, jotka sinun tykös tulit? Tuo heitä meidän
tykömme». Lot meni ulos heidän tykönsä ja sulki oweu
jälkeensä ja sanoi: »älkäät te, rakkaat wcljet, tehkö niin
pahoin.» Mutta he sanoit: »tule tänne! Tno yksi on tnllnt
muukalaisena olemaan ja kuitntki tahtoo hallita? Nyt, me
teemme enemmän pahaa sinulle kuin heille». Ia he teit
wäkiwallalla Lolille ylläkön, ja juoksit owea särkemään. Niin
ne kaksi miestä ojensit kätensä ulos ja tempasit Lotin ty-
kotini huoneeseen ja paiskasit owen kiinni; ja miehet, jotka
owen edessä olit, löit he sokeudella, niin että he wäsyit
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owea etstessänsä. Sitte ne kaksi miestä sanoit Lotille:
»kaikki omaiseö tässä kaupungissa, wie ne nlos tästä. Sillä
me hukutamme tämän paikan. Sitte Lot meni ulos ja pu-
huttcli wäwyjänsä, joittenka piti saaman hänen tyttärensä,
ja sanoi: »nonskaat ja lähtekäät tästä siasta, sillä Herra,
hukuttaa tämän kaupungin». Mutta wäwyinsä silmissä oli
hän niinkuin leikkiä tekewä.

Aamuruskon noustessa, kiiruhdit engclit Lotin joutu-
maan, sanoen: «nouse, ota emäntäs ja kaksi tytärtäs, ettet
hukkuisi». Mutta hauen wiipyissansä, tartuit miehet hänen
käteensä, sekä hänen emäntänsä ja kahden tyttärensä käteen,
ja talutit he ulos kaupungista ja sanoit Lotille: »pelasta
siclus, älä katsahda takas äläkä seisahda koko tällä lakeu-
della, waan pakene, cltct hukkuisi». Ia Lot meni pieneen
Zoarin kaupunkiin. Sitte Herra antoi sataa Sodoman
ja Gomorran päälle tnlikiwcä ja tnlta taiwaasta ja kukisti
ne kaupungit ja kaiken sen lakeuden. Mutta Lotin emäntä
katsoi taaksensa, ja muuttui suolapatsaaksi.

10. Abraham saa Jumalalta käskyn
uhrata poikansa.

I Mrs. fivj. 21, 22.

Herra etsei Saraa, niinkuin hän oli sanonut, ja Sara
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synnytti Abrahamille pojan sillä ajalla, minkä Jumala oli
hänelle ennen sanonut. Abraham nimitti poikansa Isaa-
kiksi ja ympärileikkasi hänen kahdeksan päiwäisenä, niinkuin
Jumala hänen oli käskenyt. Abraham oli silloin sadan, ja
Sara yhdeksänkymmenen ajastaikainen.

Näitten jälkeen koetteli Jumala Abrahamia, sanoen
hänelle: »ota nyt Isaak, sinun ainoa poikas, jotas rakastat,
ja mene Morian maalle, ja uhraa häntä siellä polttouhriksi
yhdellä niistä muorista, jonka minä sinulle olen sanowa».
Niin Abraham nousi warhain aamulla, waljasti aasinsa ja
otti kaksi valweliaansa myötänsä ja poikansa Isaakin; halkoili
puita polttouhriin ja meni sille paikalle, jonka Jumala oli
hänelle sanonut. Kolmantena päiwänä nosti Abraham sil°
mänfä ja näki sen paikan taampana. Silloin hän sanoi
palwelioillensa: »olkaat te tässä; minä ja poika käymme tuon-
ne.» Ia Abraham otti polttouhrin halot ja sälytti poi-
kansa Isaakin selkään; mutta itse hän otti tulen ja weitsen
käteensä. Ia he käwit molemmat yhdessä. Nyt Isaak sanoi
Abrahamille: »isäni!» Abraham wastass: »tässä olen, poi-
kani». Isaak sanoi: »katso, tässä on tuli ja halot, mutta
kussa on lammas polttouhriksi?» Abraham wastasi: »lu-
mala on kalsowa itsellensä lampaan polttouhriksi, poikani.»

Heidän päästyänsä paikalle, teki Abraham siihen altta-
toi ja pani halot.' Sitte hän sitoi poikansa Isaakin ja
laski hänen alttarille hnlkoin päälle, ja ojensi kätensä ja
siwalst weitsen, teurastaaksensa poikaansa. Mutta silloin Her-
ican Enkeli huusi häntä taiwaasta: »Abraham, Abraham,
M satuta kättäs poikaan; sillä nyt minä tiedän, että pel-
täät Jumalaa, ja ettet ole säästänyt ainokaista poikaas
minuu tähteui.» Niin Abraham nosti silmänsä ja äkkäsi
oinaan takanansa, sarwista sekaantuneen tihkiään pensas-
toon; niin hän meni, otti sen oinaan ja uhrasi polttouhriksi
poikansa siaan.

Mutta Herran enkeli huusi Abrahamille toistamiseen
2
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taiwaasta, f anoen: »Minä olen wannomititse kauttani, sanoo
Herra, ettäs tämän teit, etkä säästänyt ainoaa poikaas, niin
minä snnresti siunaan sinun ja runsaasti lisään sinun sie-
menes, niinkuin taiwaan tähdet ja niinkuin sannan meren
reunalla: Ia sinun siemenessäs pitää kaikki kansat maan
päällä siunatuiksi tuleman, ettäs olit äänelleni kuuliainen,»

11. Isaakin naiminen.
1 Mos. firj. 24.

Sara oli kuollessansa sangen wanha, ja Abraham itki
häntä. Hän osti sitte Makpelan wainion Hebronin koh-
dalla, jossa oli luola, sukunsa perintöhaudaksi ja
tasi siihen kuolleensa.

Koska siis Abraham oli wanha ja joutunut isälliseksi,
sanoi hän wanhimmalle huoneensa palwelialle Eleasarille:
»minä wannotan stnna Herran, taiwaan ja maan Jumalan
kautta, ettes ota emäntää minun pojalleni Kananealaisten
tyttäristä; waan mene minun isäni maahan suknni tykö.
Herra lähettää enkelinsä sinun edclläs, ettäs ottaisit pojal-
leni emännän sieltä,» Niin palwclia wannoi sen hänelle
ja otti kymmenen kamelia ja kaikkinaista herransa tawaraa,
ja waelst Mesopotamiaan Nahoriu, Abrahamin weljcn, kau-
punkiin.

Ia hän antoi kamelein laskea polwillensa ulkona kau-
punssista wesikaiwou tykönä ehtoopuolella, jolloinwaimowäen
oli tapa lähteä wettä ammentamaan, ja sanoi: »Herra,
minun herrani Abrahamin Jumala, suo minun kohdata tänä-
pänä herrani morsiamen, ja tee lanpius herralleni Abia-
hamille. Katso, minä seison tässä wesikaiwolla, ja niitten
tyttäret, jotka asnwat tässä kanpnngissa, tulemat wettä am-
mentamaan. Niin tapahtukoon, että se tyttö, jolle minä
sanon: kallista tänne westastias jnodakseni, ja hän sanoo:
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juo, minä juotan kamelisiin, että hän on juuri se, jonkas
olet katsonut palwelialles Isäakille!»

Mutta ennen kuin hän lakkasi puhumasta, katso, Re-
bekka tuli, Betuelin tytär, joka oli Nahorin poika, kantain
Vesiastiaansa olallansa. Hän meni alas kaiwolle ja täytti
astiansa. Niin palwelia juoksi häntä wastaan, sanoen:
»annas minun juoda wähä wcttä astiastas.» Hän wastast:
juo, herrani,» Mutta kuin hän oli antanut hänen
sanoi hän: «minä myös ammennan wettä kamelcilles.» Ia
hän ammensi kaikille miehen kameleille. Mutta tämä ihmetteli
häntä ja antoi kultaotsalehden sekä hänen käsiinsä kaksi ran-
nerengasta ja sanoi: »kenenkä tytär olet?» Hän wastasi:
«minä olen Betnelin tytär». Ia mies kumarsi maahan ja
rukoili Herraa, sanoen: »kiitetty olkoon Herra, joka minua
on johdattanut tällä tiellä herrani weljen huonceseu.» Mutta
Rebekka juoksi ilmoittamaan näitä kaikkia äitinsä huoneessa.

Niin Laban, Nebekan weli, jnoksi nnehen tykö lähteelle
ja sanoi hänelle: »tule sisälle, sinä Herran siunattu; mitäs
seisot ulkoua?» Niin mies meni huoneefen, ja pantiin

ruokaa hänen eteensä. Mutta Eleasar sanoi: «en minä syö
ennen kuin olen pnhunut asiani.» He wastasit: »puhu!»
Niin hän puhui kaikki ja sanoi: »jos nyt osotatte herralleni
laupeuden, niin sanokaat se minulle.» Laban jaBetuel roag*

tasit: »tämä on tullut Herralta; sentähden emme taida si-
nua wastaan puhua. Tuossa on Rebekka edessäs; ota hän
ja mene, ja olkoon hän sinun herras pojan emäntä, niin-'
kuin Herra on sanonut.»

Eleasar uoust aamulla warhain ja sanoi: »päästäkäät
minua herrani tykö, ja älkäät minua wiiwyttäkä.» Niin he
kntsnit Rebekan ja sanoit hänelle: »tahdotkos mennä tämän
miehen kanssa?» Hän wastasi: »menen.» Nyt he laskit
Rebekan menemään; ja he siunasit häntä ja sanoit: »lisäänny
tuhannen tuhanteen!»

Niin Isaak otti Rebekan emännäksensä, ja Isaak loh-
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dutettiin äitinsä jälkeen. Mutta Abrahamin ikä oli 175
ajastaikaa; ja hän riutui ja kuoli, elämästä kyllääntynunnä,
ja haudattiin verintöhautaanfa.

12. Isaakin pojat. Jumalan lupaus Isaakille.
1 Mos. kirj, 25, 26.

Rebekka, Isaakin ementä, oli hedelmätöin, ja Isaak
rukoili Herraa hänen tähtensä. Niin Herra kuuli häntä
ja sanoi: »Rebekalle kaksi poikaa sinä saat, ja suurempi val-
welee wähempää.» Koska aika tuli, synnytti hän kaksoiset.
Ensimäinen oli ruskia ja karwainen, ja he nimitit hänen
Esaukst; nuoremman he kutsuit Jakobiksi. Esau tuli ja-
lokst metsän ja peltomiehekst; mutta Jakob oli yksiwakainen
mies ja asni majoissa. Isaak rakasti Esauta; sillä hän söi
mielellänsä metsäsaalista; mutta Rebekka rakasti Jakobia.

Jakob oli kerta keittänyt keitoksen. Niin Esau tuli
metsästä wäsuneenä ja sanoi Jakobille: »anna minun syödä
tästä ruskiasta ruuasta, sillä minä olen »väsyksissä.» Mutta
Jakob sanoi: »myy minulle tänapänä esskoisuutes.» Esan
wastast: »katso, minä knolen kuitenkin; mitä minun estkoi-
suudesta on?» Jakob sanoi: »niin wanno minulle.» Ia
hän wannoi hänelle ja myi Jakobille esikoisuutensa. Niin
Jakob antoi Esaulle leiwän ja sen ruskian hernekeitoksen.
Niin Esau piti esikoisuutensa halpana.

Sitte Herra ilmestyi Isaakille, sanoen: »Minä olen
sinun kanssas ja siunaan sinua ja wahwistan sen walan,
jonka olen wannonut isälles Abrahamille. Minä enännän
sinun siemenes niinkuin taiwaan tähdet, ja annan stemenelles
kaikki nämät maat. Ia sinun siemenessäs pitää kaikki
kansat maan päällä siunatuiksi tuleman,»
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13. Jakob ja Gsau siunataan isältänsä.
1 Mos. firj. 27.

Koska Ifaak tuli wanhaksi ja bånen silmänsä pimeiksi,
kutsui hän Esaim ja sanoi hänelle: «katso, minä olen wanhen-
taarat, enkä tiedä kuolemapäiwääni. Ota siis nyt kalus,
wiines ja joutses, ja mene kedolle ja pyydä minulle metsän-
otus; ja tee minulle himoruokaa, senkaltaista kuin minä ra-
kastan, että sieluni siunais sinua, ennen kuin kuolen.» Mutta
Rebekka kuuli nämät puheet.

Esan meni metsään, pyytämään metsänotnsta. Niin
Rebekka puhui Jakobille: »niin minä kuulin isäs puhuman
weljes Esaun kanssa. Mene nyt laumaan ja ota sieltä mi-
nulle kaksi hywää wohlaa, tehdäkseni isälles himoruokaa, niin-
kuin hän rakastaa. Wie se sitte isälles, että häii siunais
sinua, ennen kuin kuolee.» Jakob sanoi äitillensä: «katso,
weljeni Esan on karwainen, mutta minä olen paljas ihonen.
Ehkä isäni stwelee minua, ja niin olen hänen silmissänsä
kuin petturi.» Hänen äitinsä taas sanoi: »ole waan mi-
nun äänelleni kuuliainen, mene ja tuo se minulle.» Nyt
Jakob meni, otti wohlat ja toi äitillensä. Ia hän wal-
misti himoruuan, jota isänsä rakasti. Sitte hän ott Maun
parhaat waatteet ja puetti Jakobin niihin. Mutta wohlain
nahat käärci hän hänen käsiinsä ja kaulaansa, ja antoi sen
himoruuan Jakobin käteen.

Jakob wci sen isänsä tykö ja sanoi: »isäni!» Hän
wastasi: »tässä olen; knkas olet poikani?» Jakob sanoi:
»minä olen Esau esikoiscs; nouse ja syö saalistani että
sielus siunais minua.» Isaak sanoi: »poikani, kuinkas olet
niin nopiasli löytänyt?» Hän wastasi: »Herra sinun lumalas
soi minun sen kohdata.» Niin sanoi Ifaak Jakobille: »tule
tänne poikani minun stwelläkseni, jos olet poikani Esau, wai
ei.» Ia kuin hän siweli häntä, sanoi hän: »ääni on la-
tobin ääni, mutta kädet owat Esaun kädet.» Ia Isaak söi
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ja joi ja sanoi: »tules nyt liki, poikani, antaakses minun
suuta.» Ia hän antoi hänen suuta. Niin hän tunsi hänen
«aatteensa hajun ja siunasi häntä», sanoen: »Jumala an-
takoon sinulle taiwaan kasteesta sekä maan lihawnudesta,
yltäkyllä jywiä ja winaa! Kansat palwelkoot sinua ja su-
kukunnat kumartakoot sinua! Ole weljeis herra! Kirottu
olkoon se, joka sinua kiroo, ja siunattu olkoon, joka sinua
siunaa!»

Koska Jakob siitä siihen oli lähtenyt, niin Esan tuli
pyydyksiltänsä, ja walmisti myös himoruuan ja wei isällensä,
sanoen hänelle: »noustaan isäni, ja syökään poikansa saa-
lista, että sielus stunais minua.» Wastasi häntä isänsä:
»knkas olet?» Hän sanoi: »minä olen poikas, esikoises Gsau.»
Niin Isaak wapisi hämmästyksestä sangen kowin ja sanoi:
«kuka sitte oli se metsästäjä, se joka minulle saaliin toi?

ja minä söin kaikista, ennen kuin sinä tulit, ja siunasin
hänen. Hänen pitää myös siunatun oleman.» Kuin Gsau
tämän kuuli, käwi hänen mielensä sangen karwaaksi, ja hän
sanoi: »sinnaa nyt minuakin, isäni.» Mutta Isaak sanoi:
»sinun weljes on tullut kamaluudella ja wienyt pois stnnauk-
fen Nnulta.» Niin Esan sanoi: «yksikö sinnaus sinulla wai-
woin onkin isäni?» ja korotti äänensä ja itki. Isaak was-
tasi: »katso, lihawa asuinsta on sinulle olewa maan päällä.
Miekallns olet sinä elättäwä itses jn palwelewa weljeäs. Ia
tapahtuu, että kuin olet paljon waiwoja kärsinyt, sinä wii-
mein särjet hänen ikeensä niskastas.

Mutta Esau wihast Jakobia siunauksen tähden ja sa-
noi: «isäni murhepäiwät lähestywät, sillä minä tapan wel-
jeni.» Niin Rebekka sanoi Jakobille: »katso, weljes Esau
lohduttaa itseänsä sillä, että hän sinun tappaa, Walmista
itses pakenemaan weljeni Labanin tykö; ja ole hänen tykö.
nänsä wähän aikaa, siksi kuin weljes kiukku asettuu.» Ia
Isaak siuuasi Jakobia ja sanoi: «Jumala kaikkiwaltias stunat-
koon sinua ja enäntäköön sinun, antakoon myös sinulle Abra-
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hamin siunauksen.» Sitte lähetti Isaak Jakobin tyköänsä,
ja hän meni Mesopotamiaan Labanin tykö.

14. Jakobin waellus. Jumalan lupaus hänelle.
Hänen palweluksensa Labanin tykönä.

1 Mos. klrj. 28-30.

Waeltaissansa Jakob joutui yhteen paikkaan, jossa oli
yötä, sillä aurinko oli laskenut. Hän otti siitä kiwcn ja
pantuansa päänalaiseksi, makasi siinä. Niin hän näki unta;
ja katso, maan päällä seisoit tikapuut, joitten pää ulottui
taiwaasen, ja Jumalan enkelit käwit ylös ja alas niitä
myöden. Mutta Heria seisoi niitten yli ja sanoi: »Minä
olen Herra, Abrahamin isäs Jumala ja Isaakin Jumala.
Tämän maan, jonka päällä makaat, annan minä sinulle ja
sinun sienrenelles. Ia sinussa sekä sinun siemenessäs
pitää kaikki sukukunnat maan päällä siunatuiksi tuleman.
Katso, minä olen sinun kanssas ja en hyljaä sinua.» Koska
Jakob heräsi, sanoi hän: »kuinka pcljättäwä on tämä paik-
ka! ei tässä mun ole kuin Jumalan huone ja taiwaan owi.»
Sitte hän nousi ja otettuansa kiwcn, jonka hän oli pannut
päänsä alaiseksi, nosti sen pystyyn mnistopatsaakst, ja kntsui
sen paikan Veteliksi (Jumalan huone).

Kuin Jakob sitte tuli siihen maahan, jossa hänen enonsa
asui, oli siellä kaiwo kedolla, jossa oli paimenten tapa juottaa
laumojansa. Ia Jakob sanoi paimenille: »weljeni, kusta olet-
te?» He wastastt: »Haranista ollaan,» Hän sanoi: »tun-
netteko Labanin Nahorin pojan?» He sanoit: tunnemme,
ja katso, Rakel, hänen tyttärensä tulee lammasten kanssa.»

Koska Jakob näki Rakelin, meni hän hänen tykönsä ja jnotti
enonsa Labanin lampaat, ja antoi Nakelin suuta ja itki, ja il-
moitti hänelle, että hän oli hänen isänsä weli jaRebekan poika.
Kohta juoksi Rakel ja sanoi sen isällensä. Mutta kuin La-



24

bnn kuuli sanoman Jakobista, sisarensa pojasta, riensi hän
häntä wastaan, otti hänen syliinsä ja antoi hänen suuta
sekä wei hänen buoneesensa.

Sitte kuin Jakob oli kuukauden ollut Labanilla, sanoi
Ladan hänelle: »ettäs olet weljeni, palwelisttkos minna sen-
tähden ilman niitäkään? Ilmoita minulle, mikä pallkas
olis.» Mutta Labanilla oli kaksi tytyrtä; wanhemman nimi
oli Lea, ja nuoremman nimi Rakel. Jakob oli rakastunut
Rakeliin, ja sanoi Labanille: »Minä palwelen sinua seitse-
mä» ajastaikaa Rakelin tähden.» Laban wastasi: »parempi
on, että annan hänen sinulle, kuin jollenkin toiselle: ole minun
tykönäni,» Niin palweli Jakob Rakelin tähden seitsemän
ajastaikaa. Mutta Laban petti Jakobin ja antoi hänelle
Lean Rakelin staan. Kuin Jakob sitte walitti, että Laban
oli hänen pettänyt, wastasi Laban: »ci ole meidän maan
tapa, että nuorempi annelaan ennen wanhempaa. Mutta
annan minä sinulle senki, kuin palwelet minna wielä toiset
seitsemän ajastaikaa.» Jakob teki niin, ja Laban antoi hä-
nelle Rakelin emännäksi.

Tämän ajan perästä palweli Jakob Labanilla wielä
kuusi ajastaikaa. Ia Jumala siunasi Jakobia, niin että hä-
nelle syntyi kaksitoistakymmentä poikaa, jotka tuliwat Israelin
sukujen estistksi. Ia Jakobin poikain nimet oliwat: Ruben,

Lewi, luda, Dan, Naftali, Gad, Asser,
Isaskar, Sebulon, Josef ja Benjamin. Ia Jakob
tuli aiwan aweriääksi, niin että hänellä oli paljo lampaita,
piikoja ja palwelioita, kameleja ja aaseja.

15. Jakobin kotimatka ja painiminen.
Hänen sowintonsa Gsaun kanssa.

1 Mos, kirj 31—35.

Laban ja hänen poikansa kadehtimat Jakobin rikkautta.
Niin Herra sanoi Jakobille: »palaja isäis maalle, minä olen
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fiinin faitffas.» Jakob nousi ja asetti lapsensa ja emäntänsä
kamelein selkään ja wei pois kaiken tawaransa, mennäksensä
isänsä Isaakin tnkö Kanaan maalle. Kolmantena päiwänä
ilmoitettiin Labanille, että Jakob oli paennut. Niin bän
ajoi häntä takaa ja saawutti hänen. Mutta Jumala tuli
Labanin tykö yöllä unessa ja sanoi hänelle: »kawahda itseäs
puhumasta Jakobille hywää tahi pahaa.» Niin Laban teki
liiton Jakobin kanssa, ja he erkaniwat rauhassa toisistansa.

Jakob lähetti sanansaattajat edellänsä wcljensä Esauw
tykö ja käski sanoa hänelle: »anna miiiun saada armo sinun
edessäs.» Sanansaattajat palasit Jakobin tykö, sanoen:
»me tulimme Esaun sinun weljes tykö, ja bän tnlee sinua
wastaan, 400 miestä seurassansa,» Nyt peljästyi Jakob
kowin ja jakoi wäen, joka oli hänen kanssansa, ja karjansa
kahteen joukkoon, sanoen: »jos Esan hyökkää toisen jonkon
päälle ja lyö sen, niin toinen jäänyt joukko pääsee.» Ia
Jakob sanoi: »isäni Abrahamin Jumala ja isäni Isaakin
Jumala, Herra, joka sanoit minulle palaja maahas, minä
olen mahdotoin kaikkeen siihen armoon ja kaikkeen totuuteen,
jonkas teit palwelialles. Sillä koska minä tämän Jordanin
ylitse menin, ci minulla muuta ollut kuin saumani, mutta
nyt minnlla on kaksi joukkoa. Pelasta siis nyt minua wel-
jeni käsistä! Sinäpä olet sanonut: minä teen kaiketi si-
nulle hywää,» Sitte hän otti laumoistansa lahjoja ja lä-
hetti ue Muille, Mutta emäntänsä ja lapsensa ja mitä
hänellä oli wei hän labokin wirran ylitse; ja jäi itse sille
puolelle yksinänsä.

Silloin paineli yksi mies hänen kanssansa siksi kuin
aamurusko uousi. Mutta kuin tämä näki, ettei hän woit-
tanut häntä, rupesi hän Jakobin reiteen, niin että hänen
reisiluunsa wäännähti. Ia mies sanoi: »päästä minua, sillä
aamurusko nousee.» Jakob wastasi: «eu minä päästä sinua,
jolles siunaa minua.» Hän sauoi: »mikä on nimes?» Hän
wastasi: »Jakob.» Niin mies sanoi: »ei sinua enää pidä
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kutsuttaman Jakobiksi, waan Israeliksi (Jumalan uros); sillä
sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet woit-
tanut.» Ia hän siunasi häntä siinä paikassa. Niin aurinlo
nousi, ja Jakob ontui reidestänsä.

Jakob nosti silmänsä ja näki weljensä Esaun tulewau,
ja 400 miestä hänen seurassansa. Ia hän meni häntä
wastaau ja kumarsi maahan seitsemän kertaa. Mutta Esau
juoksi häntä wastaau ja syleili häntä ja antoi hänen suuta;
ja he itkit. Sitte Esau palasi tietänsä myöden; ja Jakob
tuli isänsä Isaakin tykö. Mutta Isaak riutui ja kuoli 180
ajastajan wanhana, ja häueu poikansa Esau ja Jakob hau-
tastt häueu.

18. Josef myydään weljiltansä.

i Mm. kirj. 37.

Josef, Jakobin poika, oli 17 ajastaikainen, kuin hän
kaitsi karjaa weljeinsä kanssa. Mutta Israel rakasti Josefia
enemmin kuin kaikkia muita lapsiansa, ja teki hänelle kirja-
wan hameen. Kuin hänen weljeusä sen näit, wihastt he
häntä eikä woineet puhutella häntä yötawällisesti. —■ Wielä
Josef näki unen ja sanoi weljillensä: »kuulkaas tätä uuta,
on ka minä näin. Me olimme sitowanamme jalallisia voai
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niolla, ja minun jalalliseni nousi seisomaan, ja teidän jalal»
liscnne seisoit ympärillä ja kumarsit minun jalallistani.»
Mutta hänen weljensä sanoit hänelle: »sinäkö tulisit meidän
kuninkaaksemme eli sinäkö meitä hallitsisit?» Ia wihastt häntä
wielä enemmin. Mutta hän taas näki toisen unen, ja jut°
teli sen weljilleusä sanoen: »aurinko, kuu ja yksitoistakym-
mentä tähteä olit kumartamillansa minua.» Kuin hän sitä
saneli isällensä, nuhteli hän häntä ja sanoi:, »mikä uni se
on? Pitääkö minun sekä äitis ja weljes tuleman kumarta-
maan sinun edessäs maahan?» Ia hänen weljensä kadeh-
dit häntä. Mutta isänsä piti nämät sanat mielessänsä.

Koska Josefin weljet olit menneet kaitsemaan isänsä
karjaa, sanoi Israel Josefille: »mene katsomaan, kuinka wel-
jes ja karja woiwat;» niin Josef meni weljeinsä perää».
Kuin he tankaa hänen näit, sanoit he toinen toisellensa:
»katso, tuo uneu-näkiä tulee. Tappakaamme häntä ja heittä-
käämme hän johonkuhun kuoppaan, ja sanokaamme: paha
peto on hänen syönyt; niin saadaan nähdä, mihinkä hänen
unensa joutumat.» Koska Rul>en sen kuuli, sanoi hän:
»älkäämme suodattako merta, maan hcittäkäät hän tähän

kuoppaan, joka on korwessa» sillä hän tahtoi pelastaa
hänen heidän käsistänsä, saattaaksensa häntä jälleen isänsä
tykö. Ia tapahtui, koska Josef tuli weljeinsä tykö, rii-
suit he häneltä hameen ja heitit hänen kuoppaan; mutta
ei kuopassa ollut mettä.

Sitte istuit he syömään. Samassa he nostit silmänsä
ja näit Ismaelilaisten joukon tuleman kamelillensa; he weit
ruokahöysteitä, balsamia ja hajupihkaa alas Egyptiin. Nyt
sanoi luda: »mitä me siitä hyödymme, että murhaamme
weljemmc? Tulkaat ja myykäämme häntä Ismaelilaisille,
älkäämme satuttako käsiämme hänehcu, sillä hän ou meidän
weljemme.» Ia he kuulit häntä. Niin he wedit Josefin
ylös kuopasta ja myit hänen kahteenkymmeneen hopiapen-
uintiin, Sitte otit he hänen hameensa, tapoit kauriin, tah-
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tajtt hameen mereen ja lähetit sen isällensä ja sanoit: »tä-
män me löysimme; tunnustele, onko se poikas hame, wat
ei.» Mutta hän tunsi sen ja sanoi: »tämä on poikani hame,
paha veto on hänen syönyt, Josef on raadellen rewelty.»
Ia Jakob murehti poikaansa monta päiwää, 9ftin hänen
poikansa nousit häntä lohduttamaan; multa häu sanoi: »minä
murehtien menen alas poikani tykö hautaan.»

17. Josefin palwelus ja wankius.
1 Wos. 39.40.

Josef wictii» alas Egyptiin; ja Potifar, Egyptin kn-
ninkaan Faraon howihaltia, osti hänen Ismaelilaisilta. Mutta
Herra oli Josefin kanssa, ja kaikki, mitä häu teki, antoi Herra
menestyä hänen kädessänsä. Josef sai armon isäntänsä edes-
sä, niin että hän asetti hänen huoneensa yli, ja antoi kaikki
hänen haltuunsa, mitä hänellä oli.

Mutta Potifarilla oli emäntä, joka haukutteli Josefia
haureuteen ja suureen syuliin. Josef wastast hänelle: »kuinka
minä tekisin niin paljon pahaa ja rikkoisin lu-
malaa wastaan?» Kuin hän siis näki, ettei tarkoituksensa
menestynyt, kanteli hän wäärin Josefin päälle Portsarille.
Tämä wihastui sangen kvwin ja pani Josefin wankihuouee-
sen, jossa kuninkaan wangit pidettiin. Mutta Herra oli
losestu kanssa ja soi hänen saada armon wankihuoneen
haltian edessä, niin että tämä antoi kaikki wangit Josefin
käden alle.

Sitte tapahtui, että Egyptin kuninkaan juomalaskia ja
leipoja rikoit herraansa, kuningasta wastaan; ja Farao heitti
heidän wankeutcen, siihen paikkaan, jossa Josef oli wankina.
Jonkun ajan perästä molemmat näit unta, kumpikin unensa
yhtenä yönä. Koska Josef tuli aamulla heidän tykönsä ja
näki heidän murheellisiksi, kysui häu heiltä: »miksi olette
tänäpänä surulliset?" He wastasit: »me olemme nähneet
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unta, eikä ole sitä, joka sen selittää.» Sanoi Josef heille:
»Jumalan on selitys, kuitenki jutelkaat se minulle.» Niin
ylimmäinen juomalaskia jutteli unensa ja sanoi: »minä näin
unta ja katso, wiinapuu oli minun edessäni. Siinä oli
kolme haaraa, se oli niinkuin wiherioitsemällänsä, sen ku-
koistus puhkesi ulos ja sen rypäleet tulennuit wiinamarjoikst.
Mutta Faraon juoma-astia oli minun kädessäni, ja minä otin
wiinamarjat ja pusersin ne juoma-astiaan, ja annoin juo-
ma-astian Faraon käteen.» Josef sanoi hänelle: »tämä on
sen selitys: kolme haaraa on kolme päiwaä. Kolmen pai-
wän knluissa korottaa Farao sinun pääs ja asettaa sinun
jälleen entiseen wirkaas. Sitte sinä annat Faraon käteen juo-
ma-astian niinkuin ennenki, koskas olit hänen juomansa laskia.
Mutta jos muistat minua, kuin sinun hywin käy, niin tee
minua kohtaan se laupius, ettäs muistat minua Faraon ty-
könä ja päästät minun täältä ulos, sillä en minä ole mi-
tään tehnyt, että he minua tähän wankenteen panit.»

Kuin ylimmäinen leipoja näki, että selitys oli hywä,
sanoi hän: »minä myös uneksuin, ja katso kolme sämpylä-
koria oli minun pääni päällä, ja ylimmäisessä korissa oli
kaikkinaista leiwotuita ruokia Faraon tarpeeksi; ja linnut
söit niitä korista pääni päältä.» Josef wastasi: »tämä on
sen selitys: kolme koria on kolme päimää. Kolmen päiwän
kuluissa ylöntää Farao sinun pääs, ripustat» sinun hirsi-
puuhun, jossa linnut suöwät lihas sinun päältäs.»

Kolmantena päiwänä sen jälkeen Farao wietti syntymä-
päiwäänsä ja asetti ylimmäisen juomalaskian jälleen,Mirkaan-
fa; mutta ylimmäisen leipojan antoi hän hirttää. Ei kuitenkaan
ylimmäinen juomalaskia muistanutkaan Josefia, maan un-
Hotti hänen.
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18. Josefin ylöntäminen.

1 Mos. liri- 41-

Kahden ajastajan perästä Farao näki unen, niinkuin
hän olis seisonut Nilinwirran tykönä. Ia katso, wirrasta
astui ylös seitsemän kaunista ja lihawaa lehmää, jotka kä-
wit laitumella rnohostossa. Sitten hän näki toiset seitse-
män lehmää tuleman wirrasta ylös, rumia ja laihoja, ja
nämät söit ne seitsemän lihawaa ja kaunista lehmää; mntta
ei heidän päällänsä ollenkaan tuntunut, että he olit syö-
neet; waan olit yhtä rumat Nähdä kuin ennenkin. Niin
Farao heräsi. Mutta hän nnkkui jälleen ja näki toisen ker-
ran unta; ja katso, seitsemän täysinäistä ja paksua tähkä-
päätä kaswoi yhdessä oljessa. Ia katso, seitsemän pientä
ja itätuulelta surkastunutta täbkäpäätä kaswoi niitten jäl-
keen; ja nämät seitsemän laihaa tähkää nielit ne seitsemän
paksua ja täysinäistä tähkäpäätä. Niin Farao heräsi. Mutta
aamulla hänen henkensä oli murheellinen, ja hän lähetti kut-
sumaan kokoon kaikki Egyptin noidat ja tietäjät ja jutteli
heille unensa. Mutta ei ollut, joka sen taisi Faraolle selit-
tää. Silloin puhui ylimmäinen juomalaskia Faraolle:
»nyt minä muistan rikakseni. Koska Farao wihastni palwe-
Iloihinsa ja pani minun ja ylimmäisen leipojan wankeuteen,
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niin me molemmat näimme yhtenä yönä unta. Ia siellä
oli kanssamme Hebrcalainen nuorukainen, joka selitti meille
unemme; ja niinkuiu hän meille selitti, niin tayahtnikin.

Silloin lähetti Farao ja kutsutti Josefin. Ia hän otet-
tiin ulos wankeudesta, ja tuli Faraon tykö. Ia Farao sa>
noi hänelle: »minä olen unta nähnyt, waan ei ole sen se-
littäjää. Mntta olen kuullut sinusta sauottawau: koskas unen
kuulet, niin sinä taidat sen selittää." Josef wastass: »ei ole se
minun woimissani; mutta Jumala aawistaa kuitenki Faraolle
hywää.» Niin puhui kuningas hänelle uuensa. Josef
sanoi: »Faraon uni on yhtäläinen. Jumala ilmoittaa Fa-
raolle, mitä hän on tekemä. Seitsemän kaunista lehmää
ja seitsemän täysinäistä tähkäpäätä on seitsemän wiljaista
wuotta. Ne seitsemän laihaa lehmää ja ne seitsemän sur-
kastunutta tähkäpäätä owat seitsemän uälkäwuotta. Katso,
seitsemän wiljaista wuotta tulee koko Egyptiu maahan. Ia
niitten jälkeen tulee seitsemän nälkäwnotta, eikä enää tiede-
tä siitä wiljan kyllyydestä maakunnassa, tämän kalliin ajan
tähden. Mutta että nni on kerrottu Faraolle, osottaa että
asia on Jumalalta päätetty, ja Jumala on pian sen teke-
wä. Sentähden etsikään nyi Farao toimellista ja taitamaa
miestä, asettaaksensa Eqyptiu maan yli, ja ottakoon wiiden-
nen osan wiljasta seitsemänä wiljawnouna, ja pankoot Fa-
raon hattmrn seitsemän nälkawuoden warakfi, ettei maa hä-
wiaist näljän tähden.

Tämä puhe oli Faraon ja kaikkein hänen palweliainsa
mieleen; ja Farao sanoi: »taidammeko löytää sellaisen mie-
hen, jossa Jumalan henki oil?» Sitte hän sanoi Josefille:
"että Jumala on näitä kaikkia sinulle ilmoittanut, niin ei
ole yhtään niin taitawaa ja ymmärtäwäistä kuin sinä olet.
Ole sinä huoneeni waltiamies, ja sinun saualles olkoon kaikki
kansani kuuliaisena; ainoastansa kuninkaallisessa istuimessa
tahdon minä olla korkiampi sinua.» Ia Farao otti sor-
muksen kädestänsä ja pani sen Josefin kateen, ja puetti hä-
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nen kalleisin liinawaatteisin ja ripusti kultakäädyt hänen
kaulaansa, antoi myös bänen ajaa toisessa mannussansa ja
pani huutamaan hänen edellänsä: »kumaitakaat». Josef
oli silloin 30 ajastaikainen.

Sitte Josef matkusti ympäri kaiken Egyptin maata ja
kokosi niinä seitsemänä wiljawuonna sangen paljon jywiä.
Niin rupesi ne seitsemän nälkäwnotta tulemaan. Eloin puutos
tuli kaikkiin maakuntiin; mutta koko Egyptin malla oli leipää.
Ia kaikki maakunnat tulit Egyptiin ostamaan Josefilta jywiä.

19. Josefin weljein ensimäinen matka
Egyptiin.

1 Mos. firj. 42.
Kanaan maallakin oli kallis aika. Mutta koska Jakob

näki olewan jywiä myydä Egyptissä, sanoi hän pojillensa:
»katso, olen kuullut Egyptissä olewan jywiä; menkaät alas
sinne ostamaa» meille sieltä, että me eläisimme emmekä
kuolisi.» Mutta Benjamia ei lähettänyt lakol> heidän myö-
tänsä; sillä hän sanoi: »ettei hänelle wahinkoa tapaht»isi.»
Niin meni kymmeuen losesin weljeä alas Egyptiin. Mutta
Josef oli maakunnassa hallitstana, joka autoi myydä jywiä
kaikelle kansalle.

Niin tulit losesin weljet, ja lankesit maahan kaswoil-
lensa hänen eteensä. Ia hän tunsi heidän, mutta teeskeli
itsensä oudoksi heitä wastaan, ja puhutteli heitä kowasti,
sanoen: »kusta tulette?» He »vastasit: »Kanaan maalta, os-
tamaan fyötäwää;» ja ei he tunteneet häntä. Silloin Jo-
sef muisti unensa, jotka hän oli nähnyt heistä; ja sanoi
heille: »te olette wakojat, jotka tnlitte katsomaan, mistä maa
awoin olis.» He wastasit: «ei hywä herra, waan palwe-
lias owat tulleet ostamaan jywiä; me olemme makaat, em-
mtfä. ikänä ole olleet wakojat. Me olemme kaksttoistakym-
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nientä weljestä, kaikki yhden miehen pojat Kanaan maalla.
Nuorin on isämme tykönä, mutta ykss ei ole enää eleillä.»
Josef sanoi: »sepä se on luin olen teille puhunut, sanoen:
wakojat te olette. Siinä teitä pitää kocteltamau: ettepä
täältä pääse, jollei nuorin weljenne tänne tule. Lähettäkäät
yksi joukostanne, joka tuo weljenne tänne; mutta te pysy-
käät wankina. Näin puheenne koetellaan, onko teissä to°
tuus.» Nyt hän pani heidän kiinni kolmeksi päiwäkst.

Kolmantena päiwänä sanoi hän heille: »jos te tahdotte
elää, tehkäät näin, sillä minä pelkään Jumalaa. Jos te olette
wakaat, niin antakaat yhden weljistänne olla sidottuna wanki-
huoneessanne. Mutta menkäät te ja wiekäät kotia, mitä
olette ostaneet nälkää wastaan kotonanne, ja tnokaat nuo-
rin weljenne minun tyköni, että sananne todeksi nähtäisiin.»
Mutta he sanoit toinen toisellensa: »me olemme totisesti ri°
koksen alaiset meidän weljemme suhteen, sillä me näimme
hänen sielunsa tuskan, koska hän meiltä armoa rukoili, ja
emme kuulleet häntä; sentähden on tämä ahdistus langennut
meidän päällemme.» Ia ei he tietäneet Josefin sitä ym-
märtäwän, sillä hän puhui heille tulkin kautta. Mutta hän
käänsi itsensä heistä ja itki. Koska hän jälleen kääntyi
heidän puoleensa, otti hän heiltä Simeonin ja sitoi hänen
heidän nähden. Sitte hän käski täyttää heidän säkkinsä jy-
willä jn panna heidän rahansa jälleen itsekunkin omaan fäf=
kiinsä. Ia he läksit sieltä.

Tultuansa isänsä Jakobin tykö, ilmoitit he hänelle kaikki,
mitä heille oli tapahtunut. Mutta koska he tyhjensit säkki-
jänjä, katso, oli itsekunki rahakaärö hänen säkissänsä; ja he
hämmästyit isänsä kanssa. Silloin sanoi Jakob heille: »te
olette saattaneet minun lapstttomaksi. Josef ei ole eläwissä,
eikä Simeon, ja Benjaminin tahdotte wielä wiedä pois,
nämät kaikki tnlewat minun päälleni.»

3
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20» Josefin weljein toinen matka Egyptiin.
1 Mos. kirj. 43.

Mutta kallis aika ahdisti maata. Kuin he olit lopulle
syöneet ne jywät, jotka Josefin weljet Egyptistä olit tuo-
neet, sanoi heidän isänsä heille: »menkäät jällen sinne, os-
tamaan meille jotakin elatusta.» Nastasi häntä luda: »se
mies haastoi meitä sangen kowin ja sanoi: ei pidä teidän
kaswojani näkemän, jollei weljenne ole teidän kanssanne.
Lähetä nuorukainen minun kanssani. Minä takaan hänen.
Jollen tuo häntä takaisin sinulle, totta olen wikapää sinun
edessas kaikkena elinaikanani.» Nyt sanoi Israel: »jos kum-
minki niin pitää oleman, tehkäät siis näin: ottakaat maan
parhaita hedelmiä ja wiekäät sille miehelle lahjoja. Dtta»
kaat myös toinen raha myötänne, ja se raha, jonka toitte
takaisin' säkkein suussa, wiekäät kanssanne; ehkä se on epä-
huomiosta sinne tullut. Jumala kaikkiwaltias suokoon tei-
dän saada laupiuden sen miehen edessä, että hän päästäis
teille takaisin toisen weljenne sekä Benjaminin.»

Niin he menit Egyptiin ja seisoit Josefin edessä. Ia
Josef sanoi hänen huoneensa haltialle: »wie nämät miehet
huoneeseu jatee teurasta ja walmista; sillä heidän pitää minun
kanssani päiwällistä syömän.» Ia mies wei miehet Josefin
huoneeseu. Niin he pelkästt rahain tähden. Mutta niies ja-
noi: »älkäät peljätkö;» ja hän toi Simeonin heidän tykönsä.
Koska Josef tuli huoneeseu, kannoit he lahjoja hänelle ja
lankesit maahan hänen eteensä. Multa hän terwehti heitä
rakkaasti ja sanoi: »onko isä wanhuksenne terweeuä? Wie.
läkö hän elää?» He wastasit: »palwelias meidän isämme
woi hywin.» Sitte hän, nähtyänsä weljensä Benjaminin, sa-
noi: »onko tämä nuorin weljenne? Jumala olkoon sinulle,
poikani, armollinen!» Mntta Josefin tuli kiirut mennä ka-
mariinsa, ja hän itki siellä, sillä hänen sydämensä oli pala-
wa. Kuin hän oli pesnyt silmänsä, tuli hän jälleen ulos
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heidän tykönsä ja käski tuoda leipää. Mutta pöytään fyå--
uen weljeusä istutettiin ikänsä jälkeen. Sitä miebet ihmet-
telit keskenänsä.

21. Josef kiusaa weljiänsä ja
itsensä heille.

l Mos. kirj. 44, 45.

Josef käski huoneensa haltiaa, sanoen: »täytä miesten
säkit jvwillä, niin paljon kuin he woiwat kannattaa; ja pane
itsekunki raha säkkinsä suuhun ja miuun hopiamaljani nuo-
rimman säkin suuhun.» Hän teki niinkuin loftf hänen käski;
ja aamulla päästettiin miehet menemään aaseincusa.

Koska he olit lähteneet kaupungista, sanoi Josef huo-
neensa haltialle: »nouse ajamaan miehiä takaa, ja kuin hei-
dän saawutat, sano: »miksi olette maksaneet hywän pahalla
ja wieneet herrani juomamaljan?» Kuin hän käsitti hei-
dän, puhui hän nämät sanat heille. He wastastt: »Katso
rahan, jonka löysimme säkkeimme suusta, me toimme jälleen
sinulle; kuinka siis olisimme warastanect hopiaa tabi kultaa
sinun herras huoneesta? Jonka tyköä se löydetään, hän
kuolkoon, niin tahdomma me myös jäädä herralleni orjiksi.»
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Hän sanoi: »olkoon nyt sananne jälkeen: jonka tyköä se löy-
detään, hän olkoon minun orjani, mutta te mnnt olette wa-
eaat. Niin ye laskit itsekukin säkkinsä maahaa ja awasit
jdn. Ii hän etsei, rumeten wanhimmasta nuorimpaan asti;
fa malja löyttiin Benjaminin säkistä. Nyt he repäisit waat-
tensa ja palasit kaupunkiin.

luda meni weljinensä loseftn hnoneese», ja he lantV
sit maahan hänen eteensä. Josef sanoi: »minkä työn te olette
tehneet?» luda sanoi: »mitä me »vastaamme? Jumala on
hawaiunut palweliais wääryyden. Katso, me olemme her-
ramme orjat.» Mutta Josef sanoi: »pois se! Waau se,
solta malja löydetty on, olkoon minun orjani; mutta men-
käät te rauhassa isänne tykö.« luda sanoi: »ah herrani,
juo nyt palwe.ias puhua yksi sana. Jos nyt tulisin kotia,
iekä olisi meillä nuorukaista kanssamme, niin me saattaistm-
me isämme harmaat karmat murheella hautaan. Sillä minä
olen taannut nuorukaisen isäni edessä. Jääköön siis sinun
palwelias nuorukaisen siaan tänne orjaksi,: waan nuorukai-
nen menköön weljeinsä kanssa.»

Nyt ei Josef woinut itseänsä enää pidättää, Hän itki
ääneensä ja sanoi: »minä olen Josef. Wieläkö isäni elää?»
Mutta ei hauen weljensä taitaneet häntä wastata; sillä he
llit hämmästyneet. Niin hän sanoi: »tullaat waan tyköni.
Minä olen Josef teidän weljenne, jonka myitte Egyptiin.
Ia nyt, älkäät siitä olko suutuksissa; sillä teidän henkenne
elatuksen tähden on Inmala minun edellänne tänne lähet-
tänyt. Sillaa wielä nyt on wiist wuotta, niin ettei kynnetä
eikä niitetä. Menkäät siis rientäin minun isäni tykö ja
sanokaat hänelle: »näin sanoo poikas Josef: Jumala on mi-
nun asettanut koko Egyptin maan herraksi, tule alas minun
tyköni, ja minä elätän sinun. Rientääkäät siis ja tuokaat
osani tänne.» Ia hän halasi weljeäusä Benjaminia kau-
iasta ja itki; sitte hän suuteli kaikkia weljiänsä.

Koska se sanoma kuului Faraon huoneesen, että Jo-
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sestn weljet olit tulleet, oli se Faraon mieleen, ja hau puhui
Josefille: »sano weljilles: menkäät matkaan ja ottakaat isänne
ja perheenne, ja tullaat minun tyköni, ja Makaat itsellenne
waunut Egyptin maalta lapsillenne ja emännillenne; sillä
kaikki Egyptin maan hywyys on olewa teidän.» Ia Josef
antoi heille mannut ja ewään matkalle ja muuli! waalteet;
mutta isällensä hän lähetti aaseja sälytettyinä Egyptin hy«
wyydellä. Niin hän lähetti weljensä matkaan.

22. Jakob muuttaa Egyptiin. Hänen ja
Josefin kuolema.

l Wos. lirj. 46—50.

Josefin weljet tulit kotia isänsä Jakobin lykö ja ilmoi-
tit hänelle: »wielä Josef elää, ja on koko Egyptin maan
herra.» Mutta ei hän uskonut heitä. Sitte he sanoit
hänelle kaikki Josefin sanat; ja kuin hän näki waunut, jotka
Josef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin hänen henkensä
wirkosi, ja hän sanoi: »nyt on minulla kyllä, että poikani
Josef wielä elää; minä menen häntä katsomaan ennen kuin
kuolen.»

Nyt läksi Israel kaikin ominensa. Ia Jumala puhui
hänelle yöllä näyssä, sanoen: »Minä olen Jumala, sinun
isäö Jumala; älä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen
sinun siellä suureksi kansaksi. Minä menen Egyptiin sinun
kanssas ja minä jälleen sinun sieltä johdatan.»
Niin he tulit Egyptiin, Jakob ja kaikki hänen siemenensä
hänen kanssansa: yhteen 66 henkeä, pailst hänen poikainsa
emäntiä ja palwelioita. Josef meni isäänsä wastaan; ja
kuiu hän sai nähdä hänen, halasi hän häntä kanlasta ja
itki. Mutta Israel sanoi: »nyt kuolen mielelläni, että minä
näin sinun koswos ja ettäs wielä elät.»

Nyt Josef tuli ja ilmoitti Faraolle: «minun isäni ja
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weljeni owat tulleet Kanaa» maalta.»' Farao sanoi: »EgYP-
tin maa on sinulle altis; stoita he taittein parhaasen pait-
taan tässä maassa, asukoot Gosenin maassa. Ia Josef toi
isänsä Faraon eteen; ja lakol' suinasi Faiaota.

Niin Israel asui poikinensa Gosenin maassa; ja la-
kol> eli Egyptin maalla 17 ajastaikaa. Koska hänen ai-
kansa tuli kuolla, sanottiin Josefille: »isäs sairastaa.» Niin
Josef otti molemmat poikansa, Manassen ja Efraimin
myötänsä ja tuli Jakobin tykö. Israel sanoi: "sinun kaksi
pmkaas, Efraim ja Manasse olkoot minun, niinkuin Ruben
ja Simeon minun owat.» Ia hän ojensi oikian kätensä ja
laski Efraimin vään päälle, joka oli nuorempi, mutta wasem-
man kätensä Manassen pään päälle, muuttain tiettäwästi
kätensä; sillä Manasse oli esikoinen. Ia hän siunasi Jo-
sefta, sanoen: »Jumala, joka minun on kainuut kaiken elin-
aikani tähän päiwään asti, siunatkoon näitä nuorukaista,
että he kaswaistt aiwan paljoksi maan pällä!» Sitte sanoi
Israel Josefille: »katso minä kuolen, ja Jumala on teidän
kanssanne, ja wie teitä jällecnsä isäinne maahan.»

Sitte kutsui Jakob tykönsä kaksitoistakymmentä poi-
kaansa, heitä itsckutakin ja ilmoitti mitä heille ta-
pahtuma oli tulewaistna aikoina. Kuin Juhan wuoro tuli,
sanoi hän: »sinua tulewat wielä weljes kiittämään, ja isäs
lapset saawat sinua kumartaa: Ei wllltikkaa oteta pois
ludalta, eikä lain opettajaa hänen jalwvistansa, siksi kuin
sankari tulee, ja hänelle kansat owat alamaiset.» Kuin
Jakob oli päättänyt siunauksensa, käski hän poikansa hau-
data hänen isäinsä wiereen; jn loppui, 147 ajastajan wan-
haua. Mutta Josef ja hänen weljensa teit niinkuin la-
kub oli heidän käskenyt, ja weit hänen Kanaan maalle ja
hautasit hänen siellä isäinsä hautaan. Sitte he palasit E-
gypiiin,

Isänsä kuoltua, Josefin weljet pelkäsiwät hänen kosta-
wan heille sen pahan, mitä he oliwat tehneet häntä was-
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taan. Mutta Josef sanoi heille: »älkäät peljätkö: olenko
minä Jumalan siassa? Te ajattelitte minua wastaan pa-
haa, mutta Jumala on kääntänyt sen hywäkst,» Ia Josef
wannotti weljiänsä ja sanoi: »kuin Jumala on teitä etstwä,
ja wie teidän tästä maasta siihen maahan, jonka hän on
itse wannonut Abrahamille, Isaakille ja Jakobille, wiekäät
pois minun luuni täältä.» Josef kuoli 110 ajastaikai-
sena.

Liite,

23. Jobin historia.

Jobin kirja.

Usin maalla oli mies nimeltä Job; hän oli Jumalaa
,pelkäwäiiieu ja »vältti pahaa. Hän oli runsaasti siunattu
Herralta: hänellä oli 7 poikaa ja 3 tytärtä ja myös sangen
paljo karjaa; ja hän oli woimallisempi kaikkia muita itäi-
sellä maalla asuwia. Mutta tapahtui yhtenä päiwänä, että
kuin Jumalan lapset (enkelit) astuit Herran eteen, tuli myös
sataua heidän kanssansa. Herra sanoi hänelle: »etkö hnomain-
nut palweliaani Jobia? Sillä ei hänen »vertaistansa ole
maalla; hän on »vakaa ja hurskas, Inmalaa pelkääwäiuen mies'



ja wälttää pahaa,» Satana wastasi: "turhaanko Job pel-
kää Jumalaa? Sinä olet siunannut hänen käsialansa, ja
hänen tawaransa on lewennyt maassa.» Niin Herra sanoi:
»katso, kaikki hänen tawaransa olkoon sinun kädessäs; älä
waan häneen kättäs faluta.» Silloin läksi satana Herran
tyköä.

Mutta yhtenä päiwänä tuli sanansaattaja Jobille ja
sanoi: »härjillä kynnettiin, ja aasit käwit läsnä laitumella:
niin tulit Arabialaiset ja otit ne, ja löit palweliat miekan
terällä.» Hänen wielä puhuissansa, tuli toinen ja sanoi:
«Jumalan tuli lankesi taiwaasta ja sytytti laampaat ja pal-
wcliat ja poltti ne.» Tämän wielä puhuissa, tuli toinen
ja sanoi: «Kaldealaiset otit kamelit ja löit palweliat miekan
terällä.». Tämän wielä puhuissa, tuli toinen ja sanoi: »si-
nun poikas ja tytläres söit ja joit wiinaa wanhimman wel-
jensä huoneessa. Ia katso, suuri tuulispää tuli ja sysäsi
huonetta, ja se lankesi nuorukaisten päälle, niin että he tuo-
lit.» Silloin Job nousi ja repäisi waatteensa, lankesi maa»
han, rukoili ja sanoi: «Herra antoi ja Herra otti;
Herran nimi olkoon kiitetty!»

Sitte tapahtui, koska Jumalan astuit Herran
eteen, että fatanaki tuli heidän kanssansa. Silloin sanoi
Herra satanalle: »etkös ole hnomainnut palweliaani Jobia?
Sillä ei hänen wertaistanfa ole maalla, ja hän pysyy wielä
waluudesfansa.» Satana wastasi: »kaikki mitä ihmisessä on
antaa se heukensä hihnaksi. Mntta ojenna kätes ja rupee
hänen luihinsa ja lihaansa; kuka tiesi hän luopuu sinusta?»
Herra sanoi: »katso, hän olkoon sinun kädessäs, kuitenki
säästä hänen henkensä.» läksi satana Herran tyköä
ja löi Jobin pahoilla paisumilla hänen kantapäästäM kiiree-
sensä asti. Ia Job otti sawi-astian ja kaapei itseänsä
sillä, ja istni tnhwassa, Niin! hänen waimonsa sanoi hä-
nelle: »wieläkös py'yt wakuudesfas? Luowu Jumalasta
ja kuole!» Multa hän »jos olemme hywää

40
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saaneet Jumalalta, emmekö ottaisi pahaaki was»
taan?« Kaikissa näissä ei Job s»ntiä tehnyt.

Koska Jobin kolme ystäwää kuuli kaiken sen onnetto-
muudeu, mikä bänelle oli tullut, tulit he stnkuttelemaan ja
lohduttamaan häntä. He ilkit ja istuit hänen konssanfa
maan päällä 7 päiwää ja 7 yötä, puhumata sanaakaan
hänelle, sillä he- näit hänen kipunsa sangen suureksi. Nyt
awast Job luunsa ja kirosi syntymäpäiwänsä, ja pnhkest sa-
uomaan: «kadotettu olkoon se päiwä, jona olen syntynyt,,
ja se yö, joka sanoi: mies on siinnut,» Mutta hänen ys-
täwänsä rnpesiwat häntä soimamaan ja sanoit: »kuka tiesi
sinä olet kuitenki syntiä tehnyt Herran edessä; sillä hän
palkitsee ihmisen hänen ansionsa jälkeen ja ei tuomitse ke-
tään wäärin.» Sen Job kielsi, wcti elämänsä todistukseksi
ja sanoi itsensä Jumalan edessä »vanhurskaaksi ja syyttö-
mäkst. Wiimein sanoi hän ystäwillensä: »te olette kaikki
häjyt lohduttajat. Kuinka kauwan te waiwaatte sieluani?
Tietäkäät, että Jumala hukuttaa minun!" Hän lohdutti
itseänsä kuitenkin ylösnousemisella kuolleista ja fauoi: »minä
tiedän Lunastajani elämän, ja hän on wielä wii-
meiscnä seisoma tomuu päällä, ja maikka wihdoin
tämä nahkani lakastuu, saan minä kuitenki minun
lihastani nähdä Jumalan.» Mutta liialla rohkeudet-
lansa, tahtoissaan käydä oikeudelle Jumalan kanssa, teki
Job tällä kertaa syntiä Herraa wastaan.

Silloin Jumala tnli alas tuulispäässä ja sauoi Jobille:
»wyötä nyt knpces kuin mies, minä kysyn sinulta, opeta
miuua. Kussas olit silloin, kuin minä maan perustin? Il-
moita se! koska aamutähdet yhdessä miuua kiitit, jakaikki
Jumalan lapset riemuitsit.» Ia Job nöyrytti itsensä Hei-
ran edessä ja sanoi: »minä olen taitamattomasti pnhunnt
ymmärtämättömiä asioita. Sentähden minä pidän itseni
wiallisena ja kadun tomussa ja tuhmassa.» —Sitte nuhteli
Jumala Jobin ystäwiä siitä ettei he oikein puhuneet hä-
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nestä Jobille. Mutta Jobille Herra antoi kaksi sen wer-
taa, kuin hänellä ennen oli; ja hän sai jälleen 7 poikaa ja
3 tytärtä, ja eli sitte 140 wuotta, niin että hän sai nähdä
lapsensa ja lastensa lapset hamaan neljänteen polween asti.

Toinen Aikakausi.
Moseksen aika.

24. Israelin lasten orjuus. Moseksm
syntymä ja pako.

2 Mos, lirj. 1, 2.

Kuin Josef cli kuollut ja kaikki hänen weljcnsä, lisään-
nyit Israelin lapset Egyptissä ja wahwistuit sangen woi-
mallisesti, niin että maa täytettiin heistä, Niin uusi fiinin-
gas tuli Egyptiin, joka ei Josefista mitään tietänyt, Hän
sanoi kansallensa: «katso, Israelin lasteni joukko on suu-
rempi ja wäkewampi meitä. Tutkaat, käykäämme kamalasti
heidän kimppuunsa, ettei heitä tulisi uii» paljo. Sillä jos
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joku sota nousis, tohtisit he mennä wihamiestemme puolelle,
ja sotia meitä wastaan.» Niin asetettiin heidän päällensä
weron päämiehet, waiwaamaan heitä raskaalla sawcu ja tii-
lein työllä ja kaikkinaisella rasituksella kedolla. Mutta jota
enemmin he rasitit kansaa, sitä enemmin se lisääntyi. Niin
Farao antoi käskyn kansallensa, sanoen: «kaikki pojat, jotka
syntymät Israelin lapsista, ne heittäkää! wirtaan, mutta
kaikki tyttäret antakaat elää.»

Niin yksi mies Lewin huoneesta meni ja nai Lewin tyt-
tärcn. Waimo synnytti pojan; ja koska hän näki, että se
oli ihana lapsi, salasi hän sen kolme kuukautta. Kuin ei
hän taitanut häutä enää salata, otti hän kaistlaiscn arkun
ja stwui sen sawella ja piillä, ja pani lapsen siihen ja laski
arkun kaisilistoon wirran partaalle. Mutta polkaisen sisar
seisoi taampana, nähdäksensä, mitä hänelle tapahtnis.

Niin Faraon tytär meni alas pesemään itseänsä wir-
taan. Kuin hän näki arkun kaisilistossa, lähetti hän pii-
kansa ja antoi sen ottaa ylös. Ia arkun awattua, näki hän
lapsen, ja lapsi itki. Niin hän armahti sitä ja sanoi: »tämä
on Hebrealaisten lapsista.» Mutta lapsen sisar astui esille
ja sanoi Faraon tyttärelle: »tahdotkos, että menen kutsumaan
sinulle Hebrealaisen waimon, joka sinulle sen lapsen imet-
täis?» Hän wastast: »mene!» Niin hän meni ja kutsui
lapsen äitin. Kuin waimo tuli, sanoi Faraon tytär hänel-
le: »ota tämä lapsi ja imetä se minulle, jäminä annanpal-
kan sinulle.» Niin waimo otti lapsen ja imetti sen. Koska
lapsi oli kaswanut, toi hän sen Faraon tyttärelle; ja hän
otti sen pojaksensa; ja kutsui hänen Mosekselsi, sillä hän
sanoi: »w edestä minä olen hänen ottanut.»

Koska Moses oli isoksi tullut, meni hän weljeinsä tykö
ja näki heidän orjuutensa. Niin hän äkkäsi yhden Egypti-
laisen lyöwän yhtä Hebrealaista. Ia kuin hän näki, ettei
yhtään läsnä ollut, tappoi hän sen Egyptiläisen ja kätki
santaan. Ia hän meni toisena päiwänä ulos, ja katso, kaksi
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Heprealaista miestä tavpetit keskenänsä, ja hän sanoi wää-
imtekiälle: »miksis lyöt lähimmäistäs?» Hän wastast: »kuka
sinun on asettanut meidän tuomariksemme? Tahdotkos mi-
nunki tappaa, niinkuin tapoit Egvptiläisen?» Niin Moses
pelkäsi ja sanoi: »tosin on tämä ilmiin tullut.» Ia se
tuli Faraon tiedoksi \n hän etsei Mosesta tappaaksensa.
Niiu Moses pakeni Faraon edestä Midianin maalle ja istui
kaiwon tyköuä.

Mutta Midianin papilla oli seitsemän tytärtä. Ne
tulit kaiwolle juottamaan ifänjä lampaita. Niin tulit muu-
lamat paimenet ja ajoit heidän pois. Mutta Moses auttoi
heitä ja juotti heidäu lampaansa. Ia kuin he tulit isänsä
tykö, sanoi hän: »miksi te tänäpänä niin pian jouduitte?»
He sanoit: »Egyptin mies auttoi meitä paimenten käsistä
ja juotti lampaat.» Niin hän sanoi tyttärillensä: »knssa
hän on? Miksi niin jätitte miehen? Kutsukaat häntä syö-
määu meidän kanssamme.» Ia Moses mielistyi asumaan
sen miehen tykönä. Ia hän antoi Mosekselle yhden tyttä-
ristänsä waimokst.

25. Moseksen kutsumus.
2 Mos. firj. 3, 4.

s

Moses kaitsi appensa, Midianin papin, lampaita ja tuli
wuoren Horebin tykö. Siellä Herran enkeli näkyi hänelle
pensaasta, tulen liekissä. Ia hän näki, jakatso, pensas paloi
tulesta eikä kuitenkaan kulunut. Niinhän sanoi: »minä käyn
tuonne katsomaan tätä snurta näkyä.» Hänen mennessänsä
katsomaan, huusi Jumala häntä pensaasta ja sanoi: »Mo-
ses, Moses!» Hän wastast: »tässä olen,» Jumala sanoi:
»älä lähesty täune, riisu kenkäs jalwoistas; sillä paikka, jos-
fas seisot, on pyhä maa. Minä olen isäs Jumala. Abra-
hamin Jumala, Isaakin Jumala ja Jakobin Jumala.» Ia
Moses peitti kaswonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalan
päälle.
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Sitte Herra sanoi: «minä olen nähnyt Egyptissä ole-l
wan kansani ahdistuksen. Ia nyt mene; minä tahdon lä-
hettää sinun Faraon tykö: ja johdata sinä kansani, Israelin
lapset, ulos Egyptistä.» Moses sanoi: »mikä minä olen me»
nemaän Faraon tykö?» Jumala sanoi: »totisesti miuä olen
sinuu kanssas. Ia sano näin Israelin lapsille: »Herra, tei°
dän isiinne Jumala, on minun lähettänyt teille.» Moses
wastasi: »ei he usko minua.» Niin Herra sanoi hänelle:
»mikä se on sinun kädessäs?» Hän sanoi: »sauwa.» Herra
sanoi: »heitä se maahan,» Hän heitti sen maahan, ja sauwa
muuttui kärmeeksi; ja Moses pakeni häntä. Mutta Herra
sanoi: «ojenna kätes ja rupee hänen pyrstöönsä.» Moses
teki niin, ja kärme muuttui saumaksi hauen kädessänsä.
Herra sanoi wielä: »pistä nyt kätes powees.» Moses teki
niin, ja koska hän weti kätensä ulos, katso, se oli spitalineu
niinkuin lumi. Herra sanoi: »pistä se jallecnsä powees,»
Moses teki niin; niin käsi tuli niinkuin muuki hänen ihonsa.
Ia Herra sanoi: »jollei he usko niitä kahta ihmettä, niin
ota wettä wirrasta ja kaada kuiwalle maalle, niin se tulee
wereksi.»

Niin sanoi Moses Herralle: Herra, en minä ole
puhelias mies, sillä minulla ou hidas puhe ja kankia kieli.»
Herra sanoi: »kuka o» luonut ihmisen suun? Tahi kuka
on tehnyt mykän, taikka kuuron, tahi uäkewäu, taikka so-
kian? Enkö minä Herra ole, niitä tehnyt? Mene siis nyt,
minä olen sinun suns johdattaja ja opetan sinua, mitä sinun
puhuman pitää?» Mutta Moses sanoi: »ah Herra, lähe-
tä, jonkas tahdot lähettää.» Niin Herra wihastui suuresti
ja sanoi: »enkö minä tunne Aaronia weljeäs, että hän on
puhelias? Katso, hän tulee sinua wastaan. Ia hän puhuu
sinuu puolestas kansalle. Ia ota tämä sauwa kätees, jol-
las olet ihmeitä tekewä.»

Niin Moses palasi Egyptiin. Mutta Herra sanoi Aa-
ronille: »mene Mosesta wastaan korpeen.» Hän meni ja
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tuli häntä wastaan. Ia Moses ilmoitti Aaronille kaikki
Herran sanat ja kaikki ihmeet, jotka hän hänen oli käskenyt.
Niin he menit ja kolosit kaikki Israelin lasten wanhimmat.
Mutta Aaron puhui kaikki ne sanat, jotka Herra oli Mo-
sekselle puhunut, ja teki ihmeitä kansan edessä. Ia kansa
uskoi; ja kuultuansa, että Herra oli etsinyt Israelin lapsia,
nähnyt myös heidän ahdistuksensa, lankestt he maahan ja
rukoilit.

28. Faraon paatumus. Egyptin waiwat.
2 M«s. Kirj. s—l!.

Sitte menit Moses ja Aaron Faraon tykö ja sanoit:
»näin sanoi Herra Israelin Jumala: »päästä minun kansani
pitämään minulle juhlaa koneessa.» Farao wastasi: »kuka
on Herra, jonka ääntä minun tulis kuullapa päästää Israe-
lin? En minä siitä Herrasta mitään tiedä enkä päästä
Israelia. Menkäät työhönne.» Ia Farao antoi sinä päi-
wänä käskyn kansan teettäjille, että heidän piti paneman
Israelin lapsille paljo kowemman työn tuin ennen.

Mutta Moses huusi Herralle. Ia Haria sanoi: »sano
Israelin lapsille: minä olen Herra ja pelastan teitä orjuu-
destanue, ja otan teitä minun kansakseni ja olen teidän Iu«
malanne.» Näin pitoni Moses Israelin lapsille; waan ei
he kuulleet häntä heidän henkensä ahdistuksen ja raskaan
orjuutensa tähden. Niin Moses ja Aaron menit jälleen
Faraon tykö. Ia Aaaron heitti saumansa Faraon eteen, ja
se tuli kärmeckst. Niin Faraoki kutsui Egyptin noidat, jotka
teit samoin noitumisellansa. Mutta Aaronin sauwa nieli
heidän sauwansa. Niin Faraon sydän patui, jn ei hän
tahtonut päästää kansaa.

Koska nyt Farao ei tahtonut totella Herran ääntä,
antoi Herra suuret ja hirmuiset ihmeet tapahtua Mosekscn
ja Aaronin kautta Egyptin maalla. Ensin kaikki west Niili»
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Mirassa muuttui werelsi, jota oli täyttä seitsemän päi-
mää. Sitte antoi Herra sammakot nousta yli koko Ggyp-
tin maan, jotka tunkeuiwat yleheufä huoneisiin, wuoteistiu
ja taikina-purtiloihin. Farao lupasi nyt päästää Israelin,
mutta kuin Herra otti pois waiwau, paadutti Farao jälleen
sydämensä ja ei laskeuntkaan Israelin lapsia menemään.
Niin täytyi Herran taas lähettää uusia maauwaiwoja. Joka
kerta Farao kutsutti Mosekseu ja Aaroniu ja pyysi heitä
rukoilemaan Herraa hänen puolestansa, että waiwa lakkais,
ja lupasi väästäa kansa»; mutta kuin he sen teit ja waiwa
juuri lakkasi, paadutti Farao jälleen sydämensä. Jhdek-
säs waiwa oli syukiä pimeys, jonka Herra antoi tulla Egyp'
tin maan päälle. Se kesti kolme päiwäa, ja ei toinen tois-
tansa nähnyt. Mutta Goseuiu maalla, jossa Israelin lapset
asuit, oli walkeus. Eikä heidäu feassansa muutakaan wai-
waa näkynyt. Mutta Farao' paadutti wielä sitteki sydä-
mensa.

Niin Herra sanoi Mosekselle: minä annan tulla
yhden rankaietulsen Faraolle ja Egyptiin. Sitte hän pääs-
tää teidän, ja koska hän teidän kokonansa päästää, ajaa hän
warsin ajamalla teidän täältä ulos.» Moses meni Faraon
tykö ja sanoi hänelle: »näin sanoo Herra: puoli-yöu aikaan
minä waellan Egyptin maan läpitse.» Ia jokainen esi-
soinen on knulewa, Faraon esikoisesta piijan esikoiseen
asti, sekä kaikkein eläinten esikoiset. Ia suuri parku on olewa

koko Egyptin maassa. Silloin palwelias tulemat ja sa-
nowat minulle: »lähde ulos, Nnä ja kaikki kansa jotka sinun
allas owat.»

27. Pääsiäislammas. Israelin lähdentö
Egyptistä. Faraon surma.

2 M«s. tirj. 12—15.

Herra sanoi Mosekselle jaAaronille: »tämän kuun nel-
jäntenätoistakymmentenä päiwänä teurastakoon kukin per-
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heen-isäntä ajastaikaisen karitsan kahden ehtoon »välillä. Ia
he ottakoot karitsan merestä ja siwutkoot pihtipielet ja huo-
netten owenpäällisen. Mutta syökööt sinä yönä lihaa, tu-
lella paistettuna, ja happamatointa leipää. Olkaat wyö-
tetyt lupeista ja kengät jalassanne ja' sauwa kädessänne,
niinkuin malkaan kiiruhtawaiset. Se on Herran ftääsiäi-
nen (Passa, se on ohikäyminen, säästäminen). Sillä minä
käyn sinä yönä Egyptin maan läpitie ja lyön kaikki esikoi-
set. Ia weri on olewa teille merkiksi huoneissanne, kussa
olette, että kuin weren näen, menen minä ohitsenne, eikä
tule teille se rankaislus, kadottamaa» teitä, minun lyödes-
fani Egyptin maata. Ia tämä päiwä olkoon teille mnis-
toksi, ja te pyhittäkää! se juhlaksi Herralle, ijankaikkiseksi
säädyksi sukukunnissanne, ja seitsemän päiwää te syökäät
happamatointa leipää,» Moses sanoi tämän kansalle, ja
Israelin lapset teit, niinkuin Herra oli käskenyt.

Mutta puoliyön aikana Herra löi kaikki esikoiset Egyp-
tin maalla. Silloin oli suuri parku Egyplissä, sillä ci siellä
ollut huonetta, jossa ei kuollutta ollut. Ia Farao kutsui
Moseksen ja Aaronin yöllä ja sanoi heille: »nouskaat ja
menkäät pois minun kansastani, sekä te että Israelin lap-
set; menkäät matkaanne ja palwelkaat Herraa, ja siunatkaat
myös minua.» Mntta Egyptiläiset roaadeit Israelin lapsia
ja hoputtain ajoit heitä pois maasta; sillä he sanoit: »me
kuolemme jokainen!»

Niin matkustit Israelin lapset, lähes 600,000 jalka-
miestä, paitsi lapsia; ja Moses otti myötänsä Josefin luut.
Mutta aika, jonkaIsraelin lapset asuit Egyptissä, 01i430 ajas-
taikaa. la tapahtui, koska Farao oli päästäuyt Israelin
lapset, niin ei Jumala johdattanut heitä sitä tietä Filistea-
laisteu maan läpitse, maikka se lähinnä oli, sillä Jumala
asetteli, että kansa, nähdessänsä sodan syttymän, ehkä katuis
ja palajais Egyptiin. Sentähdcn hän käänsi heidän tiensä
korpeen punaista merta kohden. Ia Herra käwi heidän
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edellänsä päimällä pilwen patsaassa ja yöllä tulen vatsaas-
fa, johdattaaksensa heitä tiellä.

Mutta kuin sanottiin Egyptin kuninkaalle, että kansa
pakeni, kääntyi hänen sydämensä ja hän sanoi: »miksi pääs-
timme Israelin palwelemasta meitä?» Ia hän walmisti
waunuufa ja otti wäkensä möytänsä ja 609 parasta wau-
nua ja niitten kaikkein päämiehet. Ia Egyptiläiset ajoit
Israelin lapsia takaa ja faawutit heidän meren tykönä,
kussa he olit itsensä sioittaneet. Kuin Israelin lapset tä-
män näit, peljästyit he sangen suuresti ja sanoit Mosck-
selle: »eikö hautoja ollut Egyptissä, ettäs rupesit meitä
johdattamaan korpeen kuolemaan?» Moses wastast: »äl-
knät peljätkö, Herra sotii teidän puolestanne, ja seisokaat
te alallanne.»

Ia Herra sanoi Mosekselle: »mitäs huudat minulle?
Sano Israelin lapsille, että he matkalle hankkisit. Mutta
nosta sauwas ja ojenna kätes meren yli ja jaa se, että
Israelin lapset käwistt keskeltä merta kuiwaa myöden. Ia
Egyptiläiset tulemat tietämään, että minä olen Herra.»
Koska Moses ojensi kätensä meren yli, antoi Herra wedet
juosta pois wahwalla itätuulella ja teki meren kuiteille, ja
wedet eikauit. Mutta Israelin lapset käwit keskeltä, ja
wedet olit heille niinkuin muuri molemmin puolin. Ia
Egyptiläiset seurasit heidän perässänsä, kaikki Faraon he-
woiset, hänen »vaununsa ja ratsasmiehensä keskelle merta.

Mutta aamuwartion tultua, katsahti Herra Egyptiläis-
ten puoleen, hukuttaaksensa heidän joukkonsa ja syöksi Pyö-
iät erinänsä heidän mannuistansa. Niin sanoit Egyptiläi-
set: »paetkaamme Israelia, sillä Herra sotii heidän puoles-
tansa!» Mutta Herra sanoi Mosekselle: »ojenna kätes me-
ren yli, että medet juoksistt Egyptiläisten yli.» Moses teki
niin, ja koska Egyptiläiset pakenit, kohtais heidän mesi, ja
Herra syöksi heidän keskelle merta, niin ettewykstkään heistä
pääsnyt.

4
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Niin Herra wapahti Israelin Egyptiläisten kädestä.
Silloin weisasi,' Moses ja Israelin lapset Herralle tämän
wirren: »minä weisaan Herralle, sillä hän on san-
gen jalon työn tehnyt: herooisen ja miehen hän
mereen syöksi. Herra on minun wäkewyyteni ja
autuuteni.

28. Israelin matka Sinaille.
2 M°s. liij. 15—17.

Moses antoi Israelin lasten waeltaa punaisen meren
tyköä; ja he matkustit kolme päiwää korwessa mettä löy-
tämäta. Niin he tulit Maraan, waan ei he saattaneet
juoda sitä wettä, sillä se oli ylön karmasta. Ia kansa na-
pist Mosesta wastaan. Niin hän huusi Herran puoleen; ja
Herra osotti hänelle puun, jonka hän heitti wetecn, ja we-
det tnlit makeiksi.

Sitte he tulit Sinnin korpeen. Siellä Israelin lapset
jäälleen napisit ja sanoit: »jospa olisimme kuolleet Egyp-
iissä, koska istuimme lihapatain ääressä ja oli leipää yltä-
kyllä syödäksemme!» Niin sanoi Herra Mosekselle: »minä
olen kuullut Israelin lasten napistukfen. Sano heille:
»kahden ehtoon wälillä on teillä lihaa syödäksenne, ja aamulla
te rawitaan leiwästä, ja te huomaatte, että minä olen
Herra teidän Jumalanne.» Ia tapahtui ehtoolla, että
peltokanat tulit ja peitit leirin.

Mutta aamulla oli kaste ympärinsä leiriä, ja kuin
kaste nousi, katso, niin oli korwessa jotakin ymmyrkäistä ja
pientä, niinkuin härmä maan päällä. Kuin Israelin kapset
sen näit, sanoit he: »m an (mitä) tämä on?» Sillä ei he
tietäneet mikä se oli. Mutta Moses sanoi: »tämä on se
leipä, jonka Herra teille on antanut syödäksenne. Jokainen
kootkoon siitä»niin paljon kuin hän itse syö.» Israelin lap-
set teit niin ja kokosit sitte joka aamu niin paljon, kun jo-
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lainen syödäksensä tarwitsi. Mutta kuudentena päiwänä he
kolosit kaksi kertaisesti siitä leiwästä, sillä seitsemäntenä päi-
wanä, joka oli Herran sabbatti, ei sitä ollut. He nimitit
sen Maniksi; ja se oli niinkuin korianterin siemen, mallia,
ja maistoi kuin hnnaja-kakko. lsraelin lapset söit man-
naa 40 ajastaikaa, siksi kuin he tulit Kanaan maan rajoille.

Koska Israelin lapset matkustit edemmäksi, tapahtui jäi-
len, ettei ollut wettä kansan juoda; ja t)e napisi tsttä. Mutta
Moses huusi Herran puoleen, ja Herra sanoi hänelle: »ota
sauwas kätees ja lyö fillä kalliota; niin siitä medet juosse-
wat kansan juotawaksi.» ■ Niin käwikin.

Sitte Amalekilaiset tulit sotimaan Israelia
Niin Moses sanoi palweliallensa Iosualle: »walilse meille
miehiä, mene ja sodi Amalekia wastaan.» losua tdi niin.
Mutta Moses, Aaron ja Hnr astuit mäen kukkulalle. Ia
koska Moses piti kätensä ylhäällä (rukouksessa), woitti Israel;
mutta koska hän kätensä laski alas, moitti Amalek. Kuin
nyt Moseksen kädet käwit raskaiksi, pidit. Aaron ja Hur
ylhäällä luinen käsiänsä kumpiki puoleltansa, niin pysyit
hänen kätensä juuri wahwoina -auringon laskemaan asti.
Ia losua kukisti Amalekin ja hänen kansansa.
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g£ 29 Lain antamilten Sinain wuorella
Kymmenet käskyt.

2 Mos. 19, 20.
Kolmantena kuukautena Israelin lasten lähtemisestä Egyp»

tiu maalta, tnlit he Sinain korpeen ja stoitii itsensä siihen wuo-
ren kohdalle. Mutta Moses astui ylös wuorelle Jumalan tykö.
Niin Herra sanoi hänelle: »sano näin Israelin lapsille: te
olette nähneet mitä minä Egyptiläisille olen tehnyt jakuinka
minä olen saattanut teidän minun tyköni. Jos siis ahke-
tasti kuulette minun ääneni ja pidätte liittoni, niin te toti-
scsti olette minulle kallis «maisuus kaikista kansoista. Ia
te olette minulle papillinen waltakunta ja pyhä kansa.»
Moses sanoi tämän, ja kaikki kansa wastasi: »kaikki, mitä
Herra puhunut on, me tahdomme tehdä.»

Ia Herra sanoi Mosefselle: »mene kansan tykö, ja py-
hitä heitä tänäpänä ja huomena, että he «aatteensa pesisit
ja olisit kolmantena päiwänä walmiit. Ia aitaa wuort ym-
parinsa, ja sano kansalle: «,warokaat wnorelle astumasta;
joka siihen wuoreen sattuu, se on totisesti kuolema,« Moses
teki niin. Niin tapahtui kolmantena päiwänä, että pit-
käisen jylinä ja tulen leimaus ja paksu pilwi tuli wuoren
päälle ja sangen wakewä basunan ääni; ja kaikki kansa, joka
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leirissä oli, wapisi pelwosta. Titte Moses johdatti kansan
leiristä Jumalaa wastaan, ja l?e seisahdit wuoren juureen.
Mutta koko Siuain wuori suitsi, kui» Herra astui alas sen
päälle tulessa, ja koko wuori wapisi sangen kowasti; ja sen
basunan ääni koweni kowenemistansa'.

Silloiu Jumala puhui kaikki uämät sanat:
»Minä oleu Herra sinun Jumal as, joka olen

sinun wienyt nlos Egyptin maalta, orjuuden huo-
neesta. Ei sinun pidä muita jumalia pitämän
minun edessäni. Älä tee itselles kuwaa eikä jon-
kun muotoa, ei niitten, jotka ylhäällä taiwaassa
owat, eikä niitten, jotka alhaalla owat maan päällä,
eikä niitten, jotka wesissä maan alla owat. Älä
kumarra uiitä, äläkä myös palwele uiitä. Sil-
lä minä, Herra sinun lumalas, olen kiiwas In-
mala, joka etsiskelen isäin pahat teot lapsissa kol-
manteen ja neljänteen polwe e», jotka minua wi-
haawat; ja teen laupeuden monelle tnhanelle,
jotka minua rakastamat ja pitämät miuun käs-
kyni.

Ei sinun pidä turhaan lausuman Herras lu-
malas nimeä; sillä ei Herra pidä sitä rankaisema-
ta, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

Muista sabbatin päiwää, ettäs sen pyhittäi-
sit. Kuuteua päiwänä tee työtäs ja toimita
kaikki askarecs. Mutta seitsemäntenä päiwänä
on Herran sinun lumalas sabbatti; silloin ole
työtä te k e mätä, sekä sinä että poika s, tyttäres,
palwelias, piikas, jnhtas, ja mnukalaises, joka
portissas on. Sillä kuutena päimäuä on Herra
tehnyt taiwaau ja maan ja meren, ja kaikki mitä
niissä on, ja lepäsi seitsemäntenä päiwänä. Sen-
tähden siunasi Herra sabbatin päiwän ja pyhitti
sen.
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Kunnioita isääs ja äitiäs, ettäs kauwan elät»
fit maan päällä, jonka Herra sinun Inmalas an-
taa sinulle.

Ei sinun pidä tappaman.
Ei sinun pidä huorin tekemän.
Ei sinun pidä »arastaman.
Ei sinun pidä wäärää todistusta sanomau la-

himmäistäs wasraan.
Ei fiuun pidä pyytämän lähimmäises huo-

«että.
Ei sinun pidä himoitseman lähimmäises emän-

tää, eikä hänen palweliaansa, eikä piikaansa,
eikä härkäänsä, eikä aasiansa, eikä mitään lähim-
mäises omaa.

Ia kaikki kansa näki pitkäisen jylinän ja tulen leimauk-
set ja basunau helinän ja wuoren suitsewan. Kuin he sen
näit, pakenit he ja sanoit Mosekselle: »puhn sinä meidän
kanssamme, ja me kuulemme; waan älköön Jumala meidän
kanssamme puhuko, ettemme kuolisi.» Ia kansa seisahti ulom-
maksi. Mutta Moses lähestyi sitä pimeyttä, jossa Jumala
oli. Ia Herra puhui Mosekselle kaikki mitä hänen piti sa-
noman Israelin lapsille. Sitte tuli Moses ja jutteli kan-
sali.' kaikki Herran sanat. Niin wastasi kaikki kansa yhteen
ääneen: »kaikki ne sanat, jotka Herra o» puhunut, me tah-
domme tehdä.»

Sitte sanoi Herra Mosekselle: »astu ylös minun ty-
koni ja ole siellä: ja minä annan sinulle tiwiset taulut ja
käskyt, jotka minä olen kirjoittanut, jotka sinun pitää Israe-
lin lapsille opettaman,» Moses meni keskelle pilweä ja
astui ylös wuorelle; ja hän oli »vuorella 40 päiwaä ja 40
yötä.



55

30* Kultainen wasikka. Kaksi kiwistä taulua.
2 Nos. firj. 32 34,

Koska kansa näki, että Moses wiipyi tulemasta alas
wuorelta,'kokoonnuit he Aaroina wastaan ja sanoit hänelle:
»nouse, tee meille jumalia, jotka käwisit edellämme; sillä
emme tiedä, mitä lie tapahtunut tälle miehelle Mosekselle,
joka meidän Egyptin maalta johdatti.» Niin sanoi Aaron
heille: »rewäiskäät ne kultaiset korwarenkaat, jotka owat
emäntäinne ja poikainne ja tytärtenne korwissa, ja tuokaat
minulle.» Niin kaikki kansa repäisi ne kultaiset korwaren-
kaat, jotka olit heidän koroissansa, ja toit Aaronille. Tä-
män hän otti ja teki siitä waletun wasikan. Mutta kansa
sanoi: »tämä on sinun jnmalaS, Israel, joka sinun Egyptin
maalta johdatti ulos;» ja he kannoit edes uhrin »vasikalle.
Sitte he istuit sömään ja juomaan, ja nousit »nassäämään.

Mutta Herra puhui Mosekselle: »mene, astu alas;
sillä sinun tansas, jonkas Egyptin maalta johdatit ulos,
voikkest äkisti pois siltä tieltä, jonka minä heille käskin.
Minä näin tämän kansan, ja katso, se on niskurikansa.
Sentädhen salli nyt wihani julmistua beihin, että minä
hukutan heidän, niin teen sinun suureksi kansaksi. Mutta
Moses rnkoili hartaasti Herran edessä ja sanoi: »Herra,
miksi »vihas julmistuu sinun kansaas »vastaan, jonkas Egyp-
tistä johdatit ulos suurella woimalla ja wäkroällä kädellä?
Miksi Egyptiläiset sanoisit: »heidän »vahingoksensa hän heitä
johdatti ulos tappaakselifa heitä »vuorilla? Käänny pois
wihas hirmuisuudesta, muista palwelioitas Abrahamia, I-
saakia ja Israelia, joille sinä itse kauttas »vannoit ja sa-
noit: ininä enännän teidän siemenenne niinkuin tanvaan täh-
det.» Niin Herra katui sitä pahaa, jonka hän uhkasi tehdä
kansallensa.

Moses astili alas wuorelta, ja hänen kädessänsä oli
kaksi todistuksen taulua, mutta taulut olit Jumalan teko ja
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kirjoitus oli myös Jumala» kirjoitus, kaiwettu tauluihin. Koska
Mofes lähestyi leiriä, näki hän wastkan ja hypyn. Ia hä-
nen wihansa julmistui, ja hän heitti pois käsistänsä tau-
lut ja löi ne rikki wuoren alla. Hän otti myös wasikan
ja poltti tulella ja musersi sen tuhmaksi: sitte hajotti hän sen
wcteen ja antoi se» Israelin lasten juoda. Ia hän sanoi
Aaronille: »mitä tämä kansa on sinulle tehnyt, ettäs niin
suuren rikokse» saatoit heidän päällensä?" Aaron sanoir
»älköön minun herrani wiha julmistuko. Sinä tiedät, että
tämä kansa on paha.» Niin Moses seisoi leirin portissa
ja sanoi: »joka on Herrani oma, se tulkoon minun tyköni,»
Niin kokoonnuit hauen tykönsä kaikki Lewin pojat. Ia hän
sanoi heille: «näin sanoi Herra: jokainen sitokoon miekan
kupeillensa, waeltakaat läpitse ja palatkaat leirissä, ja tappakaat
itsekuki weljensä, ystäwänsä ja lähimmäisensä (jonka hän
kohtaa).» Niin Lewin pojat teit Moseksen käskyn
ja sinä päiwänä lankesi kansasta 3,000 miestä.

Toisena päiwänä sanoi Moses kansalle: «te olette tehneet
suuren synnin: ja nyt astun ylös Herran tykö, jos kukatiesi,
minä taitaisi» sowittaa rikoksenne.» Niin Moses palasi
Herran tykö ja sanoi:» minä rukoilen, tämä kansa teki suu-
ren synnin. Anna heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jollet
anna, pyhi minua nyt pois sinnn kirjastas.» Herra was-
tafi: »joka tekee syntiä minua wastaan, sen minä pyhin
pois kirjastani. Niin mene nyt ja johdata kansa sille sialle,
josta olen puhunnt; katsos, enkelini käy sinun edelläs.»

Sitte Herra sanoi Mosekselle: «wuole itselles kaksi
kiwistä taulua, ja minä kirjoitan niihin ne sanat, jotka en-
simaisissa tauluissa olit, jotkas löit rikki, ja astu minun
tyköni wuoren kukkulalle.» Moses teki niin ja oli »vuorella
Herran tykönä 40 päiwää ja 40 yötä; eikä suönyt leipää,
eikä juonut wcttä. Mutta Jumala kirjoitti tauluihin ne
kymmenen sanaa. Koska Moses astui wuorelta alas, oli
hänellä kaksi todistustnulua kädessänsä, eikä tietänyt, että.
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hänen kaswonfa iho paistoi stitä, että Herra oli puhutellut
häntä. Koska Aaron \<x kaikki Isralin lapset tämän mitr ,
pelkästt he Mosesta lähestyä. Niin hän pani peitteen
kaswoinsa eteen ja puhui niin heidän kanssansa ja käski heille-
kaikki, mitä Herra puhui hänen kanssansa Sinain wuorella..

31. Israelilaisten lumalanpalwelusta
koskewat lait.

2 Mos. kirj. 25, 40. 3 M»s, kirj. 16, 23. 4 M°s. kirj. 6, 18.
Herra puhui Mosekselle, sanoen: «puhu Israelin lap-

sille, että he tekemät minulle pyhän, asuakseni heidän keskel-
länsä. Kaiken sen jälkeen kuin minä osotan sinulle asunnon
muodon ja kaikkein sen astiain muodon, se tehkäät.. Ia ra-
lentäjät teit tabernaklin (majan) sen muodon jälkeen,'minkä
Moses oli nähnyt wuorella. Se kutsuttiin Todistuksen
majaksi ja oli jaettu kahteen siaan: esimäinen sia kutsuttiin
Pyhäksi, mutta sisimmäinen sia kutsuttiin Kaikkeinpy-
himmäksi, ja siihen sai ainoasti ylimmäinen pappi kerran
muodessa mennä. Siat olit eroitetut paksulla sulkkuwaat-
tella, esirippu nimeltä. Jltäympäri taberuakliu oli aidattu
piha. jota kutsuttiin esikartanoksi.

Herran käskystä tehtiin myös liiton-arkki, joka oli arkku,
johon lain molemmat taulut pantiin säilytettää. Arkin kansi-kut-
suttiin armo-istuimek'si; ja kannen päällä seisoit Kerubi-
mit, kaksi enkelinkuwaa, jotka peitit armo-istuimcn siiwillänsä.
Liiton-arkki pantiin Kaikkeinpyhimpään. Mutta Pyhään
tehtiin suitsutus-alttari ja katsomusleipäin-pöytä,
jonka päällä piti oleman kaksitoistakymmenta katsomusleipää,
seka 7 haarainen kynttiläjalka. Esikartanoon rakennct-
tiin polttouhrin alttari, jonka päällä uhri-eläimet piti
teurastettaman ja poltettaman sowinnokst kansan syntein edestä.

Kuin maja kaikkine astioinensa olr walmis, peitti pilwi
seurakunnan majan, ja Herran kunnia täytti sen. Joka kerta
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tuin pilwi sitte meni ylös majan päältä, matkustit Israelin
lapset edemmä, ja kuin se laski, sioitit he itsensä. Mutta
koska ei pilwi mennyt ylös, silloin ei he matkustaneet, waan
sioitit itsensä siihen päiwään asti, kuin se jällen meni ylös.
Uöllä pilwi oli niinkuin tuli, joka walaist leirin.

Palwelus toimiin Pyhässä eroitti Herra koko Lewin
sukukunnan. Mutta papinwirkaan määrättiin tästä fukukun»
nasta ainoasti Aaronin suku. Muut Lewitat palwelit
osittain apulaisina pyhässä, osittain he olit welwolliset koko
kansalle opettamaan Herran lakia. Koska Lewin sukukunta
pyhitettiin Herran palwelukseen, ci sillä saanut olla perin-
tömaata Kanaan maalla, niinkuin muilla sukukunnilla. Sen
siaan tuli sen muilta sukukunnilta saada elatnkseksensa kym-
menekset kaikista tuloista ja asuntopaikoiksi 48 kaupunkia.
Aaron tuli ylimmäiseksi papiksi, joka arwo liänen jälkeensä
aina oli tulewa wanhimmnlle pajalle hänen sumussansa.
Ia Herra puhui Mosekstlle, sanoen: «puhu Aaronille ja
hänen pojillensa ja sano: näin te siunatkaat Israelin lapsia
ja sanokaat heille: Herra siunatkoon sinua ja warjel-
koou sinua! Herra walis takoo» kaswonsa sinun
päälles, jn olkoon sinulle armollinen! Herra
ylöntäköön kaswonsa sinun puolees, ja antakoon
sinulle rauhan! Ia he pankoot minun nimeni Israelin
lasten päälle, ja minä talidon siunata heitä,

Samassa kuin Inmala sääsi seitsemännen päiwän joka
»viikossa, joka oli Herran sabbatin paiwä, pidettää pyhänä,
käski Inmala Israelin lasten joka wnost, määrä-aikoina,
pitää kolme suurta juhlaa. Ne piti wietettämän Herran
hywäin töitten muistoksi kansaansa kohtaan, ja silloin piti
kaikkein miehen puolten olla Herran pyhän seudussa sanpu-
willa. Nämät juhlat oliwat: Passah (Pääsiäiuen) eli
makiau leiwän juhla, jota »vietettiin lnddön muistoksi Eqyp-
tistä-; Heluutai, jota, seitsemän »viikkoa pääsiäisestä, »vietet-
tiin kiitosjuhlana elon edestä, mutta myös lain antamisen
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muistoksi Sinain »vuorella, sekä Lehtimajan juhla, joka
wietettiin Israelitain (leh!i)-majoissa asumisen muistoksi kor-
wen läpi matkustaissansa. Paitsi sitä määräsi Jumala
eri-päiwän wuodessa, jona ylimmäisen papin piti mennä
Kaikkeinpyhimpään ja uhrata koko kansan fontein edestä.
Tämä päiwä nimitettiin suureksi sowintopäiwäksi.

Merkitys. Paitsi näitä jumalnnvalweiukfen sääntöjä, joita tawalli»
seöti sanotaan kirkko- eli ceremonia-laiksi fteremonia merkitsee
kirkollista tapa», juhlamenoa), antoi Jumala innös Israelin lapsille
asetuksia heidän kansalliselle elämällensä, joita kutsutaan kansalli»
seksi laiksi. Näitten lakien kautta, jotka koskiwat ainoastansa
Israelin kansaa Wanhan Liiton aikaan, tahtoi Jumala säityttää
walittua kansaansa kaikissa kohdissa lain alla, saastuttamatoinna epä-
jumalanPnlwclukselta ja niiltä moninaisilta pahuuksilta, joihin muut
sen aikaiset kansakunnat olit uponneet. Eroituksetsi kansallisesta ja
ceremonia-laista on kymmeniä käskyjä kutsuttu tapain-laiksi, jola
kaikille ihmisille kaikkina aikoina näyttää Jumalan tahdon.

32. Lähtö Sinailta. Jleljäkymmentä wuotta
korwessa.

4 Mos. kirj. 10, 13, '.4. 20.21.
Enemmän kuin wuoden Israelin lapset olit olleet stoi-

lettuina Sinain tienoilla, kuin pilwi yhtenä päiwänä nostettiin
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todistuksen majan tyköä. Silloin Israelin lapset läksit
matkaansa Tinain korwesta. Heidän tultuansa Paranin
korpeen, sanoi Herra Mosekselle: «lähetä kaksitoistakymmentä
miestä, yksi itsellistäkin sukukunnasta, wakoimaan Kanaan
maata, jonka minä Israelin lapsille annan.» Moses teki
niin. Ia miehet menit jawakoit maan läpikotaisin ja leik-
kasit sieltä wiinapuun oksan wiinamarja-rypäleen kanssa, jota
kaksi miestä kantoi korennolla, niin myös granatin omenia
ja fikunia. 49 päiwän perästä he palasit Mosekfen ja Is-
raelin lasten tykö ja sanoit: «me käwimme sillä maalla,
johonka te meidän lähetitte, jossa myös rieskaa ja hunajaa
wuotaa, ja tämä on hänen hedelmänsä. Multa siellä asuu
wäkewä kansa, ja siellä uwat juuri wahwat ja suuret kau-
punoit. Emme taida mennä sitä kansaa wastaan, sillä he
owat meitä wäkewämmät. Me näimme siellä myös Gnakin
pojat (jättiläiset), ja me olimme heidän suhteensa meidän
silmissämme niinkuin heinäsirkat.»

Niin kaikki Israelin lasten seurakunta rupesi parkumaan
ja kansa itki sen yösen. Ia kaikki Israelin lapset napisit
Mosesta ja Aaronia wastaan ja sanoit: «joska olisimme
kuolleet Egyptin maalla taikka joska tässä korwessa wielä
kuolisimme!» Ia he sanoit toinen loisellensa: «asettakaamme
päämies ja palailkaamme Egyptiin.» Mutta losu a ja
Kaleb, jotka myös olit olleet maata wakoimassa, repäisit
waatteensa ja sanoit: »maa on juuri hywä, Jos Herralla
on hywä suosio meihin, niin hän wie meidän sille maalle
ja antaa sen meille. Ainoastansa älkäät olko Herraa was-
taan niskurit, älkäät liljoin peljätkö tämän maan kansaa,
sillä Herra on meidän kanssamme.» Niin sanoi koko kansan
joukko, että de piti kiwitettämän kuoliaiksi.

Mutta samassa Herran kunnia näkpi seurakunnan majas-
sa ja Herra sanoi Mosekselle: «kuinka kauwan tämä juokko
pitää pahuutensa, jolla se napisee minua wastaan? Sentäh-
den sano heille: «niin totta kuin minä elän, sanoo Herra,
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minä teen teille, niinkuin te minun korwaini kuullen puhuitte.
Kaikki teidän luettunne, jotka luettiin kahdenkymmenen wuoti-
sista ja sen ylitsen, jotka napisitte minua wastaan, ie ette
suinkaan tule siihen maahan, paitsi losnaa jaKalebia, joissa
on toinen henki. Teidän lapsenne minä sinne johdatan,
että he tuntisit sen maan, jonka te hylkäsitte; mutta teidän
ruumiinne lankeewat tässä korwessa. Ia teidän lastenne
täytyy olla paimenina tässä korwessa 40 ajastaikaa, niitten
40 päiwäluwun jälkeen, joina te maan olette wakoinet.»

Näitten Herran sanain jälkeen olit Israelin lapset wielä
korwessa sangen kauwan, jolla aikaa koko wanhempi suku
ennätti häwitä.

Neljäntenäkymmenentenä ajastaikana jälkeen Egyptistä
lähtönsä, kuin Israelin apset olit sioitettuina Kadeksessa,
tapahtui että kansalla ei ollnt wettä, ja kansa riiteli Mosek-
sen kanssa. Mutta Herra sanoi: «ota sauwa ja kokoo kansa,
sinä ja sinun weljes Aaron, ja puhukaat kalliolle heidän
silmäinsä edessä; niin se antaa wetensä.» Niin Moses ja
Aaron kokosit kansan kallion eteen, ja sanoit: «kuulkaat nyt
niskurit, pitääkö meidän tästä kalliosta teille wettä saaman?»
Mutta ei Moses puhunut kalliolle, niinkuin Herra oli hänen
käskenyt, waan löi kahdesti saumallansa kallioon. Niin juoksi
paljo wettä. Mutta Herra sanoi Mosekselle ja Aaronille:
»ettette uskoneet minun päälleni, ei teidän pidä johdattaman
tätä joukkoa siihen maahan, jonka minä heille annan.» Läh-
det kutsuttiin sttte Riitawedeksi. Wähä sen jälkeenkuoli
Aaron ja koko Israelin kansa itki häntä.

Sitte tapahtui jällen, että kansa suuttui tiellä ja puhui
Jumalaa ja Mosesta wnstaan, sanoen: «miksi sinä toit
meitä Egyptistä korpeen kuolemaan? Sillä ei tässä ole
leipää eikä wettä, ja meidän sielumme suuttuu tähän huonoon
ruokaan.» Sillä he tarkoittiwat mannaa. Niin Herra
lähetti kansan sekaan tuliset kärmeet, jotka kansaa purit, niin
että paljo kansaa Israelista kuoli. Niin tuli kansa Mosek-
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sen tykö \a sanon: »mc teimme syntiä; rukoile Herraa
nämät kärmeet meidän seastcimme ottamaan pois.» Moses
rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi: »tee itsclles tulinen
kärme ja nosta se meikiksi ylös: se joka purtu on, koska
hän katsoo sitä, niin hän elää.» Moses teki niin, ja iapah-
tui, että jos juku kärmeeltä puitiin, ja katsahti sitä waski-
kärmettä, niin hän jäi elämään.

33. Mosekfen hywästi jättö-puhe ja kuolema.
5 Mos. firj.

Moses oli 40 ajastaikainen paetessansa Faraota Mi-
dianin maalle. Siellä hän wiipni 40 wuotta, siksi kuin hän
johdatti Israelin lapset Egyptistä. Heidän kanssansa hän
oleskeli 40 ajastaikaa waeltaissansa koiwen läpi Kanaan
maalle ja oli jo pääsnyt Jordanin wirralle asti, kuin Herra
kutsui hänen täältä. Mutta losua, Moseksen palwelia, oli
Jumalalta määrätty johdattamaan Israelin kansaa lorda-
nin ylitse luwattuun maahan.

Kuolemansa edellä Moses muistutii Israelin kansalle
kaikkia niitä hywiä töitä, joita Herra oli heille osottanut.
Moses kertoi myös kansalle kaikki mitä Herra hänen kauttansa
oli käskenyt ja sanoi: «kuule Israel! Jos sinä kuuliainen
olet Herran, sinun Inmalas äänelle, niin siunaus on tulcwa
sinun päälles. Mutta jos et tottele Herran lumalas ääntä,
niin on kirous tulema päälles, ja Herra on sinun hajotta-
wa kansain sekaan, ja siliä tulet »vähäksi, ylenkatsotuksi kan-
saksi pakanain seassa. Minä otan täxäpänä taiwaan ja
maan todistajiksi: minä panin sinun etces elämän ja kuole-
man, siunauksen ja kirouksen: niin walilse elämä.» Ka-
naan maan omistamisesta puhui Moses Israelille: »sinä
menet Jordanin ylitse walloittamaan sitä kansaa, joka on
sinua suurempi ja wäkewämpi. Mutta älä sano sydämessäs:
Herra on minun tähän tuonut wanhurskauteni tähden, sillä
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eli sydämes wakuuden tähden, waan Herra ajaa pakanat ulos
heidän jumalattomuutensa tähden.» Paitsi muuta oli
niissä sanoissa, jotka Moses tässä tilassa puhui Israelin
kansalle, myös tämä ennustus: »profetan*) sinun joufostas,
sinun weljistäs, minun kaltaiseni, herättää sinulle Herra
lumalas; häntä kuulkaat.»

Sitte sanoi Herra Mosekselle: »mene Nebon wuorelle,
joka on Jerikon kohdalla, ja katsele Kanaan maata, jonka
minä Israelin lapsille omaksi annan: ja kuole sillä »vuorella
ja kokoonnu kansas tykö, niinkuin weljeskin Aaron kuoli ja
koottiin kansansa tykö, että te olette rikkoneet minna
wastaan Rutaweden tykönä Kadekfessa. Sinä saat nähdä
maan, waan et ole tulewa siihen maahan, jonka minä annau
Israelin lapsille.» Silloin Moses puhui siunauksensa itse-
kullekin Israelin sukukunnalle ja .sanoi lopuksi: »autuas
olet sinä Israel! Kuka on sinun kaltaises? Oi sinä kansa,
joka Herrassa autuaaksi tulet!» Sitte Moses meni Nebon
wuorelle. Herra osotti hänelle sieltä kaiken maan ja sanoi:»
tämä on se maa, jonka minä Abrahamille, Isaakille ja
Jakobille wannoin ja sanoin: minä annan sen sinun sieme-
nelles. Minä olen antanut sinun sen nyt silmilläs nähdä,
waan et sinä sinne tule.» Niin Moses Herran palwelia
kuoli siellä, ja Herra hautasi hänen; eikä ole yksikään saanut
tietää hänen hautaansa tähän päiwään asti. Moses oli
kuollessansa 120 ajastaikaincn; ja Israelin lapset itkit häntä3o
päiwää. Ei sitte yhtään profetaa nousnut Israelissa, Mo-
seksen wertaista, jonka Herra tunsi kaswoista niin kaswoihin.

•) Profeta merkitsee sellaista miestä, joka erittäin on Jumalalta
kutsuttu julistamaan hänen sanaansa.

63
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Kolmas Aikakausi.
Josuan ja Tuomarein aika,

34. lusua.
Jos.

Moseksen kuoleman jälkeen sanoi Herra Iosualle: «nouse
ja matkusta Jordanin ylitse, stnä ja kaikki tämä kansa, sii-
hen maahan, kun minä annan Israelin lapsille. Niinkuin
minä olin Moseksen kanssa, niin olen minä sinunki kaussas;
ja sinä olet jakama tälle kansalle Kanaan maan.» Sitte
lofna johdatti Israelin lapset Jordanin wirralle, joka oli
täynnä partaasen saakka, ja papit kannoit liiton arkkia kan-
san edessä. Koska pappein jalat kastuit weden syrjään,
niin seisoi se reesi, joka ylimmäiseltä puolelta juoksi, koottuna
yhdessä läjässä, mutta alipuolinen west wähcni ja juoksi
pois. Niin koko Israel käwi kniroalla Jordanin läpitse.
Sitte wirran wesi tnli jälleen ja juoksi niinkuin ennenkin.
Koska Israelin lapset olit tulleet Jordanin ylitse, sioitit
he itsensä liki Jerikon kaupunkia ja söit sen maan jymistä.
Mutta manna lakkasi, sitte kuin he olit syöneet maan jywistä.

Jeriko oli suljettu ja wisusti warustettu Israelin lap-
sia wastaan, niin ettei yksikään taitanut tulla ei ulos eikä
sisälle. Mutta Herra sanoi Iosualle: »minä olen antanut
Jeriko» sinun käsiis. Käykäät kaupungin ympäri kaikki so-

tamiehet, ja piiritä kaupunki kerta ympäri; ja tee niin kuusi
»äimää. Ia seitsemän pappia ottakoon seitsemän basnnaa
arkin eteen, ja seitsemäntenä päiwänä käykäät seitsemän ker-
taa kaupungin ympäri, ja papit soittakoot basunilla. Niin
nostakoon kaikki kansa suuren äänen ja huntakoon, ja niin
kaupungin muuri jakoo itsestänsä.» Israelin lapset teit
Herran sanan jälkeen, ja Jerikon muuri jakosi itsestänsä.
Sitte kansa tunki kaupunkiin, ja hukutti kaikki jotka siinä
slit.
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Sitte antoi Jumala losualle monta suurta ja ihmeel-
lista woittoa Kanaan asujanten yli, sillä Herra soti Israe-
lin puolesta. Ia losua woitti monta kuningasta ja wallotti
heidän maansa, mutta hukutti kaikki joissa henki oli. Ju-
mala oli nimittäiu kieltänyt Israelin lapsia tekemästä liit-
toa Kauaan pakannallisten asuwaisten kanssa, ja käskenyt
heidän ne häwittää, ettei Israel, annettuansa niitten elää
seassansa, heiltä wieteltäist epäjumalisuuteen.

Sitte losua jakoiKanaan maan Israelin kahdelletoista-
kymmenelle sukukunnalle, joista kuitenki Rubenin ja Gadin
sukukunnat sekä puoli Manassen sukukuntaa olit jo Mosek-
selta perinnöksensä saaneet sen osan maata, joka oli lor-
danista itään päin. Ne muut yhdeksän ja puoli sukukuntaa,
nimittäin: Simeonin, ludan, Danin, Naftalin, Asserin,
Isaskarin, Sebulonin, Benjaminin, Efraimin ja toinen puoli
Manassen sukukuntaa saiwat nyt maan Jordanin ja meren
wälillä. Lewin sukua ei otettu lukuun, sillä, Herran sana,n
jälkeen, se ei saanut yhtään penntömaata waan ainoasti46
kaupunkia muitten sukukuntain piirikunnassa. Todistuksen
maja ynnä liiton arkin kanssa pantiin ylös Silosfa.
Ia niin antoi Herra Israelin lapsille sen maan, jonka hän
wannoi heidän isillensä; ja he asuit siinä. Gikä puuttunut
mitääu kaikesta siitä hywyydestä, kun Herra oli luwannut
Israelin huoneelle.

Pitkän ajan perästä, koska Herra oli antanut Israelin
tulla lepoon kaikilta wihollisiltansa, kuin losua jo oli wan-
ha, kokosi hän kaikki Israelin sukukunnat Sikemiin. Siellä
hän muistutti heille kaikkia Jumalan hywiä töitä heitä koh-
taan ja sanoi: »peljätkäät siis nyt Herraa ja palwelkaat
häntä uskollisesti! Jollei teidän kelpaa Herraa Palmella,
niin walitkaat teille tänä päiwänä ketä te palwelette. Mutta
minä ja minun huonewäkeni palwelemme Herraa.»
Niin wastasi kansa: »pois se meistä, että me hylkäisimme

5
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Herraa ja palwelisimme muita jumalia!» Ten jälkeen
losua kuoli, 110 ajastaikaisena.

33. Israelin Tuomarit. Gideon.
Suom. kirj. 2, 6—B.

Josuan kuoleman jälkeen palweli kansa Jumalaa, niin»
kauwan kuin wanhimmat elit, jotka olit nähneet kaikkia
Herran suuria töitä, jotka hän oli tehnyt Israelille. Mutta
sen jälkeen tuli toinen sukukunta, jotka ei tunteneet Herraa
eikä hänen töitänsä. Nämät hylkäsit Herran ja kumarsit
niitten kansain jumalia, jotka heidän ympärillänsä asuit,
sillä Kanaan wanhat asuwaiset ei olleet wielä kaikki häwi-
tetyt, kuin losua kuoli. Silloin julmistui Herran wiha
Israelia wastaan, ja hän antoi heitä heidän wihollistensa
käsiin, ja heitä waiwattiin kowasti. Koska siis hätä tuli
suureksi ja Israel huokasi Herran tykö, armahti hän Israe-
Un lapsia ja herätti heille joksikuksi ajaksi Tuomarit, jotka
autit heitä wihollistenja käsistä. Mutta kuin tuomari kuoli,
luowuit he jälleen Herrasta ja palwelit muita jumalia.
Niin tapahtui tapahtumistansa. Israelin jaloimmat tuo»
marit olit Gideon, Simson ja Samuel.

Koska Israelin lapset taas teit pahaa Herran edessä,
antoi hän heidän Midianilaisten käsiin 7:ksi ajastajaksi. Koska
Israel jotakinkylwi, tulit Midianilaifet ja turmelit kaiken maan
kaswon ja ryöstit karjan. Mutta Israel huusi Herran tykö.
Silloin tuli Herran enkeli yhden nuoren, Gideon nimisen,
miehen tykö, ja sanoi: »Herra olkoon sinun kanssas, sinä
wäkcwä sotamies!» Gideon wastasi: «jos Herra on kans-
samme, miksi meille siis kaikki nämät owat tapahtuneet?»
Herra sanoi: »mene, sinä wapahdat Israelin. Minä olen
sinun kanssas, ja sinä lyöt Midiauilaiset niinkuin yhden mie-
hen.» Sitte enkeli katosi.

Mutta sinä yönä sanoi Herra Gideonille: »kukista epä-
jumalan Vaalin alttari, joka on isälläs, ja häwitä metsistö.
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jota siinä on lähellä,» Videon teki niin. Koska kaupun-
gin kansa aamulla nonsi ja näki Baalin alttarin kukistetuksi
ja metststön hakatuksi, sanoit he: »kuka on tämän tehnyt?»
Ia sanottiin: »Gideon loaksen poika sen teki.» Niin kau-
pungin asuwaiset puhuit loakselle: »anna poikas tulla tän-
ne, hänen pitää kuoleman.» Mutta loas sanoi: »riitelet-
tekö te Baalin puolesta? Jos hän on Jumala, niin kosta-
koon itse!»

Sitte Gideon lähetti sanan muutamille sukukunnille, ja
kutsui heitä seuramaan itseänsä. Hän rukoili myös luma-
lalta merkkiä, että Herra hänen kauttansa oli wapahtawa,
Israelin; ja Herra antoi hänelle sen anotun merkin. Sitte
hän läksi wäen kanssa, joka hänen tykönsä oli kokoontunut,
Mdianilaista wastaan. Mutta Herra sanoi Gideonille:
»ylön paljo on wäkeä sinun kanssa, että minä antaisin Mi-
dianin heidän käsiinsä; ehkä kerskais Israel itseänsä minua
wastaan ja sanois: minun käteni wapahti minun. Niin
anna nyt huutaa: joka on pelkuri, palailkoon!» Gideon
teki niinkuin Herra sanoi, ja silloin palasi 22,000 takaperin,
mutta 10,000 jäi. Taas sanoi Herra: »wielä on paljo
kansaa. Wie heitä weden tykö; siellä minä koettelen heitä.
Joka wettä latkii kielellänsä, niinkuin koira latkii, aseta hän
erillensä seisomaan; kuin myös kaikki, jotka polwillensa ku-
martawat juodessansa.» Gideon teki Herran sanan jälkeen.
Silloin oli niitä, jotka latkeit kädestänsä suuhunsa, 300
miestä. Kaikki muu kansa oli kumartunut polwillensa juo-
maan wettä. Ia Herra sanoi Gideonille: »minä wapahdan
teitä niillä 300 miehellä, jotka latkeit. Mutta kaikki muu
kansa menköön kuki siallensa.» Ia Gideon antoi heidän
mennä.

Jokaisen niitten 300 miehen käteen antoi Gideon ba°
sunat ja tyhjät sawiastiat ja lamput astiain sisälle. Sitte
hän meni niittenkanssa sydänyöllä wihollisteuleiriin. Sinne
tultuansa puhalsit he basunaan ja rikoit sawiastiat. Lam-
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put he tempasit wllsempuaN käteensä ja basunat oikeaan kä-
teensä, joihin te puhalsit ja huusit: «(tässä) Herra» ja Gi°
deonin miekka!» Silloin rupesikaikki leiri juoksemaan, huuta-
maan ja pakenemaan, Ia Herra sowitti niin, että toisen miekka
kääntyi toista wastaau siinä sotajoukossa. Mutta Israelin
miehet ajoit Midianilaisia takaa ja tapoit heidän päämiehensä.

Koska Gideon palasi »voitostansa, sanoit Israelin mie-
het hänelle: »hallitse sinä meitä, sillä sinä wapahdit me<°
dän Midianilaisten käsistä,.» Mutta Gideon sanoi: «en
minä tahdo hallita teitä, rvaan Herra olkoon hallitsianne.»

Maa oli sitte lewossa, niinkauwau kuin Gideon eli.
Mutta kuiu Gideon oli kuollut, käännyit Israelin lapset
jälleen epäjumalain tykö eikä enempää muistaneet Herraa
Jumalaansa, joka heidän wayahtL

36. Simson.

Tuom. titj. !3—lG.
Mielä teit Israelin lapset pahaa Herran edessä, ja

Herra antoi heidän Filistealaisten käsiin 40:ft ajastajaksi.
Mutta Herran enkeli ilmestyi yhden Israelilaisen miehen
waimolle ja sanoi hänelle: »sinä olet synnyttämä pojan, jon-
ka pään päälle ei partaweistä saa tulla, sillä hän on olewa
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Filistealaisle» kädestä.» Waimo synnytti pojan ja kutsui
hänen Simsoniksi. Ia lapsi kaswoi, ja Herran henki rupesi
waikuttamaan hänessä,

Kuin Simfon tuli isoksi, mieltyi hän yhteen Filistea-
laisten tyttäristä ja meni heidän maahansa ottamaan häntä,
waimoksi. Mutta tämä oli Herran nenwo, sillä Simson etsei
tilaa Filistealaista wastaan. Tiellä tuli nuori jalopeura
kiljuen häntä wastaan. Niin Herran henki tuli woimalli-
seksi hänessä, ja hän repäisi jalopeuran kappaleiksi, waikka
ei ollut mitään hänen kädessänsä. Koska Simson jonkun
ajan kuluttua piti häitänsä, pani hän Filistealaisille arwoi-
tuksen ja suostui heidän kanssansa, että hän oli heille antawa
30 muntinwaatctta, jos arwaisiwat anvoituksen, mutta jollei
he sitä taitaisi, tulis heidän antaa hänelle yhtä paljo. Kuin
oliwat hukkaa» kokeneet arwella arwoitusta, faiwat he ©im*
sonin waimo» houkuttelemaan häneltä selityksen ja sanomaan
sen heille. Sitte sanoit he Simsonille, mitä hänen arwoi-
tuksensa merkitsi. Sinlson wastasi:» jollette olisi wasikallani
kyntäneet, ette olisi saaneet tietää arwoituötani,» Mutta
Herran henki tuli »voimalliseksi hänessä, ja hän meni ja
löi 30 miestä Filistealaista ja antoi heidän mnutinwaatteen-
fa niille, jotka arwoituksen olit selittäneet.

Koska Simson toisen kerran oli tehnyt Filistealaisille
pahaa, kostit he hänen sillä, että he poltit hänen waimonsa
ja sen isän. Sitte he menit ylös ja piiritit Indan, jonka
piirikunnassa Simson oleskeli. Mutta Herran henki tuli
hänen päällensä, ja hän otti aasin leukaluun ja löi sillä
1,000 Filistealaista.

Simson rupesi sitte rakastamaan yhtä waimoa, jonka
nimi oli Dcl il a. Hänen tykönsä tulit Filistealaiste» päämiehet

*) Nassuksi kutsuttiin se, joka lupauksen kautta oli eroitettu Heilan palwe-
lukseen. Niin kauwan kuin eroitukse» aika kesti, piti Najinn antaman hiuk»
senfa kaswaa ja karttama» kaikkia wäkewi» juomia «katso 4 Mos. kiij. 6).
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ja lupasit hänelle paljo rahaa, jos hän fais tutkituksi, mis-
sä Simsonin wäkewyys oli. Monen turhan kokeen perästä
onnistui Delila wihdoin saada hänen ilmoittamaan, miten
hänen wäkewyytensä hänestä menis pois, jos hiukset ajeltaisiin
hänen päästänsä. Niin hän antoi hänen maata polweinsa
päällä ja kutsui yhden, joka ajeli suortuwat hänen päästänsä.
Unestansa herättyä ei Simson tietänyt Herran luopuneen
hänen tyköänsä pois. Nyt Filistealaiset otit hänen kiinni,
puhkaisit hänen silmänsä ja sidoit hänen kahdella waskikah-
leella, jauhamaan wankihuoneessa.

Simsonin hiukset rupesit kuitenki taas kaswamaan. Ia
tapahtui jonkun ajan perästä, että Filistealaisten päämiehet
kokoonnuit tekemään suurta uhria epäjumalallensa; ja he
tuottiwat Simsonin »vankihuoneesta soittamaan heille, ja
asetit hänen pilarein wäliin, joittenka päälle epäjumalan
huone oli wahwistettu. Mutta huone oli täynnä wäkeä,
jotka katselit Simsonin soittamista. Niin Simson huusi
-Herran tykö, sanoen: »Herra, muista minua, ja wahwista
minua Jumala ainoasti tällä kerralla!» Sitte hän tarttui
kahteen keskimmäiseen pilariin käsillänsä ja sanoi: »minun
sieluni kuolkoon Filistealaisten kanssa!» ja nojasi wahwasti
niitten päälle. Ia huone lankesi päämiesten ja kaiken siinä
olewan kansan päälle, että kuolleita, jotka hän tappoi kuol-
lessansa, oli enää kuin niitä, jotka hän eläissänsä tappoi.

37. Eli ja Samuel.
t Sam. fiij. l-7

Jlimmäisen papin Elin aikaan, joka myöskin oli tuo-
mari Israelissa, eli yksi mies Gftaimin sukua, jonka waimon
nimi oli Hanna. Tällä ei ollut lasta, ja hän oli siitäsangen katkeralla sydämellä. Niin hän teki Herralle lupauk-
sen, sanoen: »Herra Zebaot, jos sinä antaisit piijalles pojan,
niin minä annan hänen Herralle kaikiksi hänen ikäpäiwikfen-
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sä, eikä partaweitst tule hänen päähänsä.» Herra kuuli hänen
rukouksensa, ja hän synnytti pojan, jonka hän nimitti Samue-
likfi. Jonkun ajan perästä, kuin pojan wanhemmat menit
ylös todistuksen majaan, joka oli Silossa, otit he Samuelin
kanssansa, ja Hanna jätti hänen Elitte kaswatettaa palwe-
liaksi Herran huoneessa.

Elillä oli kaksi poikaa, jotka olit pappina seurakunnan
majassa. Ne olit jumalattomat eikä totelleet Herraa eikä
pappein oikeutta. Koska Eli, joka jo oli juuri wanha,
kuuli mitä hänen poikansa teit, ei hän heitä nuhdellut, waan
sanoi heille ainoasti: »miksi te teette senkaltaisia? Ci niin,
poikani, ei ole se hywä sanoma, kun minä kuulen. Te saatatte
Herran kansan syntiä tekemään.» Eikä he kuulleet isänsä
ääntä. Mutta nuorukainen Samuel kaswoi ja oli otollinen
sekä Herran että ihmisten edessä. Silloin tuli Jumalan
mies Elin tykö ja sanoi: «niin sanoo Herra: sinä kunnioitit
enemmän poikias kuin minua. Jotka minua kunnioittamat,
niitä minä tahdon kunnioittaa: waan jotka minua katsomat
ylön, ne pitää katsottaman ylön. Katso, sinun poikas kuole»
wat yhtenä päiwänä molemmin.»

Sitte tapahtui yhtenä yöuä, kuin Samuel makasi Hei-
ran templissä, että Herra kutsui Samuelia. Niin hän juoksi
Elin tykö ja sanoi: »katso, tässä olen, sinä kutsuit minua.»
Eli wastasi: »en minä kutsunut sinua. Mene jälleen ja
pane maata.» Mutta Samuel ei tuntenut silloin wielä
Herraa, eikä Herran sana ollut wielä ilmoitettu hänelle.
Niin Herra kutsui häntä wielä kaksi kertaa. Kummallaki
kerralla hän meni Elin tykö ja sanoi niinkuin enncnki. Nyt
ymmärsi Eli, että Herra kutsui nuorukaista ja sanoi: »jos
sinua wielä kutsutaan, niin sano: puhu Herra, sillä palwe-
lias kuulee.» Samuel meni ja pani maata. Mutta Herra
kutsui häntä niinkuin ennenki ja sanoi: »Samuel, Samuel!»
Hän wastasi: »puhu, sillä palwelias kuulee.» Niin Herra
sanoi: »minä tuotan Elin huoneelle kaikki ne, mitä olen
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tänecn itsensä, ja ei kertaakaan »vihaisesti katsonut heidän
puoleensa.» Aamnlla ei Samuel tohtinut ilmoittaa.Elille
sitä näkyä, mutta Eli kutsui hänen ja sanoi: »mikä sana se
on, joka sinulle sanottiin? Älä salaa sitä minulta,» Niin
Samuel sanoi hänelle kaikki. Waan Eli sanoi: »hän on
Herra, hän tchköön niinkuin hänen hywäkst näkyy!»

Sitte Israel meni sotaan Filistealaisia wastaan, ja
sota lewist pilkalle. Niin sanoit Israelin wanhimmat:
«ottakaamme Herran liiton arkki wapahtamaan meitä wihollis-
temme käsistä.» Kansa lähetti Silvon, ja Elin pojat tulit
liiton arkin kanssa. Mutta sodassa Israel lyötiin, ja lu-
malan' arkki otettiin pois, ja Elin kaksi poikaa kuoli. Sil-
loin juoksi sotajoukosta yksi ja ilmoitti sen Elille. Kuin Eli
sen kuuli, lankesi hän maahan istuimelta, jolla hän istui,
ja kuoli.

Filistealaiset weit liiton arkin heidän epäjumalansa
huoneesen. Toisena päiwänä warhain löysit he epäjumalan
makaaman suullansa maassa Herran arkin edessä. He nostit
sen entiselle siallansa; mutta toisena huomenna löysit he sen
jälleen makaaman suullansa arkin edessä, mutta pää ja mo-
lemmat hänen kätensä olit hakatut pois. Multa Herran
käsi oli raskas Filistcalaisten päällä ja häwitti heidän. Niin
he päätit lähettää Jumalan arkin takaisin Israeliin, joka
myös tapahtui, sitteknin arkki oli seitsemän kuukautta ollut
Filistealaisten maalla.

Elin kuoleman jälkeen oli Samuel tuomarina Israelis-
fa. Hän oli myöskin Herran profeta ja palautti Israelin
lapset heidän isäinfä Jumalan tykö. Niin Herra jälleen
antoi heille onnen Filistealaisia wastaan, niin että ne lyötiin.

72
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Neljäs Aikakausi.
Jakamattoman kuninkaan-wallan aika.

38. Saul tulee kuninkaaksi.
l. Sam. B—l2

Kosla Samuel wanhentui, pani hän poikansa Israelin
tuomareiksi. Mutta nämät ei waeltaneet isänsä jälkiä, waan
noudatit ahneutta, otit lahjoja ja käänsit oikeuden. Niin
kaikki Israelin wanhimmat kokoonnuit ja tulit Samuelin
tykö ja sanoit: »katso, sinä olet wauhcnnut, eikä poikas
waella sinun teitäs. Niin aseta nyt meille kuningas, joka
meitä tuomitsis, niinkuin kaikilla pakanoillakin on.» Samuel
otti sen puheen pahaksi; mutta Herra sanoi: »kuule kansan
ääntä, sillä ei he ole sinua hyljänneet waan minun, etten
minä heitä hallitsisi.»

Siihen aikaan oli yksi mies Benjaminin sumusta, nimeltä
Kis. Hänellä oli poika, nimeltä Saul, joka oli kaunis nuori
mies, pääcä pitempi kaikkea muuta kansaa. Mutta Kis oli
kadottanut aasintammansa. Niin hän sanoi pojallensa Sau-
lille: »ota yksi palwelioista myötas ja mene matkaas ja
etsi aasintammat.» Saul teki uiin; mutta kuin he olit
kauwan waeltaneet eikä löytäneet, ja tulit sille paikalle, kussa
Samuel asui. sanoi palwelia Saulille: »katso, tässä kaupun-
gissa on kuulnisa Jumalan mies, käykäämme sinne; ehkä hän
sanoo meille meidän retkemme, jota meidän tulee waeltaa.»
Niin he tulit Samuelin tykö. Koska Samuel näki Sau-
lin, sanoi Herra hänelle: »tämä on se mies, joka on hallit-
fewa kansani.» Niin Samuel sanoi Saulille: »sinä syöt
tänäpänä minun kansani. Mutta älä murehdi enää aasin-
tammoja, sillä ne owat löydetyt. Ia kenenkä on kaikki
himoittawa Israelissa olewa? Eikö se tule sinulle ja kai-
kelle isäs huoneelle?» Seuraamana aamuna otti Samuel
öljyastian ja kaasi Saulin pään päälle, antoi hänen suuta
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ja sanoi: »näetkös, että Herra on sinun woidellut perintön-
fä päämieheksi!» Mutta kuin Saul meni Samuelin tyköä,
antoi Jumala hänelle toisen sydämen.

Sitte Samuel kutsutti koko Israelin kokoon, yhteisellä
arwan-heitolla tutkiaksensa kenenkä Herra tahtoi walita Is-
raelin kuninkaaksi. Arpa lankesi Saulille, ja seisoissansa
keskellä, oli hän päätänsä pitempi kaikkea kansaa. Samuel
sanoi: »näettekö, kenenkä Herra on Sillä ei
hänen wertaistansa ole yhtään kaikessa kansassa.» Nyt huusi
kaikki kansa, ja sanoi:• »eläköön kuningas!» Saul meni
sitte kansan kanssa sotaan Ammonilaisia wastaan ja woitti
heidän onnellisesti, jonka jälkeen kuninkaan-waali juhlallisesti
wahwistettiin kaiken kansan edessä. Samuel puhui silloin
kaikelle Israelille ja sanoi: »te sanoitte: kuningas meitä
ivallitkoon, waikka Herra Jumala oli teidän kuninkaanne.
Nyt Herra on asettanut teille kuninkaan. Peljätkää! Hei'
raa ja palwelkaat häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne.
Mutta jos te teette pahoja, niin sekä te että kuninkaanne
hukkuu.

39. Saulin tottelemattomuus ja rankaistus.
Dawid walittu Kuninkaaksi.

1. Sam. kiij. 15, 16.
Koska Saul oli tullut Israelin kuninkaaksi, soti hän

joka taholta kaikkia heidän wihollisiansa wastaan ja wapahti
Israelin niitten käsistä, jotka sitä ryöstit. Mutta Samuel
sanoi Saulille: »Näin sanoo Herra: minä olen ajatellut
etsiskellä mitä Amalek teki Israelille, hänen Egyvtistä tul-
iessa. Mene siis nyt ja lyö Amalek ja hukuta kaikki mitä
hänellä on, äläkä säästä häntä.» Niin löi Saul Amaleki-
laiset ja surmasi kaiken kansan ja karjasta sen mikä ei
kelwannut, mutta säästi kuitcnki bcidän kuninkaansa ja
mitä parasta oli karjassa.
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Niin tuli Herran sana Samuelille: »minä ladun teh-
neeni Saulin kuninkaaksi, sillä hän ei täyttänyt minun
sanojani.» Samuel meni siis Saulin tykö ja sanoi: »mik-
ses kuullut Herran ääntä, waan annoit itses saaliin puoleen?»
Saul wastast: »wäki on ottanut saaliista lampaita ja karjaa,
ne parhaat kirotuista, uhrataksensa Herralle sinun lumalal-
les.» Mutta Samuel sanoi: »kelpaako Herralle paremmin
uhri, kuin että sinä kuulisit Herran äänen? Katso, kuuli ai-
kuus on parempi kuiu uhri; sillä tottelemattomuus on
noituuden synti ja »vastahakoisuus on epäjumalan palwelus.
Ettäs olet hyljännyt Herran sanan, on bänki sinun hyljän-
nyt, ettet enää saa olla Israelin kuninkaana. Sitte meni
Samuel pois eikä nähnyt enää Saulia kuolemapäiwäänsä
asti. Kuitenki murehti Samuel Saulia.

Mutta Herra sanoi Samuelille: »kuinka kauwau sinä
murehdit Saulia, jonka minä olen hyljännyt? Täytä sarwes
öljyllä ja mene Isäin Betlehemiläisen tykö, sillä hänen
pojistansa olen minä katsonut itselleni kuninkaan,» Samuel
meni ludan Betlehemiin ja pyyti Isäin poikinensa uhri-
aterialle. Koska he tulit, katsoi Samuel wanhinta poikaa
ja ajatteli: tosin tämä on Herran woideltu! Mutta Herra
sanoi Samuelille: »älä katso hänen muotoansa eikä suurta
kokoansa, sillä minä olen hyljännyt hänen. Sillä ei niin
ole kuin ihminen näkee; ihminen näkee sen, mikä sil-
miin pistää, mutta Herra katsoo sydämeen. Niin
antoi Isai seitsemän poikaansa, toisen toisensa perään, tulla
Samuelin eteen. Mutta Samuel sanoi: »ci ole Herra
näitä walinnut» ja kysyi: »joko nyt täällä on kaikki pojat?»
Isai »vastasi: »wielä nuorin on jäljellä, joka kaitsee lain-
paita.» Niin sanoi Samuel: »lähetä häncu peräänsä ja
anna noutaa se tänne.» Isai teki niin. Mutta kuiu nuorukai-
nen, jonka niini oli Dawid, tuli, sanoi Herra Eamuelil-
le: »nouse ja »voitele tämä: sillä tämä se on.» Niin ottj
Samuel öljysarwensa ja »voiteli hänen weljeinsä keskellä.
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Ia Herran henki tuli Dawidiin stitä päiwästä ja sen jal-
keen.

Mutta Saulista Herra» henki läksi, ja vaha henki
waiwast häntä. Niin hänen palweliansa ncuwoit häntä et-
simaan miestä, joka taitais soittaa harppua, sillä poistaak-
stnsa kuninkaan kelvottomuutta. Ia Saul sai tietää että
yksi Isäin pojista taisi soittaa sekä oli nrhollinen sotamies
ja toimelliuen. Niin hän lähetti ja tuotti Dawidtn tykönsä;
ja Dawid tuli hänelle juuri rakkaaksi, ja tuli hänen aseensa
kantajaksi. Koska paha henki tuli Saulin päälle, otti Da-
wid kanteleen ja koitti kuninkaan edessä. Niin Saul wir»
woitettnn, ja paha henki läksi hänestä.

40. Dawid ja Goljat. Jonatan.

l Sam. lir,. 17, 18.
Filieiealaiset kolosit sotawäkensä sotaan Israelia was»

taan. Niiu tuli Filistealaisten leiristä yksi mies Goljat
nimeltä, kuutta kyynärää ja kämmenen lewcyttä pitkä ja
hänellä oli hirmuiset aseet. Hän seisoi ja huusi Israelin
joukolle: »walitkaat yksi joukostanne, joka tulee tänne alas
minun tyköni. Jos hän lyö minun, niin me olemme tel-
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dän Palmellanne; mutta jos minä hänen woitan ja lyön,
niin teidän pitää oleman meidän palwcliamme,» Koska
Saul ja koko Israel kuuli nämät Filistcalaiseu puheet, pel-
täsit he suuresti. Mutta Filistealaineu tuli warbain aamulla
ja ehtoolla, ja sitä tekoa hän teki 40 päimää.

Kolme Isäin wanhimpaa poikaa lähdit myös sotaan.
Kuin he olit lähteneet, meni Dawid kotiansa jälleen Saulin
tyköä, kaitsemaan isänsä lampaita. Mutta yhtenä päiwänä
lähetti Isai Dawidin leiriin veljiänsä katsomaan ja tiedus-
tamaan, jos he hywin woiwat. Kuin Dawid tuuli leiriin, oli
soramäki lähtenyt ulos sotaan. Niin Dawid juoksi sodan
rintaan ja teiwchti weljiänsä. Koska hän parhaallansa
heitä puhutteli, nousi Goljat jälleen ja puhui niinkuin ennen-
kin; ja Dawid kuuli sen. Mutta jokainen Israelin mie-
histä pakeni Goljatia ja pelkäsi; ja sanottiin: »hän on
tullut pilkkaamaan Israelia/ mutta joka hänen lyö, sen ku°
ningas tekee aiwan rikkaaksi, jopa antaa tyttarcnsäki hänelle
ja tekee hänen snkunsa wapaaksi »verosta.» Kuin Dawid
tämän kuuli, sanoi hän tahtomansa sotia Filistealaisen kanssa;
ja se ilmoitettiin Saulille.

Saul noudatti siis hänen, ja Dawid sanoi kuninkaalle:
»älköön kenenkään sydän hämmästykö hänen tähtensä! Sinun
palwelias käy fttimaan Filistealaista wastaan.» Saul anoi:
"et sinä woi sotia hänen kansansa; sillä sinä olet nuorukainen,
waan hän on sotamies hamasta nuoruudestansa.» Niin
Dawid jutteli kuinka hän, kaitessaan isänsä lampaita, kerta
tappoi jalopeuran ja toisella kertaa karhun, ja sanoi: »Herra,
joka minun pelasti jalopeuran ja karhnn käsistä, hän pe-
lastaa minun tämän Filistealaisenki käsistä.» Niin Saul
sanoi: »mene, Herra olkoon sinun kanssasi» Sitte Saul
puetti oman sotapukunsa Dawidin ylle, ja Dawid rupesi
käymään. Mutta hän jätti kohta aseet jälleen pois ja sa-
noi: »en minä näillä taida käydä, sillä en minä ole tottu-
nnt.» Sen ° siaan otti hän saumansa käteensä ja walitst
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ojasta wiist stliää tiweä, pani ne paimenen kukkaroon säk-
fiin, joka hänellä oli, ja linko hänen kädessänsä, ja käwi
Filistcalaista wastaan.

Kuin Filistealainen näki Dawidin, katsoi hän hänen
ylön ja sanoi: »olenko minä koira, ettäs tulet saumoilla
minun tyköni? Tule tänne minun tyköni, ja minä annan
lihas taiwaan linnuille.» Mutta Dawid sanoi: »stuä tulet
minun tyköni miekalla, keihäällä ja kilwellä; mutta minä
tulen sinun tykös Herran Zebaotin, Israelin sotawäen ni-
meen, jonkas olet pilkannut.» Koska Filistealainen lähestyi,
niin Dawid riensi häntä wastaan, otti kiwen kukkarostansa,
linkosi ja paiskasi Filistealaista otsaan, että hän lankesi
kaswoillensa maahan. Sitte hän juoksi Filistealaisen tykö
ja weti hänen miekkansa tupesta ulos ja sillä hakkasi pois
hänen päänsä. Mutta kuin Filistealaiset sen näit, että hei-
dän wäkewimpänsä oli kuollut, pakenit he, ja Israelin miehet
ajoit heitä takaa ja löit heidän.

Koska Dawid palasi, wietiin hän Saulin tykö. Ia
siitä saakka miellyit Saulin poika Jonatan ja Dawid toinen
toiseensa sydämestä, ja Jonatan teki liiton Dawidin kanssa,
sillä hän rakasti häntä, ja Dawid rakasti Jonatania niin-
kuin omaa sydäntänsä. Mutta Saul ei sallinut Dawidin
enää palata; isänsä huoneesen, waan asetti'hänen sotamies-
tensä yli. Ia Dawid meni, kuhunka Saul lähetti hänen,
ja käytti itsensä toimellisesti, ja oli otollinen kaikelle kansalle.
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41. Dawidin waino. Saulin kuolema.

Koska Israelin miehet palasit kotia sodasta, käwit
waimot kaikista Israelin kaupungeista kuningas Saulia was-
taan harpuilla ja trumpuilla ja lauloit: »Saul löi tuhauen,
mutta Dawid kymmenen tuhatta.» Ei se puhe ollut Sau-
lin mieleen, ja hän sanoi: »he owat antaneet Dawidille
kymmenen tuhatta ja minulle he annoit tuhannen; wiclä
hän saa kuninkaanki waltakunnau!» Ia Saul katsoi julmin
silmin Dawidia siitä päiwästä ja aina sitte. Toisena
päiwänä waiwast taas paha henki Saulia, ja Dawid soitti
kädellänsä, niinkuin hänen tapansa oli. Niin Saul syöksi
keihään häntä kohde», ajatellen: »minä syöksen Dawidin
seinää wastaan; mutta Dawid wältti, ettei keihäs sattunut.

Saulin wanhempaa tytärtä, joka sille luwattiin, joka
oli Goliatin lyöpä, ei annettu Dawidille. Mutta Mikal,
Saulin nuorempi tytär, rakasti Dawidia. Kuin Saul tä-
män kuuli, lupasi hän antaa hänen Dawidille, jos hän lois
100 Filistealaista, sillä hän ajatteli Dawidin lankeewan
Filistealaisten kätten kautta. Mutta Dawid läksi matkaan
miehinensä ja löi 200 Filistealaista. Nyt antoi Saul tyt-
tärensä Mitalin hänelle »vaimoksi. Sitte Saul puhui
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pojallensa Jonatanille ja kaikille palwelioillensa, että he
tappaisit Dawidin. Mutta Jonatan rakasti suuresti Dawi»
dia ja sanoi Sanlille: »älköön kuningas syntiä tehkö palwe-
liaansa Dawidia wastaan; sillä ei hän ole niitäkään rikkonut
sinua wastaan, ja hänen työnsä owat sinulle juuri tarpeel-
liset.» Niiu Saul kuuli Jonatanin äänen ja waunoi: »niin
totta kuin Herra elää, ei hänen pidä kuoleman!» Mutta
paha henki tuli jälleen Saulin päälle, ja hän heitti keihään-
sä toistamiseen Dawidiin päin, hänen soittaiesansa; mutta
keihäs käwi sciuään. Silloin Dawid pakeni kuninkaan ty-
köä, Saul lähetti kohta sauausaattajat Dawidin huoneescn,
että heidän piti wartioiman häntä; mutia Mikal laski hänen
alas akkunasta, ja hän pääsi.

Jonatan pyysi wielä kerran lepyttää isänsä julmuutta
Dawidia kohtaan. Mutta Saul wihastui ja sanoi: »hänen
pitää kuoleman.» Jonatan sanoi: »miksi hänen pitää kno-
leman? Mitä hän on tehnyt?» Silloin paiskasi Sanl keihään
lonatauin perääu, niin tämä ymmärsi Saulin aikowan
Dawidia tappaa. Sitte Jonatan meni suostutulle yhdys-
paikalle ilmoiltamaan Dawidille isänsä aiwotusta. Siellä
Dawid ja Jonatan undistit liittonsa, annoit toinen toisensa
suuta ja itkit toineu toiscusa kanssa.

Dawid pakeni sitte ylimmäisen papin Ahimelekin
tykö. Sinne tultuansa pyysi hän Ahimelekiltä muutamaa
leipää, sillä hänen oli nälkä. Niin ylimmäinen pappi antoi
hänelle näkyleiwistä syödä, koska siellä ei ensinkään ollut
muuta leipää. Sitte pakeui Dawid edemmäksi ja oleskeli
kolkossa wnorimaassa. Sinne kokoonnuit hänen tykönsä
kaikki isänsä huone ja kaikkinaiset miehet, jotka olit waiwas-
sa, 400 mieheen; ja Dawid oli hridäu väämichcnsä.

Mutta Saul kuuli, että Dawid tuli tiettäwäksi. Niin
Saul otti 3,000 nuorta miestä ja meni etsimää» Dawidia.
Ia hän meni yhteen luolaan lewähtämään; mutta Dawid
ja hänen miehensä istuit luolan kulmilla. Silloin sanoit
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miehet Dawidille: «katso, tämä on se päiwä, jona Herra on
antanut wihamiehes sinun käsiis.» Ia Dawid nousi ja leikkasi
salaa kappaleen Saulin waatteen liepeestä. Mntta sen jälkeen
tykytti Dawidin sydän, että hän oli leikannut tilan Saulin ha-
meesta, ja hän sanoi miehillensä: »Herra antakoon sen kaukana
olla minusta, että minä satuttaisin käteni Herrauwoideltuun!»

Kuin nyt Saul meni matkoihinsa, läksi Dawid luolasta ja
huusi hänen jälkeensä: »herrani kuningas, katso, Herra oli tä-
näpänä antanut sinun minun käsiini. Mutta en minä tahdo
satuttaa kättäni Herran woideltuun. Katso, isäni, kuitenki
tätä tilkaa hameestas minun kädessäni,» Niin Saul korotti
äänensä, itki ja sanoi Dawidille: »sinä olet hurskaampi
minna. Herra maksakoon sinulle sen hywän, jonkas tänä-
pänä olet minulle tehnyt!» Ia Saul,meni kotiansa.

Mutta jonkun ajan perästä lähti Saul jälleen Da-
widia wastaan. Ia Dawid tuli siihen paikkaan, johonka
Saul oli itsensä sioittanut. Mutta yöllä meni Dawid yh*
den, Abisai nimisen, kanssa miehistänsä leiriin. Saul ma-
lasi nukkununna, ja hänen keihäänsä oli pistetty maahan
hänen päänsä polijaau; mutta Abner, hänen sotapäämie-
bensa, ja kansa makasi hänen ympärillänsä. Silloin sanoi
Adisai: »minä syöksen liänen keihäällä läpitse. Mutta Da-
wid ei sallinut sitä, waan käski Abisaiu ainoasti ottaa Sau-
lin keihään ja «vesimaljan; ja he menit matkoihinsa. Eikä
siinä yhtään ollut, joka seu huomaitss taikka heräsi; waan
he makasit kaikki nukkuneina. Sitte Dawid meni kan-
was wuoren kukkulalle ja huusi: »etkös wastaa Abner?»
Abner wastasi: »kukas olet, ettäs niin huudat?» Dawid
sanoi: «mikses warjellut herraas? Sillä yksi kansasta on
mennyt tappamaan kuningasta. Katso, kussa kuninkaan kei-
häs ja wesimalja on, jotka olit hänen päänsä pohjassa.»
Niin Saul tunsi Dawidin äänen ja sanoi: »minä olen
syntiä tehnyt, poikani Dawid, en minä enää tee sinun pa°
haa.» Ia Saul palasi kotiansa.
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Sitte Filistealaiset jälleen fofoftt sotawäkensä ja menit
sotaan Israelia wastaan. Silloin Saulin sydän oli suu-
iesti hämmästynyt, ja hän kysyi Herralta; mutta ei Herra
mitään häntä »vastannut. Niin Saul läksi Israelin mies-
ten kanssa sotaan, mutta Filistealaiset' ajoit Israelin pa-
koon. Saulia ja hänen poikiansa ajettiin kowasii takaa,,
jossa Jonatan ja kaksi muuta Saulin poikaa kaatui ja Saul
itse pahasti haawoitettiiu. Niin sanoi hau aseensa kanta-
jalle: »wcdä ulos miekkas ja pistä sillä minun läpitse, ettei
Filistealaiset tulisi ja pilkkaisi minua." Mutta hänen aseensa
kantaja ci tahtonut sitä tehdä. Niin otti Saul miekan ja
lankesi siihen. Kolmantena päiwänä sen jälkeen tuli yksi
mies Saulin leiristä ja jntteliDawidille sodan lopun. Mutta
Dawid tuli sangen murheelliseksi ja »veisasi walituswirrtz»
Saulista ja ystäwastänsä Jonatanista,

42. Dawid, kuninkaana. Jumalan lupaus
hänelle.

2 Sam. kirj. 2, 4—B. 1 Aikakirj. 23—25, 28.
Saulin kuoleman jälkeen nienf Dawid Hebroniin. Ia

ludan miehet tnlit sinne ja woitelit Da»vidiu ludau suku-
kunnan kuninkaaksi. Mntta Abner, Saulin sodanpäämies,
asetti Is bo se tiu, Saulin pojan, Israelin (muitten suku-
kuntain) kuninkaaksi. Jonkun ajan perästä tapeltiin Isbo-
set omilta miehiltausä, jotka kannoit Isbosctin pään Da»vi-
dille, luullen sillä tehneensä Drnvidille hywäu työn. Mutta
Dawid antoi kuolemalla rankaista murhamiehet. Niin tn-
lit Israelin muutkin sukukunnat Da»vidiu tykö Hebroniin ja
woitelit hänen kaiken Israelin kuninkaaksi. Sitte kuningas
meni michincnsä Jerusalemiin lebnsilaista waslaan, jotka
asuit siellä, ja Da»vid »vallotti Zionin linnan ja asni siinä
linnassa ja kutsui sen Dawidiu kaupungiksi. —la Dawid
«nentyi, sillä Herra oli hänen kanssansa. Hira>n, Tyrin



83

kuningas, lähetti sanansaattajat Dawidille ja cedripuita j»
puuseppiä ja seinäkiwein hakkajia, jotka rakensit Dawidille
huoneen. Mutta Filistealaiset lyötiin Dawidilta suuressa
tappeluksessa.

Dawid kokosi sitte kaikki walitut miehet Israelista ja
meni tuomaan liiton arkkia Jerusalemiin. Niin Dawid ja
kaikki Israelin huone soitit Herran edessä kaikkinaisilla kan-
teleillä, ja he weit Herran arkin Dawidi» kaupunkiin ja pa-
nit sen seurakunnan majaan, kun Dawid oli hänelle raken-
uuttanut. Ia Dawid uhrasi Herralle ja siunasi kansan Her-
ran Zcbaotin nimeen.

Ia koska kuningas istui huoneessansa, ja Herra oli hä-
nelle antanut lcwon kaikilta hänen »vihollisiltansa ympäris-
töllä, sanoi hän Nata n profetalle: «katso, minä asun ccdri-
puisessa huoneessa, ja Jumalan arkki asuu waatetten kes-
kellä!» Natan sanoi: »tee kaikki, mitä sydämessäs on; sillä
Herra on sinun kanssas.» Mutta tapahtui sinä yönä, että
Herran sana tuli Natan profetalle, ja lausui: »mene ja sano
palwelialleni Dawidille: »älä rakenna minulle huonetta asuak-
seni, sillä sinä olet sotamies ja olet wnodattannt paljon
werta. Mutta sitte kuiu aikas on täytetty, herätän minä
siemenes sinun jälkees. Hän rakentaa nimelleni huoneen.
Ia minä wahwistan hänen waltaknntansa istui-
men ijaukaikkisesti. Mutta sinun huonees jawalta-
kuntas on pysywä ijankaikkisesti, ja sinun siemenes on
olewa ijankaikkiftsti wahwana.» Juuri näitten sanain
jälkeen puhui Natan Dawidille.

Dawid wallotti sitte unoita ympäristöllä asnwia kan-
soja, sillä Herra auttoi Dawidia, knhunka ikinä hän meni.
Hän asetti »virkamiehiä kansan yli, jotka lain jälkeen otct-
tiin Lewin snwusta. Ne Lewitat, jotka toimitit wirkaa pap-
peina pyhässä, jaettiin 24 wuoroon eli osaan. Paitsi sitä
laitettiin jnmalanpalwclukselle eri soittokunta sangen suurella
weisaajain luwulla, joitten, essmiehistä Asfaf oli kuuluisin.
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43. Dawidin synti ja katumus.
2 Sam. firj. iO—l2.

Ammonilaiset hankeit sotaanlsraelia wastaan. Niin
Dawid lähetti sotapäämiehensä Joabin ja kaiken Israelin
sotajoukon hukuttamaan heitä, mutta Dawid M itse leru-
salemiin. Jhtena ehtoona käyskenteli hän kuninkaan huo-
necn katolla ja näki sieltä »vaimon, joka oli sangen iha-
na näkyänsä. Dawid rakastui häneen luwattomasti; sillä
waimo, jonka mmi oli Batfcba, oli yhden, Uria ni-
wisen, kuninkaan sotamiehen emäntä. Mutta Dawid kir-
4oitti loabille kirjan ja lähetti sen Urian myötä. Ia hän
kirjoitti kirjaan, sanoen: »pankaat Uria kowimman sodan
rintaan; ja kääntykäät hänen tyköänsä takaperin, että hän
lyötäisi:!! ja kuolis.» loab teki niinkuin Dawid oli käske-
«yt, ja Uria myös kuoli. Sitte lähetti loab ja antoi sa-
noa Dawidille kaikki sodan menot. Koska Urian emäntä
kuuli miehensä kuolleeksi, murehti hän; mutta sitte kuin hän
oli murehtinut, antoi Dawid tuoda hänen huoneesensa ja
häu tuli hänen emännäksensä.

Tämä oli paha Herran edessä, ja hän lähetti profeta
Natanin Dawidin tykö. Kuin tämä tuli hauen tykönsä, sa°
noi häu: »kaksi miestä oli yhdessä kaupungissa, toinen ri-
kas ja toinen köyhä. Rikkaalla oli aiwan paljo lampaita,
mutta köyhällä ei ollut mitään muuta kuin yksi wähäinen
karitsa, joka söi hänen leipänsä palasta ja joi hänen juo-
ma-astiastansa ja makasi hänen sylissänsä, ja oli hänelle
niinkuin tytär. Mutta koska rikkaalle miehelle tuli wieras,
et raskinnut hän ottaa omista lampaistansa walmistaaksensa
wieraalle, waan otti sen köyhän miehen lampaan ja wal-
misti.»

Koska Dawid tämän kuuli, julmistui hänen wihansa
suuresti sitä miestä wastaan, ja hän sanoi: »niin totta kuin
Herra elää, se mies, joka sen teki, on kuoleman lapsi.»
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Mutta Natan sanoi Dawidille: »sinä olet se unes. Miksis
katsoit Herran sanan ylön, tehden pahaa? Uria» olet sinä
lyönyt Ammonin lasten miekalla, ja hänen »vaimonsa olet
sinä ottanut itsellcs emännäksi. Scntähdcn sanoo Herra:
»katso, minä herätän pahuuden sinua wastaan omasta hur-
neestas.» Nyt Dawid tunnusti pahan «kousa ja sauoi:
«miuä olen syntiä tehnyt Herraa wastaan.» Natan was-
tasi: »niin on Herrakin ottanut syntis pois; ei sinun pidä
kuoleman. Mutta ettäs olet tällä työllä saattanut Herran
wiholliset pilkkaamaan, on se poika, joka sinulle, on syn-
tynyt Batsebasta, totisesti kuolewa.» Tähän aikaan teki
Dawid yhden seitsemästä katumus-psalmistansa, 51:nen psal-
min Psaltarissa, joka näyttää hänen sywän katumuksensa
tehdyn syntinsä yli. Lapsi sairasti kuitenki kuolemallansa
ja kuoli. Sen jälkeen synnytti Batseba Dawidille jälleen
pojan, jonka nimen hän kutsui Salomoniksi. Häntä Herra
rakasti, ja Dawid antoi profeta Natanin kaswattaa hänen.

44. Absalom.

2 Sam. kirj, 14—19.
Se raukaissus-tuomio, jonka Herra Natanin kautta antoi

julistaa Dawidille, täytettiiin jonkun ajan perestä. Dawi-
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dilla oli pahanelkinen voika, Absalom nimeltä, joka nosti
kapinan isäänsä wastaan. Koko Israelissa ei ollut yksikään
mies niin kaunis kuin Absalom. Jo senki tähden moni mie-
listyi häneen. Mutta paitsi sitä oli hänen tapansa seisoa
kuninkaan huoneen portin wieressä; ja koska jollakin oli
asiaa tulla kuninkaan tykö oikeuden eteen, kutsui Absalom
sen tykönsä ja sanoi: «asias on oikia ja suora; mutta ei
ole yksikään, joka sinua kuulis. Kuka'minun asettais tno-
märiksi maassa? Että jokainen tulis minun tyköni ja minä
auttaisin häntä oikeuteensa.» Nain warasti Absalomlsiae-
lin miesten sydämet.

Mutta yhtenä päiwänä Absalom meni Hebroniin ja,
antoi siellä hnutaa itsensä kuninkaaksi, Niiu paljo kansaa
juoksi hänen tykönsä, ja tehtiin wahwa liitto. Koska Da-
wid sen kuuli, peljästyi hän ja sanoi palwelioilleusa: »nons-
kaamme ja paetkaamme, sillä muutoin ci pääse yksikään meistä
Absaloniin edestä.» Kuningas lähti sitte murehtien pois
Jerusalemista, ja kaikki kansa, joka häntä seurasi, itki. Pae-
tessansa tuli häntä wastaan yksi mies Saulin sukua, Simei
nimeltä, joka kiroili ja paiskeli kinua Dawidin puoleen, sa-
noen: »ulos, ulos tänne sinä werikoira, sinä belialin mies!
Herra on maksanut sinulle kaiken Saulin huoneen weren.»
Silloin Abisai sanoi kuninkaalle: »minä menen ja lyön hä-
neltä pään pois,» Mutta Dawid sanoi: »anna hänen ki»
rota, sillä Herra on hänelle sanonut: kiroile Dawidia. Ehkä
Herra maksaa minulle hywällä sen, kliin hän minua tänä.
päuä kiroilee.»

Absalom tuli sotajoukkonensa Jerusalemiin ja läksi siel-
tä Dawidin perässä sotimaan häntä wastaan, Dawid sil-
maili kansansa ja tahtoi itse mennä sotaan, mutta hänen pal-
weliansa sanoit: »älä mene, sillä sinä olet niinkuin kymmenen
tuhatta miestä.» Niin kuningas sanoi: «mitä luulette teille
olewau hywäksi, sen minä teen,» ja käski päämiehiäusä: »pi-
delkäät siiwosti nuorukaista Absalomia.» Mutta sodassa
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Absalomin sotajoukko lyötiin jc> meni pakoon. Absalom ajoi
Muulilla, mutta kuin muuli tuli oksaisen tammen alle, tar-
tuit hänen pitkät hiuksensa tammeen ja hän jäi rippumaan
taiwaan ja maan »välille, sillä muuli juoksi hänen altansa.
Mutta loab sai sen tietää, ja hän otti kolinc keihästä, juoksi
sinne ja pisti ne Absalomin sydämeen, koska hän wiela
tammessa eli.

Knin Dawid sai kuulla Absalomin kuollekst, tuli hän
lowasti murheisiinsa, itki ja sanoi: »poikani Absalom! oma
poikani! oma poikani! oi, joska minä olisin kuollut fuiun
siaas!» Sitte saattoiwat ludan miehet kuninkaan snu-
rella ilolla takaisiu lernsalcmiin. Niin tuli Simei ja lan-
kesi poteillensa kuninkaan eteen ja rukoili anteeksi. Abisai
tahtoi tälläki kertaa, että hänen piti kuoleman, mutta kurnit»
gas sanoi: »pitäiskö jonkun tanäpänä kuoleman Israelista?»
Ia antoi hänelle anteeksi.

45. Dawidin kanfan-lasku. Hänen
kuolemansa.

2 Sam, fiij. 20—22, 24. 1 Kun. firj. 2. 1 Aikakirj. 22, 28.
Sittekliin Absalom oli woitettn, oli Dawidilla wielä

taistelemista kapinan ja monen sodan kanssa, joissakaikissa
Herra kuitenkin anttoi häntä, niin että hän onnellisesti sai
woiton. Hän weisasi sentähden Herralle kauniin kiitoswirren
siiheu aikaan, koska Herra oli hänen wapahtauut kaikkein
wihollistcnsa käsistä.

Mntta Dawid rikkoi taas Herraa wastaau. Ei häu
tytynyt siihen kaswantoo», jonka hänen waltaknntansa tähän
asti oli saanut, waan rupesi miettimään wnllotus-hankkeita.
Hän tahtoi sentähden tiedustaa sota-woimiansa ja sauoi Joa-
bille: »kierrä nyt kaikki Israelin suknkunuat ympärinsä ja
lue kansa, eltä tietäisin kansan paljouden.» loab sanoi:
»herrani kuninkaani, eikö nämät kaikki ole herrani palweliat?



88

Miksi siis herrani kysyy sitä?» Mutta kuninkaan sana woitti
loabin. loab ja sotapäämiehet menit siis ja luitlsrae-
lin kansan. Ja Indassa oli 500,000 sotaan kelpaawaa
miestä, ja Israelissa (muissa snkukunniesa) 800,000. Mutta
Lewiä ja Benjaminia loab ei lukenut, sillä hän kauhistut
kuninkaan sanasta

Mutta sitte kuin kansa oli luettu, tykytti Dawidiu sy-
dän, ja hän sanoi: »minä olen sangen suuresti syntiä teh-
nyt.» Silloin tuli Herran sana Gad profetalle; ja hän
meni ja sanoi Tawidille: «kolme minä panen sinun etees,
walitse itselles niistä yksi. Tahdotkos, että nälkä tulee maa-
kuutaas seitsemäksi ajastajaksi, taikka ettäs kolme kuukautta
pakenet wihamiestes edellä, tahi että rutto on kolme päiwää
sinun maassas?» Dawid wastasi: «minulla ou sangen suuri,
ahdistus; mutta salli meidän langeta Herran käsiin, sillä
Herran armo on suuri; en minä tahdo langeta ihmisten kä-
stin.» Ia Herra antoi ruttotaudin tulla Israeliin, niin että
70,000 miestä kuoli.

Kl'eka Dawidiu aika lähestyi, että hänen piti kuole-
man, käski hän poikaansa Salomonia, joka oli Herralta wa-
littu hänen jälkeiseksensä hallituksessa, ja sanoi hänelle: «mi'
nä menen kaiken mailman tietä; niin pidä mitä Herra on
käskenyt, niin ettäs waellat hänen teissänsä ja pidät hänen
käskynsä, ettäs toimillisesti tekisit kaikki mitäs teet,» Wielä
käski Dawid poikansa Salomonin, Herran sanan jälkeen,
rakentaa Herralle sen huoneen, jota Dawid ensin aikoi tehdä,
ja johon hän jo oli hankkinut paljon kultaa, hopiaa, was-
kea ja rautaa. Ia hän antoi hänelle templin ja kaikkein
sen kaluin muodon. Sitte kuin Dawid juhlallisesti kaik-
kein Isracliu ylimmäisten läsnäollessa oli jättänyt hallitut-
sen pojallensa ja wielä waruittanut kekä häntä että kaikkea
kansaa, etteiwät Herrasta luopuisi waau uskollisesti pitäisit

hänen käskynsä, kiitti hän Jumalaa koko joukon edessä ja
sanoi: »Sinun Herra, on suurus ja woima, kunnia,



woitto ja kiitos.» Sittr hän uukklii ja haudaitiin Dawidin
kaupunkiin. Ia aika, jona Dawid oli Israelin kuningas, oli
40 ajastaikaa (1055—1015 ennen Kristuksen syntymää.)

46. Salomonin hallitus.

l Ku», firj. 2—ll. 2 Stifafuj. I—9.
Salomoni istui isänsä istuimella ja rakasti Herraa ja

waelsi isänsä Dawidin säädyissä. Mutta Herra ilmaantui
Salomonille yöllä unessa ja sanoi: »ano, mitä minä an-
taisin sinulle.» Salomoni sanoi: »minä olen nuorukainen enkä
tiedä käydä ulos taikka sisälle; anna scntähden palwelialles
ymmärtäwäiuen sydän tuomita kansaas ja eroittaa hahaa ja
hywää.» Ia tämä puhe kelpasi Herralle, että Salomoni
tätä anoi, ja Herra sanoi hänelle: »ettes anonut itselles
pitkää ikää, etkä anonut itselles rikkautta, waau tietoa ym-
märtää oikeutta, katso, minä olen antanut sinulle tictäwäisen
ja ymmärtäwäiscu sydämen, niin ettei sinun wertaistas ole
ollut sinuu edelläs eikä tule sinun jälkecs. Ia wielä, mitä
et sinä anonut, olen minä antanut sinulle, rikkautta ja kun-
niaa. Ia jos sinä waellat niinkuin isäs Dawid waelsi, niin
minä teen sinun ikäs pitkäksi.»
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Silloin tuli kaksi naista kuninkaan tykö, ja toinen sanoi:
»herrani minä ja tämä waimo asuimme yhdessä huoneessa,
ja hänen lapsensa kuoli yöllä, sillä hän makasi sen. Niin
hän nousi vuoli yöstä ja otti minun lapseni siivustani,
maatessani, ja pani kuolleen lapsensa minun wierecni. Niin
minä katselin »visusti päiwän koittaisfa, ja katso, ei se ollut
minun poikani.» Niin toinen waimo sanoi: »ei oletkaan
niin, waau minun lapseni elää, ja sinun lapses on kuollut.»
Niin knningas sanoi palwelioillensa: »tuokaat tänne miekka,»
Miekka tuotiin kuninkaalle, ja hän sanoi: »jakakaat eläwä
lapsi kahtia, ja autakaat toinen puoli toiselle ja toinen
puoli toiselle.» Niin sanoi se waimo, jonka eläwä lapsi oli,
sillä hänen äitillinen sydämensä paloi lapseensa: »ah her«
ram, antakaat tuolle se eläwä lapsi, alkäät suinkaan tappa-
ko sitä.» Mutta toinen sanoi: »älköön sitä anneltako minulle
eikä sinulle, waau jaettakoon tähdeksi.» Niin kuningas
wastasi: »annettakoon edelliselle waimolle tämä eläwä lapsi;
sillä tämä on hänen äitinsä.» Mutta' sen tuomion, kun
kuningas sanoi, kuuli kaikki Israel, ja he näit, että luma-
lan tieto oli hänessä toimittamaan tuomiota.

Salomonilla oli rauha kaikkein naapureinsa kaussa,
niin että luda ja Israel asuit lewolliseöti, niin kanwan
kuiu hän eli. Hän oli ylönpalttisesti rikas ja taitawampi
kaikkia ihmisiä, ja hänen nimensä oli kuuluisa kaikkein paka-
nain maassa ympäristöllä. Ia kaikista kansoista tultiin
kuulemaan hänen taitoansa ja kaikilta kuninkailta, jotka olit
kuulleet siitä.

Salomoni päätti rakentaa Herran nimelle huoneen. Hän
lähetti siitä sanan Tyrin luniakaalle, Hiramille, jonkakanssa
Dawid oli ollut ystäwyydessä, ja sai häneltä tcmplin raken-
nukseen sekä cedripuita että rakentajia. Seitsemän wuoden
perästä tuli se loria pyhä ynnä kaikkein kallisten kaluinsa
kanssa täydellisesti »valmiiksi ja »vihittiin juhlallisesti. Liiton
arkki pantiin sinne siallensa, ja Salomoni rukoili koko joukon



edessä Jumalaa, että hän kuulis kaikki ne rukoukset, jotka
tässä temvlissä hänen tykönsä lähetetään. Koska Salo-
moni näin oli päättänyt Herran huoneen rakennuksen, ilmes-
tyi Herra hänelle ja sanoi: »minä olen kuullut sinun rukonkses
ja Pyhittänyt tämän huoneen. Jos sinä waellat minun
edessäni niinkuin isäs Dawid, uiin minä wahwistan sinun
waltakuntas istuimen ijankaikkiscksi. Mutta jos te käännät-
te itsenne minusta pois, uiin minä häwitän Israelin tältä
maalta, ja tämän huoneen, jonka minä olen nimelle pyhit-
tänyt, heitän minä pois kaswoini edestä,»

Kuin rikkaan Arabian drottuinki kuuli Salomonista
sanoman, tuli hän Jerusalemiin koettelemaan häntä arwoi-
luksilla-, mutta Salomoni selitä ne kaikki. Kuin hän siis
huomaitst Salomonin taidon ja hnoneeu, jonka hän raken-
tanut oli, ei hän woinut kyllin ibmetellä ja todisti, ettei
hänelle pnolittainkaan ollut sanottu siitä mitä hän sai näh-
dä. Sitte hän palasi ja matkusti omalle maallensa.

Mutta kuningas Salomoni rakasti monta muukalaista
waimoa niistä kansoista, joista Herra oli sanonut: »älkäät
menkö heidän tykönsä, eikä liekään tulko teidän tykönne, sillä
he kääntäwät teidän sydämenne heidän jumalainsa perään.»
Koska hän wanheni, käänsit hänen emäntänsä hänen sydä-
mensa wicrasten jumalain perään, niin ettei hänen sydämensä
ollut kokonansa Herran hänen Jumalansa puolella. Ia hän

rakensi korkeudet kaikille muukalaisille emännillensä, jotka
niillä uhrasit heidän jumalillensa. Niin Herra wihastui
Salomoniin ja sanoi: »ettes pitänyt minun liittoani, niin
minä totisesti repäisen »valtakunnan sinulta ja annan sen
palwelialles. En kuitenkaan sitä tee sinun ajallas, isäs täh-
3>cn; waan poikas kädestä minä sen repäisen. Jhden
sukukunnan minä kuiteukin annan sinun pojalles, Dawiden
palweliani tähden.» Hallittnansa 40 ajastaikaa (1015 —

975 e. Kr.), nukkui Salomoni; ja hänen poikansa Reha-
beam tuli kuninkaaksi hänen siaansa.
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Wiides Aikakausi.
Kahden kuninkaan-waltakunnlln ja wanliuden aika.

47. Israelin Valtakunnan jako. lerobeam^
1 Kun. fin. 12, 13.

Salomonin kuoleman jälkeen kokoontui koko Israel
Rehabeamm tykö ja he puhuit hänelle: »sinun isäF on
meidän ikeemme raskauttanut, niin huojenna nyt sinä se kowa
palwelus, uiin me palwelemme sinna,» Niin Nehabeam
piti neuwoa wanhimpain kanssa, jotka olit hänen isänsä
ueuwon-antajat, ja he sanoit: »jos sinä tänäpänä wastaat
tätä kansaa, autain heille hywiä sanoja, niin he owat pal-
welias kaiken sinun elinaikas.» Mutta hän hylkäsi wanhim-
pain neuwon ja viti neuwoa nuorukaisten kanssa, jotka
hänen kanssansa olit kaswauect. Nuorukaiset sanoit hänelle :

»niin pitää sinun sanoman sille kansalle: minä lisää» wielä
teidän ikeesenne. Isäni on teitä kurittanut ruoskilla, mutta
minä kuritan teitä skorpioneilla (ranta-piikkistllä ruoskilla).»
Ia kuningas wastasi näin kowin kansaa. Silloin erkani 10
Israelin sukukuntaa Rchabeamista ja he teit lerobeamin
Israelin kuninkaaksi; eikä yksikään noudattanut Dawidin
huonetta, waau ludnn ja Benjaminin suwnt ainoastansa.
Senkautta tuli siis kaksi kuninkaau-w.iltakuutaa, joitten nimet
olit luda ja Israel. Jerusalem pusyi ludan n?altakunnan
pääkaupunkina. Israelissa tnli ensin Sikem, sitte Sama-
ria waltakunnan pääkaupungiksi.

Ia lerobeam ajatteli sydämessänsä: nyt waltakunta
tulee Dawidin huouelle jalleeu, jos tämä kansa menee le-
rusalemiin uhraamaan Herrau huoueesen. Hän teetti siis
kaksi kultaista wasikkaa ja panetti ne kumpaiseenki päähän
Valtakuntaansa, toisen Veteliin, toisen Daniin ja sanoi kan-
sallensa: »teidän on työläs mennä Jerusalemiin; katso
tässä on, Israel, sinun jumalas, joka on johdattanut sinun
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Egyptin maalta.» Ia se asia joutui synniksi, sillä kansa
meni uhraamaan wasikoille.

Mutta Jumalan mies tuli ludasta Seteliin, ja leio°
deam seisoi alttarin tykönä suitsuttamassa. Niin mies huusi alt»
taria wastaan: »alttari, alttari, näin sanoo Herra: Dawidin
huoneelle on syntymä poika, losia nimeltä; hän on uhraa-
wa sinun päälläs korkeuden pappeja, jotka sinun päälläs
suitsuttamat, ja on polttama ihmisen luita sinun päälläs.»

Koska kuningas sen kuuli, ojensi hän kätensä ja sanoi: »ot-
takaat hän kiinni.» Mutta hänen kätensä kuiwettui, ja
alttari halkesi, ja tuhka hajotettiin alttarilta. Niin kunin-
gas puhui Jumalan miehelle: »rukoile Herraa lumalaas
minun puolestani.» Mies rukoili, ja kuninkaan käsi tuli
niinkuin se oli ennenki. Mutta koska nämät olit tapah-
tuneet, ei lerobeam kääntynytkään pahalta tieltänsä pois.

Israelin waltakunta.

48. Kunillgas Ahab. Profeta Elias/

t Kun. firj. 17, 18, 21. 2 Kun. kirj. 2.

lerobeami» jälkeiset Israelin kuninkaan-istuimella teit
kaikki pahaa Herran edessä ja kumarsit epäjumalia. Ukst
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Israelin jumalattomimmista kuninkaista oli Ahab, joka otti
Sidonin kuninkaan tyttären Isebel in emännäksensä. Hän
palweli epäjumalaa Vaalia ja rakensi hänelle templin Sa-
Mariassa.

Silloin astui profeta Elias esille ja sanoi Ahabille:
»niin totta kuin Herra elää, ei pidä näillä wuosilla kastetta
eikä sadetta tuleman, muutoin kuin minun sanani jälkeen.',
Mutta Herra sanoi Eliaalle: »mene pois ja lymytä itses
Kritin ojalle. Juo ojasta, ja minä olen käskenyt taarnet-
ten elättää sinua siellä,» Elias teki Herran sanan jälkeen,
ja kaarneet weit hänelle leipää ja lihaa, ja hän joi ojasta.
Mutta kuin oja kuiwui, sanoi Herra hänelle: »mene Zarpa-
tiin, joka on Zidonin tykönä, sillä minä olen käskenyt
leskiwairnon sinua siellä elättää.» Kuin Elias tuli kaupun-
gin porttiin, oli leskiwaimo siellä hakemassa puita. Ia
hän puhui hänelle: »tuo minulle wähä wettä juodakseui, tuo
myös minulle pala leipää kädessäs.» Hän sanoi: »niin totta
kuin Herra elää, ci ole minulla leipää, waau piwo jauhoja
wakkaiscssa ja wähä öljyä astiassa; ja katso, minä kokoon
kaksi puuta ja menen walmistamaan itselleni ja pojalleni,
syödäksemme ja sttte kuollaksemme.» Elias sanoi: »ä!ä pel-
kää, tee niinkuin olet sanonut. Kuitenkin leiwo minulle
wähä kyrsäinen ensin; mutta tee myös siitä sitte itselles ja
pojalles. Sillä niin sanoo Herra: ei jauhot wakkaisesta
pidä loppuman, siihen päiwään asli kuin Herra antaa sataa
m«an päälle.» Hän teki niinkuin Elias oli puhunut. Mut-
ta hän söi ja myös waimo ,tauwan aikaa; ja ei jauhot
loppuneet wakkaisesta, eikä öljy astiasta.

Sen jälkeen waimon poika sairasti,ja kuoli. Ia hän
sanoi Eliaalle: »siua Jumalan mies olet tullut minun tv-
köui, että minun pahatckoni muistettaisiin ja minun poikani
kuolis.» Niin Elias otti pojan ja pani hänen omaan
wnoteeseusa, ojensi itsensä kolmasti hänen päällensä ja buu-
st: »Herra, anna tämän nuorukaisen sielu tulla hänehen



jällensä!» Ia Herra kuuli hänen äänensä, ja nuorukainen
wirkost jälleen.

Monen päiwän perästä tuli Herran sana Eliaalle,,
lausuen: »mene ja osota itses Ahabille, ja minä annan sataa
maan päälle.» Kuin Ahab näki Eliaan, sanoi hän: »etkö
sinä ole se, joka Israelin willitset?» Elias wastasi: »en
minä willitse Israelia, waan sinä ja sinun ifäs huone, että
te olette hyljänneet Herran käskyt, ja sinä waellat Vaalin
jälkeen. Kokoo siis nyt minun tyköni koko Israel ja 450
Vaalin profetaa.» Ahab teki sen, ja Elias sanoi kansalle:
»kuinka kanwan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra
on Jumala, niin waeltakaat hänen jälkeensä; mutta jos Baal,
miu waeltakaat hänen jälkeensä.» Mutta ei kansa wastan-
nut hänelle mitään. Nyt sanot Elias: »minä yksinäni olen
jäänyt Herran profetaista, mutta Vaalin profctaita on 450.
Niin antakaat nyt meille kaksi kalpea ja autakaat heidän
walita toinen kajvei ja pankoot puitten päälle, mutta älkööt
siihen panko tulta; ja minä otan toisen kalpen ja panen
myös puitten päälle, enkä pane siihen tulta. Ia lniutakaat
te teidän jumalain nimeä, mutta minä huudan Herran
nimeä. Kumpi Jumala wastaa tulen kantta, hän olkoon
Jumala,» Niin kaikki kansa wastasi: »se on oikein,»

Ballin profetat otit kalpen ja »valmistit ja hnustt Baa-
lin nimeä huomenesta puolipäiwään asti, sanoen: »Baal,
kuule •mettä!» Mutta ei siinä ollut wastausta. Ia he*
hyppclit alttarin ympärillä, jonka he olit tehneet. Koska
jo puoliväiwä oli, pilkkasi heitä Elias sa sanoi: »huutakaat
wahwasti, sillä hän on jumala, hän ajattelee jotakin taikka
on hänellä jotaki toimittamista, taikka on matkalla, taikka
jos hän makaa.» Ia he hnnsit suurella äänellä ja wiileskelit
itsiänsä weitsillä; eikä ollut siinä wastaajaa. Koska puo-
lipäiwä oli knlunnt, otti Elias kaksitoistakynunentä kiwcä ja
rakensi niistä alttarin ja teki kuopan alttarin ympäri, Sitte
hän pani kalpcu puitteu päälle ja antoi kaataa wettä sen
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päälle, siksi että kuoppa täytettiin »vedestä. Sen jälkeen
rukoili hän: «Herra Abrahamin, Isaakin ja Israelin Iu«
mala, ilmoita tänäpänä, ettäs olet Israelin Jumala ja mi-
nä sinun palwelias.» Ia kohta lankesi Herran tuli ja poltti
polttouhrin ja alttarin ja nuoli weden kuopasta. Koska
kaikki kansa näki sen, lankestt he kaswoillensa ja sanoit: »Her-
ra on Jumala, Herra on Jumala!» Mutta Elias sanoi:
»ottakaat Vaalin profetat kiinni, ettei yksikään heistä pääsi-
st.» Ia he otit heidän kiinni, ja Glias antoi tappaa hei-
dän kaikki. Sillä wälin käwi taiwas mustaksi pilwistä,
ja tuli runsas sade maan päälle.

Nabotilla lisreeliläisellä oli »viinamäki lisreelissä, las-
nä Ahabin kuninkaan huonetta. Ia Ahab.sanoi Nabotil-
le: »anna minulle wiinamäkcs, että se on niin läsnä minun
huonettani. Minä annan sinulle sen staan paremman wiina-
mäen taikka hopiaa niin paljo kuin se maksaa.» Mutta Na-
bot ivastasi: »Herra warjelkoon minun antamasta sinulle isäi-
ni perintöä!» Niin Abab tuli kotiansa pahoilla mielin ja wi-
hoissausa. Mutta Isebel hänen emäntänsä lohdutti häntä
ja sanoi: »ole hywillä mielin, minä saatan sinulle Nabotin
wiinamäen.» Ia kirjoitti Ahabin nimeen lisreclin wanhim-
mille ja ylimmäisille, että he tuottaisit kaksi miestä, jotka
wääriu todistaisit Nabotia wastaan, että hän oli kironnut
Jumalaa ja kuningasta. He teit sen, ja Nabot wietiin tm-
punssista ulos ja kiwitettiin kuoliaksi. Kuin
kuuli, sanoi hän Ahabille: «nouse ja omista wiinamäti, sillä
Nabot on kuollut.» Mutta koska Ahab läksi omistamaa» »viina-
mäkeä, tuli Elias, lähetetty Herralta, hänen tykönsä ja sa-
noi: »Näin sanoo Herra: siinä paikassa, jossa koirat nuoles-
kelit Nabotin meren, n»oleskclc»vat koirat sinuuki weres.»
Ia Isebelille sanoi hän: »koirain pitää syömän Isebelin lis-
reelin muurin tyköuä.» Molemmat asiat täytettiin sen jäl-
keen.

Cliaalla oli uskollinen palwelia ja opetuslapsi, jonka
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nimi oli Elisa. Kosta Herra tahtoi ottaa Eliaan ylös
taiwaasen, sanoi Elias Elisalle: »ano, mitä minä sinulle te-
lisin, ennen kuin minä otetaan pois sinulta.» Elisa sanoi:
»että sinun henkes olis minun kanssani puhuakseni kaksi sen
wertaa,» Elias sanoi: »sinä olet anonut melkein mahdotto.
mia. Mutta kuitenki, jos sinä näet minun, kuin minä si-
nulta otetaan pois, tapahtuu se sinulle, mutta jos et sinä
näe, niin ei se tapahdu.» Ia kuin he yhdessä käwit ja pu-
huit leskensä, katso, tuliset mannut tulit tulisilla hewoisilla
ja eroilit heidän toinen toisestansa, ja Elias nousi taiwaa-
sen. Mutta Elisa näki sen ja huusi,: «isäni, isäni!» eikä
häntä enää nähnyt.

49. Profeta Glisa.
2 Kun. kiri. 2,4, 5.

Erittyänsä Eliaasta tuli Elisa Jerikoon. Mutta koska
profetai» pojat, *) jotka olit Jerikossa, näit hänen, sanoit
he: »Eliaan lieuki lepää Elisan päällä,» ja käwit häntä was-
taan ja kumarsit maahan asti. Elisa lähti sitte Seteliin.
Hänen täydessänsä tiellä, tulit pienet pojat kaupungista ja
pilkkasit häntä, sanoen: »mene ylös paljas päa, mene ylös
paljas pää!» Elisa käänsi itsensä ja kirosi heitä Herran ni-
meen. Niin tuli kaksi karhua metsästä ja ne repelit heistä
42 poikaa kuoliakst.

Sitte tapahtui, että yksi waimo profetaiu poikain emän-
nistä tuli Elisan tykö ja sanoi: »minun mieheni kuoli. Ia
nyt tuli welkamies ja tahtoo ottaa kaksi poikaani orjaksen-
sa.» Elisa sanoi: »mitä huoueessas on?» Hän »vastasi:
»ei ole piijallas muuta mitääu kuin yksi öljy-astia. Hän

*) Profetai» pojiksi kutsuttiin opetuslapset profeiciin kouluissa.
Nämat olit hurskasten miesten yhdistykset, jotka wanhemmilta j» eneni-
mln kokeneilta profetnilta johdatettuina rupesit profetan wirkaan. S»<
mue! oli enssmciinen, joka asetti profetoin kouluja.

7
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sanoi: »mene ja ano koko kyläkunnalta tyhjiä astioita ja
kaada kaikkiin niihin astioihin.» Hän teki niin, ja kuin
kaikki astiat olit täytetyt, niin yljy seisahti. Hän tuli ja
ilmoitti sen Jumalan miehelle. Hän sanoi: »myy öljy ja
maksa welkas; mutta stnä ja poikas eläkäät jäänöksestä.»

Naeman, Syrian kuninkaan sodanpäämies, oli woiniaft
linen mies, mutta spitalinen. Mutta sotawäki Syriasta oli
wienyt pois Israelin maalta wähän piikaisen, joka palweli
Naemanin emäntää. Se sanoi emännällensä: »oi, jos hei-
rani olis piofetan tykönä, joka on Samariassa! kyllä se pa-
rantais hänen spitalista.» Mutta waimo ilmoitti sen mie-
hellensä; ja Naeman puhui sen kuninkaallensa, joka wastasi
häntä: »mene sinne, ja minä lähetän kirjan Israelin kunin-
kaalle.' Mutta,se oli näin kirjoitettu: »koska tämä kirja
tulee sinulle, katso, minä lähetin palweliani Naemanin sinun
tykös, ettäs puhdistaisit hänen spitalistansa,» Kuin Israe-
lm kuningas oli kirjan lukenut, reväisi hän «aatteensa ja,
sanoi: »olenko minä Jumala, että minä kuolettaisin ja elä-
wäkst tekisin? Hawaitkaat, kuinka hän etsii tilaa minua,
wastaan.»

Koska Elisa sen kuuli, lähetti hän kuninkaalle tämän
sanan: »miksis olet rewäisnyt Tutkaan nyt
minun tyköni, että hän tietäis profetan olewan Israelissa,»
Niin tuli Naeman herooisillansa ja mannuillansa, ja seisahti
Elisan huoneen owen eteen. Elisa lähetti sanoman hänelle:
»mene ja pese itses seitsemän kertaa Jordanissa, ja lihas
tulee puhtaaksi. »Mutta Naeman wihastui ja sauoi: »minä
luulin hänen kummiuki tuleman ulos minun tyköni ja huu-
tawan anniksensa Herran hänen Jumalansa nimeä ja kädel-
länsä parantaman spitalin. Eikö wirrat Damaskussa ole
paremmat kaikkia Israelin mesiä? Ia hän meni mattaansa
wihoissansa. Niin hänen palweliansa puhuttelit häntä:
»isäni, jos profeta olis sanonut sinulle jotaki suurta asiaa,
eikö sinun pitänyt sitä lekemän? Mitä enemmin, että häw.
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sanoi sinulle: »pese itses, ja sinä tulet puhtaaksi?» Niin
Naeman meni ja pesi itsensä Jordanissa seitsemän kertaa, ja
hän tuli puhtaaksi.

Sitte palasi Jumalan miehen tykö ja sanoi: »minä
tiedän, ettei yhtäkään Jumalaa ole kaikessa maassa, waan
Israelissa; ota siis nyt tämä lahja sinun palwelialtas.»
Mutta Elisa sanoi: »niin totta kuin Herra elää, en ota minä
sitä. Mene rauhaan!» Ia hän meni pois hänen tyköän-
fä. Mutta Gehasi, Elisan palwelia, juoksi nopiasti Naema»
nin jälkeen, ja kuin hän hänen saawutti, sanoi Mu: »her-
rani lähetti minun, sanoen: juuri nyt on tullut minun tököni
kaksi nuorukaista profetain pojista, anna heille lciwiskä ho-
piaa ja kahdet juhlapäiwän waatteet.» Naeman sanoi: »ota
kaksi leiwiskää hopiaa.» Koska Gehasi jälleen meni Her-
ransa eteen, sanoi Elisa: »kustas tulet?» Hän wastasi: »ei
ole palwelias mennyt sinne eikä tänne.» Mutta Elisa sanoi:
»eikö sydämeni waeltanut kanssas? Oliko! nyt aika sinun men-
nä ottamaan hopiaa ja waatteita? Sentähden tarttukoon
Naemanin spitali sinuun.» Niin Gehasi meni pois hänen
tyköänsä spitalisena juuri kuin lumi.

30. Profeta Jonas.
lon. kilj.

Herran sana tuli profeta Ionaalle: »mene suureen
kaupunkiiu Niniween, ja saarnaa sitä wastaan; sillä heidän
pahuutensa on tullut minun taswoini eteen,» Mutta Jonas
tahtoi paeta Herran kaswoin edestä ja astui hahteeu, men-
nälsensä Tarstkseen. Niin Herra lähetti suuren tuulen me-
relle, niin että haaksi oli rikkaantumaistllansa. Ia haaksi-
miehet peilasit ja kukin huusi jumalansa tykö. Mutta Jo-
nas nukkui alhaalla hahdessa uneen waipuneena. Nyt hah-
denhaltia meni hänen tykönsä ja sanoi: »nouse ja rukoile
lumalaas.» Niin he sanoit toinen toisellensa: »heittäkäm-
me arpaa, tietääksemme, kenenkä tähden tämä onnettomnus
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meillä on.» Mutta kuin he heitit arpaa, lankesi arpa Jonnalle.
Ia hän sanoi heille: »heittäkäät minä mereen, niin se ty-
wenee; sillä minä tiedän, että tämä suuri ilma tulee teille
minun tähteni.» Niin ne miehit heitit lonaan mereen; ja
meri asettui lainehtimasta. Mutta Herra toimitti suuren
kalan nielemään Jonasta; ja hän oli kalan watsassa kolme
päiwää ja kolme yötä. Ia Jonas rukoili Herraa luma-
laansa kalan watsasta. Niin Herra antoi kalan oksentaa
lonaan maalle.

Herran sana tuli toisen kerran Jonnalle, lausuen: »me-
ne suureen kaupunkiin Niniween, saarnaamaan siellä sitä saar-
uaa, jonka minä sinulle sanon.» Silloin Jonas meni sinne
ja huusi: »wielä on neljäkymmentä päiwää, sitte Niniwe
hukkuu.» Ia Niniwen miehet uskoit Jumalan päälle ja huu-
stt hänen tykönsä ja palasit pahalta tieltänsä. Mutta kuin
Jumala näki, että he palasit, katui hän sitä pahaa, jota hän
oli puhunut heille tekemänsä, eikä tehnytkään.

Jonas pani sen kowin pahaksensa, ja hän rukoili Her-
raa: »ah Herra! sepä se on, kun minä sanoin, wielä maas-
fani ollessani, sentähden minä tahdoin myös Tarsskseen paeta.
Sillä minä tiedän, että sinä Jumala olet armollinen, lau°
pias, pitkämielinen, hywyuttä täynnä ja kadut pahaa. Niin
ota nyt minun sieluni minusta pois; sillä minä kuolisin en-
nen kuin eläisin.» Herra sanoi: »luutetkos oikein wihastu-
nees?» Niin Jonas läksi kaupungista ja teki itsellensä ma-
jan ja istui sen alla. siksi kuin hän näkis, mitä kaupungille
tapahtuis. Ia Herra Jumala toimitti yhden pensaan, joka
kaswoi lonaan ylitse, että se olis hänen päänsä warjon-
nut. Ia Jonas riemuitsi siitä pensaasta suurella ilolla.
Mutta Herra toimitti madon, joka söi sitä pensasta, että st
tuiwettui. Kuin nyt aurinko paisti lonaan päähän, että
hän siitä raukesi, toiwotti hän jälleen itsellensä kuolemaa.
Niin Jumala sanoi: »luuletkos oikein wihastunees?» Jonas
wastast: »syystä minä wihastun hamaan kuolemaan asti!»



101

Herra san ui fitte: »sinä armahdat pensasta, jostas et mitään
waiwaa nähnyt etkä sitä kaswattanut, joka yönä kaswoi ja
yönä katosi; eikö minun pitäisi armahtaman sitä suurta kau-
punkia Niniweä, jossa on enempi tuin 120,000 ihmistä,
jotka ei tiedä eroittaa kumpi oikia ja knmpi wasen käsi on*),
niin myös paljo eläimiä.

51. Israelin waltakunnanhawiö. Assyrian
wankius.

2 Kun. kirj. 17.
Israelin lapset pitkitit tehdä syntiä Herraa Jumalaansa

wastaan, ja waelsit pakanain tawoissa. He nostit itsellensä
patsaita kaikilla korkeilla muorilla ja kaikkein wiheriästen
puitten alla ja palwelit epäjumalia. Kuin sitte Herra pro-
fetainfa kautta antoi heille sanoa: »palaitkaat pois wääril-
tä teiltänne,» niin ei he totelleet, waan paadutit itsensä ja
katsoit ylön Herran käskyt ja hänen liittonsa, kun hän oli
tehnyt heidän isäinsä kanssa. Niin wihastui Herra suuresti
Israeliin ja heitti heidän pois kaswoinsa edestä.

Israelin useimmat kuninkaat hallitsit ainoasti wähän
aikaa. Ne murhattiin tawallisesti joltakulta, joka sitte wal-
lotti itsellensä istuimen edesmenneen kuninkaan siaan. Israe-
lin waltaknnnan wiimeisen kuninkaan nimi oli Hosea. Hä-
nen aikanansa Assyrian kuningas Salmanassar meni ja
piiritti waltaknnnan pääkaupungin 3 ajastaikaa. Hän xoaU
lotti kaupungin ja wei Israelin pois wankinteen Assyriaan
(722 e. Kr.).

Sen jälkeen lähetti Salmanassar omalta maaltansa
pakanoita eri kansoista, jotka hän asetti Samarian maan
kaupunkeihin. Mutta kuin he niissä ensin rupesit asumaan
eikä peljänneet Herraa, lähetti Herra jalopeurat heidän se°
kaansa, jotka heidän surmasit. Ia Assyrian kuninkaalle |V

') S. o. alle 2:n wurtisia lapsia.
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nottttn: »pakanat, jotka sinä panit Samarian kaupunkeihin
asumaan, ei tiedä mitään maakunnan Jumalan säädyistä;
fentähden lähetti hän jalopeurat heidän fekaansa.» Niin
kuningas lähetti sinne yhden niistä papeista, jotka olit Sa-
Mariasta wiedyt pois, joka opetti afujamia, kuinka heidän
piti pelkäämän Herraa. He pelkäsit siis Herraa, mutta pal-
welit myös epäjumaliansa pakanain tawan jälkeen, kusta
he olit tulleet. Samoin teit myös heidän jälkeentulewaisen-
sa, joita kutsuttiin Samarialaisiksi.

ludan Waltakunta.

32. ludan waltakunnan kuninkaat ja
profetat.

2 Kun. lirj. 18, 20, 22, 23. 2 Aikakirj. 29, 30, 32, 34. Es. 38, 39. ler.
Waikka Jerusalemissa oli Herran pyhä, ja ehkä Dawidin

jälkäiset istuit siellä kuninkaan-istuimella, noudatit kuitenkin
usiammat ludan waltakunuau hallitsiat Israelin kuningas-
ten vahaa esimerkkiä: he luowuit Herran laista ja palwelit
epäjumalia. ludan kansa teki samati pahaa Herran edessä
ja rakensi itsellensä patsaita ja metststöjä, joissa he kannoit
uhria epäjumalille. Kyllä Herra antoi profetainsa kautta
waroittaa ja neuwoa heitä kääntymään pois pahalta tiel-
tänsä; ajoittain rankasi hän heitä silläkin, että wierraat kan-
sat karkasit heidän maahansa ja soisit heitä, mutta kai-
kista näistä ei ollut paljo apua.

Oli ludassa kuitenki muutamia kuninkaita, jotka teit
hywää Herran edessä. Sen kantta he ajaksi käänsit pois
Herran lopulliset rankaistus-tuomiot. Sellainen hurskas ku-
ningas oli Hiskia, joka hallitsi siihen aikaan, koska Salma-
nasfar hawitti Israelin waltakunnan. ' Hän awasi jälleen
Herran huoneen owet, jotka hänen epäjumalinen isänsä oli
antanut sulkea. Sitte hän lähetti sanan kaikelle ludalle ja
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Israelille, että kansa tulis Herran huoneesen, pitämään
Herralle Jumalallensa päästäistä. Niin tuli paljo kansaa
Jerusalemiin kokoon, ja he kukistit epäjumalain alttarit ja
pidit paästäis-juhlaa suurella ilolla. Sillä Salomonin ajas-
ta asti ei ollut senkaltaista pidetty Jerusalemissa.

Hiskia sairasti kerta kuolemallansa. Niin profcta Esaias
tuli hänen tykönsä ja sanoi.- »toimita talos, sillä sinun vi-
tää nyt kuoleman.» Mutta Hiskia rukoili Herraa ja itki
kowasti. Silloin tuli Herran sana Nsaialle, sanoen: »mene ja
sano Hiskialle: »näin sanoo Herra: minä olen kuullut sinun
rukoukses ja nähnyt kyynelees, katjo, minä lisään wieln si-
nun päiwiis wiisttoistakymmentä wuottaa.» Esaias teki Hei-
ran sanan jälkeen, ja kuningas tuli terweeksi.

Silloiu lähetti Babelin kuningas kirjoituksen ja lahjoja
Hiskialle. Hiskia tuli siitä iloiseksi ja näytti sanansaatta-
jille kaikki tawaransa. Niin tuli Esaias ja sanoi hänelle:
»kuule Herran sana! Katso, se aika tulee, että kaikki mitä
huoncessas on vitää wietämän pois Babeliin, niin ettei
mitään ole jääpä. He ottamat myös sinun lapstas, jotka
sinusta tulemat.» Hiskia wastasi: »Herran sana on hywä,
jonkas puhunut olet; mutta olkoon kuitenki rauha minun
päiwinäni!» Niin käwikin.

Hiskian likistn jälkeinen asetti uudesta epäjumalanpa!-
weluksen. Mutta sitte tuli losia kuninkaaksi, koska hän wielä
uli sangen nuori. Hän teki sitä, mikä Herran edessä oli
kelwollinen ja waelsi isänsä Dawidin teillä. Hän antoi ku-
listaa alttarit ja hakata kuwat rikki ja perkasi epäjumalan-
palweluksen pois maasta. Hän antoi myös parantaa sen,
mitä Herran huoneessa oli häwinnyttä. Silloin löyttiin
templistä lakikirja, jonka Herra oli Moseksen kautta antanut, ja
se wietiin kuninkaalle ja luettiin hänen edessä. Koska ku-
ningas kuuli lakikirjan sanat, repäisi hän »vaatteensa ja sa-
noi: »Herran wiha on hirmuinen, joka meihin on syttynyt,
ettei isämme ole pitäneet Herran sanaa.» Mutta Herra an-
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toi yhden profetissan kautta jiilistaa kuninkaalle: »nain fa°
noo Herra: katso, minä saatan onnettomuuden tämän paikan
päälle ja hänen asuwaistensa päälle kaikkein lain sanain
jälkeen, että he vwat hyljänneet minun; mutta että sinä olet
nöyryttänyt itses Herran edessä, kootaan sinä hautaas rau-
hassa, ettei silmäs tarwitse nähdä kaikkea sitä onnettomuu-
ta.» Sitte kuningas kokosi kaiken kansan Herran huuneesen,
ja heidän edessänsä luettiin kaikki liitonkirjan sanat. Kunin-
gas teki silloin liiton Herran edessä, että he pitäisit Herran
käskyt kaikesta sydämestänsä ja kaikesta sielustansa; jakaikki
kansa rupesi liittoon. Epäjumalan-alttarien seassa, jotka
Josta kukisti, oli myös Vetelin alttari, jonka lerobeam oli
tehnyt. Hän tuotti myös haudoista sen ympäristöllä pappein
luut, jotka olit uhranneet alttarilla, ja poltti ne siinä, Her-
ran sanan jälkeen, kuin Jumalan mies oli huutanut ja en-
nen puhunut lerobeamille.

losian jälkeen tuli jälleen kuninkaita, jotka teit ainoas-
tansa pahaa Herran edessä. Profeta Jeremias ennnsti sil-
loin, että waltaknnta piti wallotettaman Kaldealaisilta
ja kansa wietämän pois wankiuteen Babeliin. Kuitenkaan
ei häntä kukaan uskonut, waan he pilkkasit, wainosit jarääk-
kasit häntä moninaisella tawalla. Mntta hän käriei kaiken
tämän pysywäiscsti ja julisti pelkäämätä sekä kuninkaille ja
papeille että kaikelle kansalle, kuinka Herra oli lyöpä heidän
rikki, juuri niinkuin joku rikkoo sawenwalajan astian.
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53. Suitan »valtakunnan häwiö.
Babeiin wankius.

2 Kun. kirj. 23-25. 2 3liEafirj. 36. Dan. 1. Pf. 137. I«. 29.
Koska nyt ludan waltakuiita oli waipunut epäjumali-

suuteen ja kaikkinaisiin snnteihin, sanoi Herra: »minä iheitän
ludanki pois kaswoini edestä, niinkuin olen Israelin heit-
tänyt, ja hylktään tämän kaupungin, jonka minä olen wa-
linnut, Jerusalemin ja sen huoneen, josta minä puhunut
olen: minun nimeni on siellä olcwa.»

Kuningas lojakimin, lostan pojan, aikana nousi Ne-
bukadnezar, Kaldealaisten kuningas, Babelista, ja lojakim
tuli hauelle alamaiseksi. Nebnkadnezar otti pois muuta-
mia templin astioita ja wei usioita nuorukaisia korkeimmista
sumuista wankeina Aabeliin (606 e. Kr,). Tämä oli sen 70-
wuotisenßabelin wankiuden alku. lojakimin pojan hal-
lituksen aikana nousi Nebukadnezar jälleen ja wei sekä kuninkaan
että monta tubatta korkia-arwoista pois wankiutcen. Ainoas-
tansa halwimman kansan jätti hän maakuntaan, jolle hän asetti
Zedekian kuninkaaksi. Mutta Zedekia luopui Babelin
kuninkaasta. Silloin tuli Nebukadnezar kolmannen kerran
ja piiritti Jerusalemin. Hirmuinen nälkä tuli kaupunkiin;
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mutta kansa piti kuitenki kakst wuotta puolensa. Sitte Kal-
dealaiset syöksyit kaupunkiin, Nebukadnezar antoi tappaa
Zedckiaan lapset hänen stlmäinsä nähden ja sen jälkeen puh-
kaista itse häneltä silmät ja wiedä hänen pois, kahleilla si-
dottuna. Templi, kuninkaan huone ja kaikki huoneet leru-
salmissa ryöstettiin ja poltettiin, ja muurit Jerusalemin
ympärillä särjettiin. Kaikki kansa wietiin wankiutcen Babeliin
588 e. Kr.). Ainoastaan halwimmista maakunnassa sai osa
jäädä wiinamäen miehiksi ja peltomiehiksi. Myöskin pro-
feta Jeremias sai kuninkaalta luwan jäädä maahan, ja hän
roeisast sitte pybän kanpnngin raunioilla walitus-wirtensä.

Siinä wieraassa maassa rupesi ennen pitkää monta
poiswiedyistä tytymään ORjjrnifa, sillä heillä oli samat oi-
keudet kuin itse Kaldealaisilla, ja usiat moitit siellä paljo rik-
kautta. Mutta suuri osa kansaa ikäwöitsi kuitenki hartaasti
takaisin isiinsä maalle ja pyhään kaupunkiin. Sitä todistaa
137:s psalmi Psaltarissa, jossa soipi: »Babelin wirtain tykönä
me istuimme ja itkimme, muistellessamme Sionia. Kanteleem-
me me rivnstimme pajuihin, jotka siellä olit. Tiellä ne, jotka
pidit meitä mankeina, waadeit meiltä wcisua, ja orjuutta-
jamme iloa (sanoen:) weisatkaat meille Sionin wirsiä!
Mutta kuinka weisaisimme Herran wirttä wieraalla maalla?
Jos nnobdan sinua Jerusalem, niin olkoon oikia käteni unoh-
dettu. Tarttnkoou kieleni suuni lakeen, ellen stnna muista,
ellen tee Jerusalemia ylimmäiseksi ilokseni!»

Tällä murheen ajalla oppcit wangit todella etsimään
Herraa ja oikein luopumaan entisestä epäjumalisesta menos-
tansa, , Herra antoi silloin prosctainsa kautta heille julistaa,
että heidän wankiutensa oli loppuma ja heidän piti jälleen
saaman palata kotomaallensa. Proseta Hesekiel, joka myös
oli poiswicty wankiutcen, puhui Herran sanaa kansallensa ja
lohdutti sitä kurjuudessansa. Ia lerusalemist,, kirjoitti Jere-
mias kirjassa wangituille: »näin sanoo Herra: koska Badelis-
fa on kulunut 70 wuotta, silloin minä tahdon herättää armolli-
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sen sanani teidän päällenne, niin että minä tahdon antaa teidän
tulla jälleen tähän paikkaan. Sillä minä kyllä tiedän, mitkä mi°
nuwajatukseni teistä owat: rauhan, eikä murheen ajatukset.»

34. Daniel. Kolme miestä tulisessa pätsissä.
Dan.

Babeliin wiedyistä Israelin lapsista antoi Nebukadnezar
walita muutamia suurisukuisia nuorukaisia, taitawia, jotka
tukemat olisit palwelcmaan kuninkaan howissa, ja heille piti
opetettaman Kaldean kirjoituksia ja kieltä. Niitä oli Da-
niel ja hauen kolmeystäwäänsä Sadrak, Mefak jaÄbed-
nego. Näille neljälle antoi Jumala taidon ja ymmärryksen
kaikkinaisissa kirjoituksissa ja Viisaudessa; ja he tulit ku-
ninkaan valwelioiffi. Mutta kuninssas hawaitst heidän kai-
kissa paljoa loimellisemmikst ja ymmäitäwäisernrniksi kaikkia
tietäjiä koko hänen Valtakunnassansa.

Nebukadnezar teetti suuren kultaisen kuwan ja asetti sen
Duran kedolle Babelin maalla. Kuin se piti wihittämän,
antoi hän kuuluttajan kautta huutaa, että jokainen, joka ei
langennut maahan ja kumartanut sitä, piti tuliseen pätsiin
heitettämän. Wähä sen jälkeen kanneltiin kuninkaalle Danie-
lin kolmesta ystäwästä, että he olit katsoneet tämän käskyn
ylön. Silloin käski Nebukadnezar, että he tuotaisiin hänen
eteensä, ja sanoi heille: »kuinka? Te ette palwele minun
jumalaani? Kuka on se Jumala, joka taitaa pelastaa teitä
minun käsistäni!» He wastasit: »meidän Jumalamme, jota
me palwelemme, taitaa meitä kyllä auttaa tulisesta pätsistä
ja sinunki kädestäs pelastaa. Ia jos ei hän sitä tee, niin
tiedä kuitenki se, sinä kuningas, ettemme palwele sinun ju-
malias emmekä tahdo knmertaa sitä knllaista kuwaa.» Nyt
Nebukadnezar tuli täyteen kiukkua ja sääsi, että pätsi tehtäi-
siin seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin muulloin, ja sidotti
ne kolme miestä ja heitätti heidän tuliseen pätsiin. Ia he
putosit keskelle tulista pätsiä, niinkuin he sidotut olit.
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Mutta kohta sen jälkeen hämmästyi kuningas ja sanoi
neuwonantajillensa: »emmekö me kolmea miestä sidottuna
antaneet tnleen heittää? Katso, ja minä näen neljä miestä
mallallansa käywän tulen keskellä, ja he owat kcskemata; ja
neljäs on kuin Jumalan poika.» Silloin Rebukadnezar meni.
tulisen pätsin suulle ja sanoi: »Sadrak, Mesak ja Abednego,,
kaikkein korkeimman Jumalan palweliat, lähtekäät ulos ja inJ>
kaat tänne.» Silloin läksit he ulos tulesta; mutta ei tuli
heidän hiuskarwaansakkaan polttanut eikä heidän waattcitansa
muuttanut. Silloin sanoi kuningas: »kiitetty olkoon Sad-
rakin, Mesakin ja Abednegon Jumala, joka enkelinsä lähetti
ja pelasti Palmeltansa, jotka häneen uskalsit! Niin olkoon,
nyt tämä minun käskyni: kuka ikänä pilkkaa Sadiakin Me-
sakin ja Ahednegon Jumalaa, hän kappaleiksi hakattakoon;
sillä ei yhtään muuta Jumalaa ole, joka niin pelastaa
kuin tämä.» Ia kuningas antoi suuren wallau näille mie*
hille Babelin maalla.

Sekä Rebukadnezar että hänen jälkeisensä Belsazar
pidit Danielin suuressa kunniassa. Sitte tuli
Medistä kuninkaan istuimelle. Hän pani waltakuntaan
monta maailmanhinta, ja niitten yli hän asetti 3
joista Daniel oli yksi. Mutta Daniel moitti kaikki
sillä hänessä oli korkiampi henki; ja kuningas päätti panna
häntä koko Valtakunnan yli. Sen tähde» päämiehet ja
maanwanhimmat etseit syytä Danielia wastaan. Mutta kuin
ei he sitä taitaneet löytää, kehoitit he kuninkaan antamaan an-
karan kiellon, että jos joku 30:nä päiwänä joltakulta juma-
lalta tahi ihmiseltä, paitsi kuninkaalta, jotakin anoi, se oli,
jalopeurain luolaan beitcttäwä. Mutta Daniel meni ylös
huoueescnsa, jonka akkunat olit awojomat Jerusalemiin päin;
ja lankesi kolme kertaa päiwässä polwillensa, rukoili ja kiitti
Jumalaansa, niinkuin ennenkin. Silloin ne miehet kannoit
hänen päällensä kuninkaan tykönä. Darins tuli murheelliseksi
ja huolehti suuresti, kuinka hän Danielin wapahtais. Mutta
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■ne miehet sanoit: »tiedä herra kuningas, että Medeillä on
-semmoinen laki, että kaikki kuninkaan kiellot ja käskyt olkoot
muuttumattomat.» Silloin kuningas käski, ja he toit Dan-
ielin edes, ja heitit hänen jalopeurain luolaan. Mutta
kuningas sanoi Danielille: »lumalas, jotas lakkaamata, pal-
welet, auttakoon sinua!»

Aamulla warhain meni kuningas kiiruusti jalopeurain
luolalle ja- huusi: »Daniel, sinä elämän Jumalan palwelia,
onko lumalas woinut pelastaa sinun jalopeuroilta?» Da»
niel wastasi: »Jumalani on lähettänyt enkelinsä, joka on
tukkinut jalopeurain kidat, ettei he ole minulle mitääu pa-
haa tehneet.» Tästä kuningas suuresti ihastui ja käski ottaa
Danielin ylös luolasta. Mutta ne miehet, jotka olit kan°
nelteet Danielista, heitätti hän jalopeurain luolaan, ja ennen
kuin he ehdit luolan pohjaan, tartuit jalopeurat heihin ja
murensit heidän luuusakkin. Sitte kirjoitutti Darius kaikille
kansoille: »se käsky on minulta asetettu, että kaikessa minun
kuninkaan waltakunnassani pitää Danielin Jumalaa peljät-
tämän. Sillä hän on fe eläwä Inmala, joka ijantaikkisesti
pysyy. Hän on wapabtaja ja hädässä auttaja, ja hän tekee
tunnustähtiä ja ihmeitä.» Mutta Daniel tuli woimallisekst
Dariuksen waltakunnassa ja Koreksen sCyrus), Persialai-
sen waltakunnassa. Wielä ludan kansan wankiuden ajalla
«ällötettiin Kaldealaisten waltakunta Cyrukselta, joka perusti
Persian waltakunnan.
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Kuudes Aikakausi.
Aika ludalaisten *) palauksesta Kristuksen syntymä»».

33. Wankiudesta palaaminen. Gsra.
Nehemias. Wiimeifet profetat.

Wr. Neh.
Enstmäisenä wuonna sttte kuin Kores, Persian kunin-

gas, oli wallottanut Babelin, täytettiin Herran sana, jonka
hän 70:sta wankiuden wuodesta oli Jeremiaan kautta, puhu-
nut. Herra herätti silloin Korekfen hengen kuuluttamaan
koko waltakunnassansa: »Herra taiwaau Inmala on käske-
nyt miunn rakentaa itsellensä hnoneeu Jerusalemiin. Kuka
on teidän joukossanne kaikesta hänen kansastansa? Hän
menköön Jerusalemiin ja rakentakoon Herran Israelin In-
malan huoneen.» Niin walmistit itsensä kaikki, jotka luma-
lan Henki kchoitti: ja niittiin joukko, jotka läksit, oli yhteen
42,000, paitsi palwelioita ja piikoja. Serubabel, yksi Da-
widin jälkeisistä, ja ylimmäinen pappi lesua johdatti hei-
dän Jerusalemiin (536 e. Kr.), Wähä jälkeen sinne tultu-
ansa pantiin uuden Herran templin pernstns. Silloin kaikki
kansa huusi korktalla äänellä, kiittäin Herraa; mutta moni
wanhoista, jotka olit nähneet enstmäisen templin, itkit suu-
rella äänellä.

Kuin Samarialaiset kuulit, että nämät wankiudesta läh-
teneet rakensit Herralle, Israelin Jumalalle, templiä, tulit
he Terubabclin ja isäin päämiesten tykö ja sanoit heille:
»me rakennamme teidän kanssanne, sillä me tahdomme etsiä
teidän Jumalaanne, niinkuin tekin.» Mutta ei heidän
tarjoustansa otettu wastaan. Niin Samarialaiset, estit tem-
plin rakentamista, että täytyi sen jättää isoksi aikaa. Tämä

*) Jälkeen Babelin wankiuden kutsuttiin Israelin kansa tawallisesti.
ludalaisiksi.
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tuotti Juvalaisille paljo murhetta, mutta samaan aikaan
nousit heidän joukossansa profetat Haggai ja Sakariasi
jotka wahwistit ja lohdutit kansaa Herran sanalla. Kaksi-
kymmentä wuotta jälkeen palauksen tuli kuitenki templin-ra-
kennus «almuksi ja wihittiiu ilolla. Samarialaiset rakensit
sitte itsellensä oman templin Valitsimin wuorelleSikemin
kohdalle.

Jonkun ajan perästä menit jälleen muutamat Israelin
lapsista ylös Babelista Jerusalemiin (458 e. Kr). Nämät
johdatettiin pappi Gsralta, joka oli toimcllinen kirjanoppi-
nut Moseksen laissa. Esra asetti jälleen jnmalanpalweluksen
ja opetti Herran lakia Israelissa.

Kolmetoistakymmentä wuotta jälkeen päin sai Nehe-
mias.z joka oli Persian kuninkaan juomanlaskiana, tältä lu-
roan mennä Jerusalemiin jälleen rakentamaan kaupungin
jaotettuja muuria. Kuin Samarialaiset ja muut ludalais-
ten wihamiehet kuulit muuria rakcnnettawan, tulit he ja
sodeit Jerusalemia wastaan. Mutta ludalaiset rukoilit Iu«
malaa ja pidit wartioa päiwällä ja yöllä; ja joika rakensit
muuria, teit toisella kädellä työtä ja toisessa pidit aseen
puolnstukseksensa. Koska muurit olit raketut, kokoontui kaikki
kansa, ja Esra pappi kantoi lakikirjan eteen ja luki siitä
kansan kuullen. Ia kaikki kansa teki liiton waeltaa Jumalan
laissa.

Nehemiaan ajalla teki Malakias työtä Indalaisten
seassa, joka oli wimeinen profeta Wanhau Liiton aikana.
Hänen kauttansa julisti Herra: »katlo, miuä lähetän
enkelini, joka on minun eteeni tien walmistawa.
Ia kohta tulee templiinsä se Herra, jota te etsitte, ja
liiton Enkeli, jota te tahdotte: katso, hän tulee! sanoo
Herra Zebaot.»
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Lisäys,

56. Juvalaiset ulkomaan wallan alla.
3)takkabealaiset.

Noin 200 wuotta jälkeen ludalaiöten palauksen Babe-
lin wankiudcsta wallotettnn Persian waltaknnta Makedonian
kuninkaalta Aleksander suurelta, jonka mallitan alle
Juvalaisetkin silloin jouduit. Aleksander osotti itsensä sangen
ystäwällisckst heitä kohtaan. Hänen kuolemansa jälkeen (323
e. Kr.) wallotti yksi hänen sotapäämiehistänsä, Ptolemeus,
joka oli tullut Egyptin kuninkaaksi, pyhän maan ja muutti
monta tuhatta Juvalaista Egyptiin. Häneltäkin ja hänen
iälkeentulewaisiltansa Juvalaiset kohdeltiin leppeydellä.

Mutta uoiu wuonna 200 e. Kr. tulit Juvalaiset Syrian
kuningasten alle. Silloin heille tuli kowa aika. Syrian
kuningas Antiokus Epifanes tahtoi »väkisin waatia lu-
dalaisia kieltämään isäinsä Jumalan, jota he palwelit. Jeni--
salemin kaupunki ja templi ryöstettiin, ja templi wihittiin
epäjumalanpalwelutseen. Pyhät kirjat rewittiin rikki ja pol-
tettiin. Monta Juvalaista luopui silloin Herran laista >rält-
taaksensa niitä rääkkäyksiä, jotka muutoin olisitheitäkohdanneet;
mutta ei ollut niitteukääu luku wähä, jotka ennen tahdoit
kärsiä kaikki, yksin kuolemanki, kuin kieltää, uskonsa Herran
päälle ja ijankaikkisen elämän toiwonsa. Näissä oli yksi äiti,
jolla oli 7 poikaa. Hänen silmäinsä nähden pieksettiin pojat
nauhoilla, toinen toisensa jälkeen, ja pantiin sitte kattiloihin
tulella paistcttaa kuoliaksi. Mtäbywin taisi äiti suurella
kärsiwällisyydellä seu toiwon tähden, joka hänellä oli Juma-
laan, kärsiä tämän jnlmnnden ja lohduttaa poikiansa heidän
kowassa kärsimisessänsä. Ia nämät ci antaneet siltä itsiänsä
saatettaa luopumukseen, waan kehoitit ainoastaan toisiansa
miehuullisesti kuolemaan. Viimeiseltä äitiki mestattiin.
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Tänä hädän aikana nousi yfft Jumalaa pelkaäwäinen
-ja uihollinen pappi, Matalia s nimeltä, poikinensa pelas-
tamaan kansaansa Syriau kuninkaan rasituksesta. Nämät,
joita sitten urostekoinsa tähden kutinttiin Makkabealaisiksi
(wasara), fofoslc ympärilleusä ustoita yksimielistä miehiä, joit-
ten kanssa he kuljit ympäri maata ja kukistit epäjumalain
alttarit. Silloin julmistui Autiokus ja kokosi suuren sota-
joukon hukuttaakseusa Juvalaisia; mutta tämä lyötiin Mak-
kabealaistlta, ja Jerusalemin templi puhdistettiin jälleen epä'
jumalisuuden menosta. Kuiienli wasta pitkällisen tappelun
perästä, jonka ajalla Matatias kuoli ja kaksi hänen poikaansa
hukkui, kolmas poika, jonka nimi oli Simon, sai maan war-
sin wapahdetukst Syrialaioten mallasta. ludalaiset annoit
silloin hauelle ja hänen sumullensa ruhtinaan- ja hlimäispa-
pillisen perintö-arwon, siihen asti kuin Herra oli heille lä-
hettäwä sen oikian prosetan.

Makkabealaisten jälkeiset ei tulleet isiinsä ja sodeit leskensä
mallasta. Niin tulit Ro m alaiset riitaa ratkaisemaan, mutta
anastit sen staan maan ja teit sen »verolliseksi.
joka oli Edomealaiuen, julistettiin Romiu Sinatilta ludean
kuninkaaksi Romin pääwallan alla (4c. Kr.). Herodes oli

H
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sangen ymmärtämä ja iuhollinen mies, jonka tähden häntä
on kutsuttu suureksikin, mutta samassa juuri epäluuloinen
ja julma hallitsia, joka surmasi monta syytöintä, yksin omia
sukulaifiansakin. Hän hallitsi Kristuksen aikaan asti.

57 ludalaisten jumalisuuden tila
jälkeen palauksen.

Ei Herra ainoastansa suullisesti profetainsa kautta an-
tanut Israelin kansalle julistaa tahtoansa, waan profetatja
muut pyhät miehet olit Jumalan käskystä kirjallisestikin
kirjoittaneet Herran sanaa. Koska siis ennustuksen lahja
oli Malallaan kanssa loppunut ja ei pyhiä kirjoja enää yhtään
tullut lisäksi, päätettiin niitten kokous, jotka löytyiwät, ja
Juvalaisissa syntyi eri sääty miehiä, jotka tutkeit pyhiä raa-
matuita ja niitä opetit kansalle. Näitä miehiä kutsuttiin
Kirjanoppineiksi; he otit sittemmin kunnianimen Rabbi
(Mestari). ■— Herran lain-opin tarwe ja kaukaisuus leru-
falemin templistä antoi Juvalaisille johdon palauksen jälkeen
itsellensä asettaa Synagogia moneen paikkaan. Nämät
olit kokouspaikat, joihin kansa sabbatina ja juhlapäiwinä tuli
kokoon rukoilemaan ja itseänsä rakennuttamaan pyhistä raa-
matuista, joita kirjanoppineet heille luit ja selitit. Suu-
rella Raadilla Jerusalemissa, jossa oli 70 jäsentä jaylim-
mainen pappi esimiehenä, oli jälkeen Esran ajan pää-waa-
rinpito kaikissa, mitkä uskoon koskit.

Makkabealaisten aikaan syntyi ludalaisten seassa kaksi
uskon-lahkokuntaa, Fariseukset ja Saddukeukset. Fa«-
riseukset, joita useimmat kirjanoppineet olit, pidit kowasti
kiinni Moseksen laista ja ömistiwat sen ohessa koko joukon
inhimillistä säätyjä, jotka sanottiin tulleen mies mieheltä ha-
masta isäin ajasta. He ahkeroitsit erinomattain ulkonaista.
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pyhyyttä ja liimailit ankarasti jokaista, pienintäkin, lain n-
kosta wastaan. Mutta sydämissänfä olit useimmat heistä
kaikkinaista wääryyttää täynnä, jonka tähden he tosiansa
olit paljaita ulkokullatulta. Se suuri joukko kansaa (halpa
kansa) piti heitä pyhinä ja suostui heihin. Saddukeukset
sitä wastaan hylkäsit wanhinten säädyt ja noudatit elämäs-
fänsä ainoastaan lihallisia himojansa. He sanoit, ettei ole
yhtään elämää tämän perästä, ei kuolleitten ylösnousemista,
eikä enkeliä. Tätä lahkokuntaa olit erinomattain Juvalais-
ten rikkaat ja suuri-sukuiset.

Niissä pakanoissa, jotka olit tulleet ludalaisten pariin
ja saaneet tuta heidän uskonsa ainoan Jumalan päälle ja
nähneet heidän jumalanpelkonsa, oli monta, jotka sen kautta
tulit huomamaan pakanallisen ajatuksensa wääryyden ja ru-
pesit ludalaisuuteen. Tämä muutos oli osittain täydellinen,
niin että he pidit koko lain, jolloin heitä kutsuttiin »wan-
hurskauden proselytiksi suusi ludalainen)»; osittain
se oli paljaaltansa siinä, että he wältit epäjumalan palwe-
lusta, käwit synagogissa ja luit pyhiä raamatulta, jossa ta-
pauksessa he nimitettiin »portti-proselytitsi» taikka myös

Monta kertaa oli Herra jälkeen syntiin-lankeemisen ker-
tonut jo silloin annetun lupauksen Vapahtajan mailmaan
tulemisesta. Pyhissä raamatuissa oli paljo ja felkiöitä en-
nustuksia (profetioja) tämän lupauksen täyttämyksestä Mesi-
aksen eli Kristuksen (se merkitsee Woideltua) kautta, joka
oli syntymä Dawidin siemenestä. Mutta useimmat luda-
laisista luotit siihen, että he olit wanhnrskaat Jumalan
edessä, koska oliwat Abrahamin lapsia, ja niin ei he tunte-
neet mitään sowinnon tarwetta Jumalan kanssa. Kuitenkin
olit he kowasti suutuksissa siitä, että Juvalaisen waltakunnan
täytin olla wieraan kansan alaisen. Sentähden he odotit
Messiaksen tuleman woimalliseksi maalliseksi kuninkaaksi, joka
oli wapahtawa kansansa ulkomaan sortauksesta. Oli km-
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teuft monta hurskasta ja rehellistäki sielua, jotka laista olit
ovpineet tnntemaan syntinsä ja sentähden hartaasti odotit
sen oikian Mesflaksen tulemista, joka oli Israelin pelas-
tawa kaikesta synnistä ja wääryydestä.

38. Wanhan Testamentin kirjat.

Ne kirjat, jotka Indalaisten profttat ja muut pyhät
miehet olit Imnalan käskystä tehneet, löytywät Wanhaan
Testamenttiin otettuina, jolla ymmärretään se osa Bi-
bliaa eli Pyhää Raamattua, joka pnhnn W anhasta Lii-
to s ta. Niin kutsutaan se liitto, jonka Inrnala, sitte knin
ihmiset olit langenneet syntiin, teki Abrahamin ja hänen
jälkeenlnlewaistensa kanssa, edeltä walmistaaksensa heitä Wa-
pahtajan mailinaan tulemiselle. Sitä sanotaan »Wanhakst»
eroitnkseksi siitä liitosta, jonka Inrnala Poikansa lesuksen
Kristnksen kantta on tehnyt kaikkein ihmisten kanssa wal-
mistaaksensa heille pelastnsta synnistä. Tämän jälkimäi-
sen nimi on Itusi Liitto, josta Biblian toinen osa eli
Unsi Testamentti puhnn. Kumpaijetki nämät Biblian osat
fisaltäwät nsioita kirjoja, ja niitä owat eri miehet eri aikoina
tehneet. Kaikki he knitenkin owat kirjoittaneet waikntettuina
Jumalan Hengeltä, ja Pyhä Maarnattn on sentähden lu-
malan Tana, jonka Inrnala on kirjoituttanut, että ihmiset
oppisit tnntemaan Jumalan ja uskossa hänen päällensä tu-
listi autuaiksi.

Wanhan Testamentin kirjat, jotka alun owat kirjoite-
tut hebrean kielellä, owat sisäpitonsa suhteen kolmea laija:
historialliset kirjat, opetuskirjat ja profetalliset
kirjat.

Historialliset kirjat owat: wiisi Moseksen kirjaa, Jo-suan kirja, Tuomarein lirja, Rutin kirja, kaksi Samu-
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elin kirjaa, kaksi Kuningasten kirjaa, kaksi Aikakirjaa,
Gsran kirja, Nehemiaan kirja ja Esterin kirja.

Opetuskirjat owat: Jobin kirja, Pfaltari, Salomo-
nin Sananlaskut, Salomonin Saarnaaja ja Salomonin
Korkia Weisu.

Profetalliset kirjat owat nimitetyt tekiäinsä jälleen j»
jaetut laweutensa mukaan isompiin ja wähcmpiin piofe-
taihin. Isonimat owat neljä: Esaias, Jeremias, Hestkiel
ja Daniel, joista Jeremias paitsi profetallista kirjaansa
myös on jälkeensä jättänyt walityswirtensä. Vähemmät
profetat owat kaksitoistakymmentä. Hofta, Joel, Amos,
Dbadia, Jonas, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanias,
Haggai, Zakarias ja Malakias.

Painawlmmat paikat Wanhan Testamentin kirjoissa owat ne, joissa
on enustuksia Kristuksesta taikka, niinkuin häntä Wanhassa Testa-
mentissä kutsutaan, Vtesslaksesta. Sellaisia Messiallisia paikkoja on
erinomattain Psaltarissa, johan on koottu 150 Psalmia, enin osa kunin-
gas Dawidin tekemiä, ja'piofetain kirjoissa. Lsimeikiksij mainittakoon: Pslll-
mit 16, 22, 68, 69, 110 ja 118, ja Pofetaissa: Es. 7: 14. 8:6.11 :1,
2. 61: 1, 2. ja koko 53 luku; ler. 33: 15—17; Hesek. 34:23.36:26,
27; Dan. 7: 13, 14. 9: 24-27;Hos. 3:4, 5; Joel. 2: 28-32; Am.
9: 11, 12; Mit. 5:2; Zak. 9: 9. 11: 12, 13. 12: 10; Ma1.3:1.4:5,6.

Sekä Wanhan että Uuden Testamentin kirjat owat, niin-
tuin Jumalalta sisälleannetut, se ojennusnuora (grekakst:
tanon), jonka jälkeen ihmisten tnlee asettaa uskonsa ja
elämänsä. Niitä on siitä kutsuttu kanonisiksi. Mutta
paitsi niitä on Bibliassa muutamia kirjoja, joille emme
omista jumalallista alkua. Ne owat hurskasten Juvalaisten
tekemät jälkeen wankiuden ajan ja löytywät Bibliaan otet-
tuina lähinnä ylipuolella luetelluin Wanhan Testamentin kano-
nisten kirjain jälkeen. Niillä on nimenä Apokryfiset (salatut)
kirjat ja owat, ehkä eiwät sowi hengellisen elämämme ojen-
nusnuorakst, yhtähywin hyödylliset lukea, koska puhuwat
hurskasten ihmisten uskosta ja elämästä. Ne owat seuraa-



waiset: luditan kirja, Wiisauden kiija, Tobiaau
kirja, lesus Syrakin kirja, Barukin kirja, Mak°
kabealaisten kaksi kirjaa, Kappaleita Esterin kir-
jasta, Historia Susannasta, Babelin Velistä,
Vabelin lohikärmeestä; Asana» rukous, Kol-
men miehen kiitoswirsi tulessa ja Manassen rw
kous.
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Jutelmia Tndeck GeZtllMntick

GMCinea flfa,
lesuksen Kristuksen Glama.

Ensimäinen Kappale.

lesuksen Kristuksen lapsuus ja nuoruus.
1. Zakarias ja Elisabet. Maria ja Josef.

Luukk. l: 5—38. Matb. 1: 20—24.
Herodeksen ludean kuninkaan aikana oli yksi pappi,

Zakarias nimeltä, ja hänen emäntänsä nimi oli Elisabet.
He olit molemmat hurskaat Jumalan edessä, waeltawaiset
kaikissa Herran käskyissä ja säädyissä laittamattomasti. Ei
heillä ollut lasta, ja he olit jo molemmat ijälliset.

Jhtenä päiwänä, Zakariaan papin wirkaa toimittaissa,
lankesi arpa hänelle, että hänen piti suitsuttaman, ja hän
meni sisälle Herran templiin. Mutta koko wäestö rukoili
ulkona suitsutuksen aikana. Silloin hänelle ilmestyi Herran
enkeli, seisoen suitsutusalttarin oikialla puolella. Zakarias
hämmästyi; mutta enkeli sanoi: »älä pelkää Zakarias, sillä
rukoukses on kuultu, ja emäntäs Elisabet synnyttää sinulle
pojan, ja sinun pitää nimittämän hänen Johannekseksi.
Hän tulee suureksi Herran edessä; eikä juo wiinaa ja wä-
kewiä juomia; hän täytetään Pyhällä Hengellä ja kääntää
monta Israelin lapsista Herran heidän lamalanfa tykö.
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Hän käy edellä hänen edessänsä Eliaan hengellä ja woimal»
la, toimittaaksensa Herralle walmistetnn kansan,» Ia Za-
karias sanoi: »mistä sen ymmärrän? Sillä minä olen wan-
ha, j» emäntäni on jo isällinen.» Enkeli wastais: »minä,
olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja olen lähe-
tetty saattamaan stnulle näitä iloisia sanomia. Ia katso,
sinä tulet kielettömäksi, etkä saa puhua, hamaan siihen päi-
wään asti, jona nämät tapahtumat, ettes uskonut minun
sanojani.» Mutta kansa odotti Zakariasta ja he ihmette-
lit, että hän niin tcmplissä wiipyi. Tultuansa ulos, ei hän
saattanut puhua heille; ja he ymmärsit hänen nähneen näyn
templissä. Ia hän wiittais heille ja jäi mykäksi.

Kuudentena kuukautena sen jälkeen lähetettiin enkeli
Gabriel Jumalalta Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Na-
zaret, neitseen tykö, joka oli kihlattu miehelle, jonka »imi
oli Josef, Dawidin huoneesta; ja neitseen nimi oli Maria.
Enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi: »terwe armoitet-
tn! Herra on sinnn kanssas, siunattu sinä waimoin seassa!»
Kuin hän näki hänen, hämmästyi hän hänen puheestansa
ja ajatteli, millinen se terwehdys oli. Ia enkeli sanoi ha-
nelle: »älä pelkää Maria, sillä sinä löysit armon Jumalan
tykönä. Katso, sinä synnytät pojan, ja sinun pitää
nimittämän hänen lesukftksi (Vapahtaja). Sen pi-
tää oleman snnren ja oitää kutsuttaman ylim-
mäisen Pojaksi; ja Herra Jumala antaa hänelle
Dawidin hänen isänsä istuimen. Hänen pitää
ijankaikkisesti oleman Jakobin huoneen kuniu-
gas, eikä hänen waltakunnallanfa pidä loppua
oleman.»

Niin sanoi Maria enkelille: »kuinka tämä tulee? Sillä
en minä miehestä mitään tiedä,» Enkeli wastais: «Pyhä
Henki! tulee sinun päälles, ja Alimmaisen woima marjoo si-
nna; sentähden myös se Pyhä, joka sinusta syntyy,
pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.» Niin sanoi
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Mana: »katso Herran piika; tapahtllkoon minulle sanas
jälkeen!» Ia enkeli läksi hänen tyköänsä.

Mutta Herrail enkeli ilmestyi myös Josefille unessa ja
sanoi: »Josef, Dawidin poika, älä pelkää ottaa tykös Ma-
naa puolisoas; sillä se, joka hänessä on siinnyt, on pyhästä
Hengestä, Hänen pitää synnyttämän pojan, jonka nimen
sinun Pitää kutsumau lesukseksi; sillä hän on wapah-
tawa kansansa heidän synneistänsä.» Niin Josef
otti Marian tykönsä.

2. Maria ja Elisabet. Johannes
Kastajait syntymä.

Luukk. 1, 39-80.
Maria nousi niinä päiwinä ja tuli Zakariaaw hnonee-

sen ja terwehti Elisabetia. Knin Elisabet knuli Marian
terwehdyksen, täytettiin hän Pyhällä Hengellä, huusi suurella
äänellä ja sanoi: »siimnttn sinä waimoin seassa! Kusta
se minulle tulee, että Herrani äiti tntee minun tököni! Sliu
tuas sinä, joka uskoit, sillä ne täytetään, jotka sinulle owat

sanotut Herralta.» Maria sanoi: «minun sieluni suuresti
ylistää Hemia, ja minun henkeni iloitsee Jumalassa 2Ba-
pahtajasscmi. Katso, tästedes pitää kaikki sukukunnat mi-
nua autuaaksi kutsuma». Sillä se Woimalliuen on suuria
ihmeitä tehnyt minua kohtaan, ja hänen nimensä on pyhä.
Ia hänen laupiuteusa pysyy sumusta sukuun niille, jotka
häntä pelkäwät.» Maria oli Elisabetin tökönä kolme kuu-
kautta, ja palais kotiansa.

Mutta Elisabetin synnyttämisen aika täytettiin; ja hän
synnytti pojan. Ia hänen kylällisensä ja lankonsa kuulit,
että Herra oli tehnyt suuren laupiuden häntä kohtaan; ja
he iloitsit hänen kanssansa. Mutta kahdeksantena päiwänä
he tulit lasta ympäri leikkaamaan, ja kutsuit hauen isänsä
nimeltä Zakariakseksi. Niin hänen äitinsä sanoi: »ei suin-
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taan, waan hän pitää kutsuttaman Johannekseksi.» He
sanoit: »ei ole ketään, sinun sukukunnassasi jota kutsutaan
sillä nimellä;» ja he wiittasit hänen isällensä, miksi hän tah-
toi hänen nimitettää. Hän anoi taulua, ja kirjoitti: »Jo-
Hannes on hänen nimensä.» Ia kaikki ihmettelit. Mutta
kohta aukeni hänen suunsa, ja hän puhui, kiittäin Jumalaa.
Ia kaikki nämät sanat ilmoitettiin, ja kaikki jotka tämän
kuulit, panit sydämihinsä, sanoen: «minkäs luulet tästä lap-
sesta tulewan?

Mutta Zakarias täytettiin Pyhällä Hengellä, jahän ennus»
ti, sanoen: «kiidetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän
on etsinyt ju lunastanut kansansa, ja on meille korottanut au-
tuuden sarwen, Dawidin Palmellansa huoneessa, niinkuinhan
on muinen puhunut pyhäin profetainsa suun kantta: wapah-
taaksensa meitä wiholliststamme, ja muistaaksensa pyhää liit-
toansa sitä walaa, jonka hän wannoi isällemme Abrahamille.
Ia sinä poikainen pitää kutsuttaman Jlimmäisen
profetaksi. Sinun pitää käymän Herran kaswoin
edessä, walmistamacin hänen teitänsä, ja anta-
maan autuuden tunnon hänen kansallensa heidän
fynteinsä anteeksi saamiseksi.»

Mutta lapsi kaswoi ja wahwistui hengessä, ja oli kor-
reessä siihen päiwään asti, jona hänen piti Israelin kan-
fan eteen tuleman.
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3. lesuksen syntymä.

Luutk. 2: I—2o

Niinä päiwänä käwi käsky ulos feifarittci Aiigustuksel-
la, että kaikki mailma piti wciollisekst laskettaman. Silloin
kuki meni kaupunkihwsa panettamaan itseänsä weiolle. Niin
myös Josef Galileasta, Nazaretin kaupungista, meni ylös
ludeaan Dawidin kaupunkiin, jotakutsutaan Betlehemiksi,
sillä hän oli Dawidin huoneesta ja suwnsta, panettamaan
itseänsä werolle, Marian kihlatun emäntänsä kanssa.

Niin tapahtui heidän siellä ollessansa, että hänen syn-
nyttämisensä päiwät täytettiin. Ia hän synnytti pojan esi-
toisensa, ja kapaloitsi hänen ja pani seimeen, ettei heille ol°
lut siaa majassa. Mutta paimenet walwoit siinä paik-
takunnassa ja wartioitsit yöllä laumaansa. Ia katso, Her-
ran enkeli seisoi heidän tykönänsä, ja Herran kirkkaus ym-
päri-walaisi heitä, ja he suuresti peljästyit. Enkeli sanoi heille ;

»älkäät peljätkö; katso, minä ilmoitan teille suuren
ilon, joka on tulewa kaikelle kansalle. Teille on
tänäpänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus
Herra, Dawidin kaupungissa. Ia tämä on teille mer-
kitsi: te löydätte lapsen kapaloituina makaawau seimessä.»
Ia kohta oli enkelin kanssa suuri taiwaallisen sotawäen
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joukko, jotka kiitit lunuilaa ja sanoit: »kunnia olkoon
Jumalalle korkeudessa, ja maassa rauha, ja ih-
misille huwä tahto!»

Sitte enkelit menit heidän tvköänsä taiwaasen, ja pai-
menet puhuit keskenänsä: «käykäämme Betlehemiiu ja kat-
sokaammc sitä kuin on tapahtunut, jouka Herra meille il-
moitti.» Ia he tulit kiiruhtain ja löysit Marian ja Jo»
seftn, niin myös lapsen, joka makais seimessä. Tämän näh-
tyänsä, jnlistit he sen sanoman, mikä heille tästä lapsesta
sanottu oli. Ia kaikki, jotka sen kuulit, ihmettelit niitä, joita
heille paimenilta oli sauottu. Mutta Maria kätki kaikkina-
mät sanat, tutkistellen sydämessänsä. Sitte paimenet pa-
lasit, ylistain ja kunniuittain Jumalaa kaikista, joita he olit
kuuleet ja näheet.

4. lesuksen ympärileikkaus ja wieminen
templiin.

Kahdeksan päiwän kuluttua, kuin lapsi piti ympärilei-
kattaman, annettiin hänelle nimi lesus, joka niin oli enke-
liltä jo ennen kutsuttu, kuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

Sen jälkeen weit Josef ja Maria lapsen lesuksen leru-
salemii», asettaaksensa' häntä Herran eteen, ja uhrataksensa
hänen puolestansa, niiukuiu sanottu oli Herran laissa.
Mutta Jerusalemissa oli mies, jonka nimi oli Simeon;
hän oli hurskas ja jumalinen, odottain Israelin lohdutusta/
ja Pyhä Heuki oli hänessä. Hänelle oli sanottu Pyhältä
Hengeltä, ettei hänen pitänyt ennen kuolemaa näkemän, kuin
hän näkis Herran Kristuksen. Ia hän tuli Hengen wai-
tuluksesta templiin; ja wanhemmat toit sisälle lapsen le-
suksen. Niin hän otti lapsen syliinsä, kiitti Jumalaapa sanoi:
»nyt sinä Herra lasket palwelias rauhaan mene-
mään, sanas jälkeen. Sillä minnn silmäni owat
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nähneet sinun autuutes, jonka walmistit kaikkein
kansain nähtäwäksi, »valkeudeksi walistamaan pa°
kanoita, ja kansas Israelin kunniaksi.» Mutta
Josef ja lesuksen äiti ihmettelit niitä, jotka hänestä sanottiin.

Ia siellä oli Anna niininen profetissa. Hän oli lähes
84 wuotinen leski, eikä lähtenyt templista palwelemasta
Jumalaa paastoissa ja rukouksissa, yötä ja päiwää. Ia tämä
tuli sillä hetkellä siihe», ja kunnioitti myös Herraa ja puhui
hänestä kaikille, jotka lunastusta Jerusalemissa odotit.

5. Tietäjät Itäiseltä maalta.
Betlehemin lasten-murha.

Math. 2. Luukk. 2: 40.
Koska siis lesus oli syntynyt Betlehemissä ludan

maalla, kuningas Herodeksen aikana, tulit tietäjät idästä le-
rusalemiin ja sanoit: »kussa on se syntynyt ludalaisten ku-
ningas? Sillä me näimme hänen tähtensä idässä, ja tulimme
häntä kumartain rukoilemaan.>. Koska kuningas Herodes
fen kuuli, hämmästyi hän ja kaikki lernsalem hänen kans-
sansa. Ia hän kokois kaikki ylimmäiset papit ja kirjanop-
pineet kansan seassa ja kyseli heiltä, kussa Kristuksen piti
syntymän. He, »vastasit häntä: »Betlehemissä luudan maalla,
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sillä niin on profetan tantta kirjoitettu (Mif. 5: 2.): sinä
Betlehem ludan maassa et suinkaan ole wähin ludan pää-
ruhtinasten seassa, sillä sinusta on tulema se ruhtinas, jonka
minun kansaani Israelia pitää hallitseman.» Silloin
rodes salaa kutsui tietäjät ja »visusti tutkisteli heiltä, millä
ajalla tähti ilmestyi, ja lähetti heidän Betlehemiin ja sanoi:
»menkäät ja kysykäät wisusti lapsesta, ja koska te
niin ilmoittakaat minulle, että minäki tulisin ja kumartaisin
häntä.»

Sitte. tietäjät menit matkaansa, ja katso, tähti, jonka
idässä olit nähneet, käwi heidän edellänsä, niin kauwan kuin
se seisahti sen paikan päälle, jossa lapsi oli. Koska he tähden
näit, ihastuit he! sangen suurella ilolla, ja menit huoneesen
ja löysit lapsen äitinsä Marian kanssa. Niin he maahan
lankestt ja rukoilit häntä, ja awasit tawaransa ja lahjoitit
hänelle kultaa, pyhää sawua ja mirhamia. Ia Jumalakielsi
heitä unessa Herodeksen tykö palajamasta; ja he menit
toista tietä omalle maallensa.

Mutta koska he olit menneet pois, niin Herran enkeli
ilmestyi Josefille unessa, sanoen: »nouse ja ota lapsi äiti-
nensn lykös, ja pakene Egyptiin ja ole siellä siihen asti kuin
minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsiwä lasta, hukuttaak-
sensa häntä.» Niin Josef nousi ja otti lapsen äitinensä
yöllä tykönsä ja pakeni Egyptiin.

Mutta kosla Herodes näki itsensä tietäjiltä petetyksi,,
wihastui hän sangen kowin, ja lähetti tappamaan kaikki
poikalapset Betlehemissä ja ckaikissa sen äärissä, jotka kaksi
wuotiset olit taikka nuoremmat, sen ajan jälkeen, kuin hän
oli tarkasti tietäjiltä tutkinut.

Koska Herodes oli kuollut, ilmestyi Herran enkeli Jo-
sefille unessa Egyptissä, ja sanoi: »nouse ja ota lapsi äiti-
nensä ja mene Israelin maalle, sillä ne owat kuolleet, jotka
lapsen henkeä wäijyit.» Niin hän nonsi ja meni Israelin
maalle, ja asui Nazarelin kaupungissa Galileassa. Mutta,
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lapsi kaswoi ja wahwistui hengessä, ja täytettiin
ja Jumalan aimo oli hänen lanssanssa.

6. lesus templisfä kahdentoistakymmenen
wuoden wanhana.

Luu», 2: 41—52.

lesuksen wanhemmat waelsit joka wuosi pääsiäisjuhlalle
Jerusalemiin. Mutta kuin lesus oli kahdentoistakymmenen
ajastajan wanha, menit he Jerusalemiin juhlapäiwän tawan
jälkeen, ja kuin he olit matkalla kotiansa päin, jäi poikainen
lesus Jerusalemiin. Ei Josef ja Maria sitä huomainneet,
waan luulit hänen oleman seurassa; ja he käwit yhden paiwän
matkan ja etseit häntä lankoin ja tultawain seassa. Mutta
kuin ei he häntä löytäneet, palasit he Jerusalemiin, etsein
häntä.

Kolmen päiwän perästä he löysit hänen templisfä istuwan
opettajain keskellä, kuulteleman heitä ja kysywän heiltä. J»
kaikki, jotkahänen kuulit, hämmästyit hänen ymmärrystänsä ja
wastaukstansa. Kuin hänen wanhempansa hänen näit, hämmäs»
tyit he, ja hänen äitinsä sanoi hänelle: »poikani, miksis meil-
le näin teit? Katso, isäs ja minä olemme murehtien tl-
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sineet sinua.» Nii>: hän sanoi heille: »mitä te minua etse-
itte? Ettekö tienneet, että minun pitää olemau niissä,
jotka isäni owat?» Mutta ei he ymmärtäneet sitä sanaa,
kun hän heille sanoi.

Hän meni alas heidän kanssansa Nazarctiin sa oli heil-
le alamainen. Ia hänen äitinsä kätki kaikki nämat sanat
sydämehensä. Ia lesus menestyi wiisaudessa ja ijässä ja
armossa Jumalan ja ihmisten edessä.

Toinen Kappale.

lesuksen Kristuksen julkiset teot.

7. Johanneksen parannussaarna. lesuksen
kaste ja kiusaus.

Mllth. 3, 4. Mark. 1. Luukk, 3, 4.

Viidennellä toistakymmenenuellä keisari Tiberiuksen halli-
tukseu wuodella, Pontius Pilatuksen ollessa Indean maan-
herrana ja Herodeksen (Antipaan) Galileassa tctrarkaua (se
on neljänuesruhtiuas), tapahtui Ininalan sana Johannekselle
Zakariaan pojalle korwessa. Ia Johannes tuli kaikkiin
maan-paikkoihin Jordanin ympäri, ja saarnais parannuksen
kastetta syntein anteeksi antamiseksi, ja sanoi: »tehkäät pa-
rannus, sillä taiwaan waltakunta on lähestynyt.» Ia hä-
nellä oli waate kamelin karmoista ja wyöllänsä hihnainen
wyö, ja ruokansa oli heinäsirkat ja metsähunaja.

Niin hänen tykönsä meni paljo kansaa, ja he kastet-
iii n häneltä Jordanissa ja tunnustit syntinsä. Mutta kuin
kanssa odotti, ja kaikki ajattelit sydämissänsa Johanneksesta:
lieneekkö hän Kristus, sanoi Johannes heille: »minä tosin
kastan teitä medellä parannukseen, mutta se, joka
jälkeeni tulee, on wäkewämpi minua, jonka ken»
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gän" nauhoja en minä ole kelwolliue» päästä-
mään; hän lastaa teitä Pphällä Hengellä ja tu°
1elia.»

Siihen aitaan oli Icsus lähes kolmenlymmenen wuo-
tinen. Ia hän tuli Galileasta loidauii» lohauncksen tykö,
kastettaa häneltä. Mutia Johannes esteli häntä sanoen:
»minä tarwitsen sinulta kastettaa, ja sinä tulet minun tykö-
m?» lesus wastais: »salli nyt. Sillä näin meidän sopii
kaikkea wanhnrskautta täullää.» Ia hän faliei hänen.

Koska lesus oli kastettu, astui hän kohta ylös wedes-
tä; ja katso, taiwaat aukenit hänelle. Ia Johannes näki
Jumalan Hengen tulewau alas, niinkuin kyhkyise», ja tule-
wan hänen päällensä; ja ääni taiwaasta sanoi: »tämä on
se rakas poikani, johonka minä mielistyin».

Sitte wietiiu lesus Hengeltä korpeen kiusattaa perke-
leeltä. Ia paastottuansa 40 päiwää ja 40 yötä, hän isois.
Niin kiusaaja tuli hänen tykönsä ja sanoi: »jos sinä olet
Jumalan poika, niin sano että uämät kiwet leiwikst tule-
wat.» lesus wastais: »kirjoitettu on: ei ihminen elä ai-
noasti leiwasiä, waan jokaisesta sanasia, joka Jumalan
suusta lähtee» (5 Mos. k. 8:3). Silloin ota perkele ha-
nen kanssansa pyhään kaupunkiin, ja asetti hänen templin
harjalle ja sanoi: »jos olet Jumalan poika, niin laske itses
täältä alas, sillä kirjoitettu on: hän antaa käskyn enkeleil-
lensä sinusta, ja he kantamat käsissä sinun, ettes joskus jal-
kas kiwecn loukkaa» (Ps, 9: 11, 12). Niiu lesus sanoi hä-
nelle: »taas on kirjoiteltu: ei sinun pidä kiusaaman Herraa
lumalaas» (S Mos. k. 6: 16) Taas wei hänen perkele
sangen korkialle wuorelle, ja osotti hänelle kaikki mailman
waltakuunat ja uiitteu kunnian, ja sanoi hänelle: »nämät
kaikki sinulle annan, jos lanteet maahan ja rukoilet miuua.»
Niin sanoi lesus hauelle: »mene pois satana! Sillä kii-
joitetta on: Herraa lumalaas pitää sinun kumartaman,

9
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ja häntä ainoa,i palwclenian» (5 Mos, k. 6:13). Silloin jätti
hänen perkele, ja enkelit tulit ja palwelit häntä.

8. lesuksen ensimäiset opetuslapset. Häät
Kanaassa. Templin puhdistus.

luh. 1, 2.
Sitte meni lefus jälleen sille puolelle Jordania, kussa

Johannes kastoi. Kuin Johannes näki lesukfen tulewan
tykönsä, sanoi hän: »katso, Jumalan karitsa, joka
poisottaa mailman synnin!» Toisena päiwänä seisoi
Johannes taas siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. Ia
kuin hän näki lesuksen käymän, sanoi hän: »katso, Jumalan
karitsa!» Mutta ne kaksi opetuslasta kuulit HZncn puhu-
wan, ja seurasit lesusta. Mutta lesus käänsi ilsensä ja
sanoi heille: »mitä te etsitte?» He sanoit: »Rabbi, kussas
asut?» Hän wastasi: »tullaat ja katsokaat.» He tulit ja
näit. kussa hän asui, ja olit sen päiwän hänen tykönänsä»
Jkst niistä kahdesta oli Andreas, Simon Pietarin weli.
Tämä löysi ensin wcljensä Eimonin ja sanoi hänelle: »me
löysimme Messiaan,» ja hän toi hänen lesuksen tykö. Kat-
sottua hänen päällensä, sanoi lesus: »sinä olet Simon
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Jonnan poika; ja sinä pitää kutsuttaman Kefaaksi,» se
on niin paljo kuin Pietari (kallio).

Toisena päiwänä tahtoi lesus mennä Galileaan, ja
löysi Filippuksen ja sanoi hänelle: »seuraa minua!» Fi-
lippus löysi Natanaelin ja sanoi hänelle: »me olemme sen
löytäneet, josta Moses kirjoitti laissa, ja profetat, lesuksen,
Josefin pojan Nazaretistä.» Natanael sanoi hänelle: »tul-
leekko Nazaretistä jotain hywää?» Filippus wastais: »tule
ja katso!» lesus näki Natanaelin tykönsä tulewan ja
sanoi hänestä: «katso, totisesti oikia Israelita, jossa ei ole
petosta,» Natanael sanoi: »mistäs minnn tunnet?» lefus
wastais: »ennenkuin Filippus kutsui sinua fikunapuun
alla ollessas, näin minä sinun». Niin Natanael sanoi hä-
nelle: »Rabbi sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin
kuningas!» lesus wastais: «sinä uskot, että minä sanoin
sinulle: minä näin sinun ftkunapuuu alla; sinä saat wiel»
suurempia nähdä. Totisesti, minä sanon teille: tästedes
pitää teidän näkemän taiwaan awoinna, ja Jumalan enkelit
astuman ylös ja tulewan alas Ihmisen-Pojan päälle.»

Kolmantena päiwänä oli häät Galilean Kanaassa; ja
lesuksen äiti oli siellä. Niin lesus ja hänen opetuslapsensa
kutsuttiin myös häihin. Ia koska wiina puuttui, sanoi le-
suksen äiti hänelle: »ei ole heillä wiinaa.» lesus wastais:
»waimo mitä minun stnuhun tulee? Vi minun aikani ole
wielä tullut.» Hänen äitinsä sanoi palwelioille: »mitä hän
sanoo teille, se tehkäät.» Niin siellä oli kuusi kiwistä we-
siastiaa, pantuna Juvalaisten puhdistamisen tawan jälkeen.
Ia lesus sanoi palwelioille: »täyttäkäät wesiastiat wedel-
-15»; ja he täytit ne ylön täyteen. Sitte hän sanoi heil-
le: »pankaat nyt sisälle ja wiekäät edeskäywälle»; ja he
weit. Mutta koska edeskäypä maisti sitä wettä, joka wii-
nalsi oli tullut, eikä tiennyt, kusta se oli, (mutta pal-
weliat tiesit, jotka weden ammunsit,) kutsui edeskäypä yl-
jän, ja sanoi hänelle: »jokainen antaa ensisti hywää wii»
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ma, ja sittc huonompaa, kuin juowuksissa ollaan. Sinä
kätkit hywän miinan tähän asti.» Tämä on ensimäinen
ihme, jonka lesus teki Galilean Kanaassa.

Mutta ludalaisteu pääsiäinen oli läsnä; ja lesus
meni ylös Jerusalemiin ja löysi templissä istuman ne, jotka
karjaa, lampaita ja kyhkyisiä myyskcntelit, ja waihettajat.
Ia hän teki ruoskan köysistä, ja ajoi ulos ne kaikki temp-
lista, ja lampaat ja karjan, ja kaasi ulos waihettajain ra-
han ja kumosi pöydät ja sanoi niille, jotka kyhkyisiä myit:
»wsekäät nämät täältä pois, ja älkäät tehkö Isäni huonetta
kauppahuoneeksi». Niin sanoit Juvalaiset hänelle: »mitä
merkkiä sinä meille osotat, ettäs näitä teet?» lesus was-
tais: »jaottakaat maahan tämä templi, ja minä tahdon sen
kolmantena väiwänä raketa ylös». Niin Juvalaiset »anoit:
»tätä templiä on raketti, kuusi »viidettäkymmentä ajastaikaa,
ja sinä rakennat sen kolmena päiwänä?» Mutta hän
sanoi ruumiinsa templistä. Koska hän siis oli kuolleista nous-
nut, muistit hänen opetuslapsensa hänen sen heille sanoneeksi.

9. lesuksen kanssapuhe Samarialaisen
waimon kanssa.

loh. 4.
Sen jälkeen jätti lesus ludean ja meni takaisin Ga-
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likaan. Mutta hauen piti Samarian läpitse waeltaman.
Niin hän tuli Samarian kaupunkiin, jonka nimi oli Sikar,
jossa Jakobin lähde oli. Ia koska hän oli matkasta wäsy-
nyt, istui hän lähteen päälle; ja Samarian waimo tuli
wettä ammuntamaan. Niin lesus sanoi hänelle: «anna mi-
nun juovakseni.» Hän wastais: »kuluta sinä anot minulta
juoda, joka olet ludalainen, ja minä olen Samarialainen?»
(Sillä ei ludalaiset pidä yhtään kanssakäymistä Samaria-
laisten kanssa.) lesus sanoi: »jos tietäisit Jumalan lahjan
ja kuka se on, joka sinulle sanoo: anna minun juodakseni;
niin sinä anoisit häneltä, ja hän antais sinulle elämää wet-
ta.» Waimo sanoi: »Herra, eipä sinulla ole milläs am-
munnat, ja lähde on sywä; kusta siis sinulla on sitä elämää
wettä?» lesus waskais: »jokainen, joka juo tästä wedes-
tä, hau janoo jälleeu. Mutta joka siitä medestä juo, kun
minä hänelle annan, ei hän janoo ijankaikkisesti.» Sanoi
waimo hänelle: »Herra, anna minulle sitä wettä, etten ja-
noist enkä tarwitsist tulla tänne ammuntamaan».

lesus sanoi hänelle: »mene, kutsu miehes ja tule tän-
ne.» Waimo wastais: »ei minulla ole miestä». Sa-
noi lesus hänelle: «oikein sanoit: ei minulla ole mies-
tä. Sillä wiist miestä on sinulla ollut, ja se, joka sinul-
la nyt ei ole sinun miehes.» Waimo sanoi hänelle:
»Herra, minä näen sinun olewan profetan. Isämme owat
tällä wuorella (Garizim) kumartain rukoilleet, ja te sanotte:
Jerusalemissa on se paikka, jossa pitää rukoiltaman.» le-
sus sanoi hänelle: »waimo, usko minua, se aika tulee, ett'
ette tällä wuorella eikä Jerusalemissa Isää rukoile; waan
totiset rukoiliat rukoilemat Isää hengessä ja to-
tuudessa. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoi-
lewat, niitten pitää hengessä ja.totuudessa häntä
rukoileman,» Waimo sanoi: »minä tiedän Messiaan tule-
waksi, jonka nimi on Kristus. Tultuansa hän ilmoittaa meille
kaikki.» lesus sanoi hänelle: »minä olen se, jokakanssas puhun.
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Niin »aimo jätti «vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja
sanoi niille ihmisille: »tulkaat katsomaan sitä ihmistä, joka
minulle sanoi kaikki mitä olen tehnyt. Eikö hän lieneKiis-
tus?» Niin he läksit kaupungista ja menit hänen tykönsä;
ja monta Samarialaista uskoi hänen päällensä sen waimon
puheen tähden; ja he rukoilit häntä wiipymään heidän ty-
könänsä. Niin hän wiipyi siellä kaksi päiwää. Ia paljon
usiammat uskoit hänen sanansa tähden ja sanoit sille wai-
molle: »emme nyt enää usko sinun puhees tähden; sillä me
itse olemme kuulleet, ja tiedämme hänen totisesti ole-
wan Kristuksen, mailman Vapahtajan.»

10. tyietatin kalansaalis. Matheukfcn
kutsumus. Apostolein walitseminen.

M»th. 4,9, 10. «Mark. 2, 3. Luu kk. 5, 6.
Sen jäikeen tuli lesus taas Galileaan ja asui Kaper-

naumin kaupungissa. Ia hän saarnais Galilean synago-
gissa, sanoen: »aika on täytetty; tehkäät parannus ja usko-
kaat cwankeliumi. sillä taiwaan waltakunta on lähestynyt.»

Niin tapahtui, että lesus seisoi Genesaretin meren ran-
«alla, ja koska kansa tunki hänen tykönsä kuuleman luma-
lan saanaa, meni hän yhteen wenheesen, joka on Simonin,
ja pyysi hänen wähän maasta laskemaan ulos. Ia hän
istui ja opetti kansaa »venheestä. Lakattuansa puhumasta,
sanoi hän Simouille: »wie sywälle, ja heittäkäät werkkonne
apajalle.» Simon wastais: »Mestari, kaiken yön olemme
työtä tehneet mitään saamata; mutta sinun käskystäs heitän
ulos werkon. Ia sen tehtyänsä, suljit he niin suuren ka-
laston, että heidän (verkkonsa repeis. Niin he wiittastt
kumppaneillensa toisessa wenheessä, tulemaan ja auttamaan
heitä. He tulit ja täytit molemmat wenkect, niin että ne
rupesit wajoomaan.
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Koska Simon Pietari sen näki, lankcis hän lesuksen
polwein juureen, sanoen: »Herra, mene tyköäni, sillä minä
olen syntinen ihminen!» Sillä bämmystys eli käsittänyt
hänen ja kaikki, jotka hänen kanssanssa olit, kalan saaliin
tähden, niin myös hänen weljensä Andreaksen ja Jakobin
ja Johanneksen, jotka Simonin kanssa olit. Ia lesus
sanoi Simoinlle: »älä pelkää, tästedes saat ihmisiä,» Ia
he wedit wcnheet maalle ja jätit kaikki ja seurasit häntä.

Jonkun ajan perästä sen jälkeen läksi lesus taas ulos
meren puoleen, ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä, ja hän opetti
heitä. Mutta ohitse mennessänsä, näki hän Le-
win, joka myös Matheukseksi kutsuttiin, istuman tulli-
huoneessa, ja sanoi hänelle: »seuraa minua!» Hau uoust
ja jätti kaikki ja scurais häntä. Ia Lewi teki hänelle isot
wieraspidot huoneessansa, ja monta pnblikania ja syntistä
atrioitst lesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Mutta
kuin kirjanoppineet ja fariseukset sen näit, sanoit he hänen
opetuslapsillensa: »miksi Mestarinne syö ja juo publikanein
ja syntisten kanssa?» Koska lesus se» kuuli, sanoi hän
heille: »ei t'erw,eet se parantajaa, waan sairaat.
En minä tullut wanhurskaita kutsumaan, waan
syntisiä parannukseen.»

Niinä päiwänä tavahtui, että lesns meni wuorelle ru-
koilemaan, ja hän oli kaiken yötä rukouksessa Jumalan tykö,
Ia päiwän tultua, kutsui hän opetuslapsensa ja walitst heistä
kaksitoistakymmentä, joika hän myös Apostoleiksi (s. o.
lähettiläistksi) nimitti: Simonin, jonka hän myös Pietariksi
kutsui, ja Andreaksen hänen weljensä, Jakobin ja Johan-
neksen (Zebedenksen pojat), Filippuksen, Bartolomeuksen,
Thomaan, Matheuksen (Lewin), Jakobin (nnoremman, Al-

*) Publikanit olit alimmaisia wirkamiehiä, jotka kokosittulliwelvja
Romalaisten puolesta. Niitä he omin lupinsa usein kiskoit laittomasti
ja olit sentähden warfin ylenkatsotut ja wihatut ludalaisilta.
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fein pojan), Simonin (Kiiwaitelian), ludan (Jakobin po-
jan) ja ludas Iskariotin, joka myös oli pettäjä. Nämät
hän sääsi olemaan tukö»än'ä, ja lähctettäiriksensä saarnaa-
maa», ja saamaa» voiman tauteja parantaa ja perkeleitä
ajaa ulos.

11. lesuksen Wuorisaarna.

Math. 5-7. Suukt. 6,

lesus waelsi ympäri kaiken Galilea» jaopetti ludalaistcn
synagogissa, saarnais waltakunna» ewankeliumia ja paransi
kaikkinaiset taudit kansan seassa. Ia häntä seurais paljo
wäkeä. Mutta koska bän näki kansan, astui 'cm ylös wuo-
relle; ja kuin häu oli istunut, tulit hänen opetuslapsensa
hauen tykönsä. Niiu hän awais funnla, opetti heitä ja sanoi:

»Autuaat owat hengellisesti waiwauet, sillä heidän on
taiwaan waltaknnta. Autuaat owat murheelliset, sillä he
saawat lohdutuksen. Autuaat owat siwiät, sillä he saawat
maan periä. Autuaat owat, jolka isoowat ja jauoowat wan-
hurskautta, sillä he rawitaan. Autuaat owat laupiaat, sillä
l>e saawat lanpiuden. Autuaat owat puhtaat sydämestä,
sillä he saawat nähdä luinalan. Autuaat owat rauhan
tekiät, sillä ne pitää Jumalan pojiksi kutsuttaman. Autuaat
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omat, jotka »vanhurskauden tähden wainotaan, sillä heidän
on taiwaan waltatunta. Autuaat oletta te, koska ihmiset
pilkkaamat ja wainoowat teitä, ja puhumat kaikkinaista pa-
huutta teitä wastaan, walhetellen minun tähteni».

»Älkäät luulko, että minä tulin lakia ja profetoja pääs-
tämään; en tullut päästämään, maan täyttämään. Te
kuulitte sanotuksi: rakasta lähimmäistäs, ja wiihaa wihol-
listas. Waan minä sanon teille: rakastakaat wihollisianne,
stunatkaat niitä, jotka tetta sadattawat, tehkäät niille hywää,
jotka teitä wihaamat, ja rukoilkaat niitten edestä, jotka teitä
wainoowat ja wahiiissoittawat, että te olisitte Ilänne pojat,
joka on taiwaissa: sillä hän sallii aurinkonsa koittaa niin
pahain yli kuin hywäinki, ja antaa sataa niin wäärille
kuin wanhurskaillenkin. Olkaat siis täydelliset, niin-
kuin taiwaallinen Isänne on täydellinen».

»Koskas almua an)iat, älköön masen kätes tietäkö, mitä
oikia kätes tekee. Ia koska rukoilette, pitää teidän rnkoi-
leman näin: Isä meidän, joka olet taiwaissa: Py-
hitettv olkoon sinnn nimes; Lähestyköön sinun
waltaknntas; Olkoon sinun tahtos niin
knin taiwaassa; Anna meille tänä päiwänä joka
päiwäinen leipämme; Ia anna meille welkamme
anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme wel-
wollistemme; Ia älä johdata meitä kiusaukseen;
Waan päästä meitä pahasta. Sillä sinnn on wal-
takunta, ja woima», jakunnia, ijankaikkisesti. Amen.

Anokaat, niin teille annetaan; etsikäät, niin löydätte;
kolkuttakaat, niin teille awataan».

»Älkäät murehtiko henkenne tähden, mitä syötte ja mitä
juotte, eikä ruumiinne tähden, millä itsiänne werhoitatte.

Katsokaat taiwaan lintuja: ei he kylwä eikä niitä eikä kokoo
riiheen; ja taiwaallinen Isänne ruokkii heidän. Ettekö te
paljo enempi ole kuin he? Katsokaat kukkaisia kedolla, kuinka
he kaswawat: ei he työtä tee, eikä kehrää. Kuitenki sanon
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minä teille, ettei Salomon kaikessa kunniassansa ollut niin
waatetettu, kuin yksi heistä. Jos Jumala näin waatettaa
pellon ruohon, joka tänäpänä seisoo ja huomenna pätsiin
heitetään, eikö hän paljon enemmin teille sitä tee, te wähäus-
toiset! Etsikäät ensin Jumalan waltakuntaa ja
hänen wanhurskauttansa, ja niin kaikki nämät
teille annetaan».

»Älkäät tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; sillä millä tuomi-
olla te tuomitsette, pitää teitä tuomittaman, ja sillä mitalla,
jolla te mittaatte, pitää teille takaisin mitattaman. Kaikki
mitä tahdotte että ihmiset teille tekisit; setehkäät
teki heille.»

»Menkäät ahtaasta portista sisälle; sillä se portti on
lawia ja tie awara, joka wie kadotukseen, ja niitä on monta,
jotka siitä sisälle menewät. Mutta se portti on ahdas ja
tie kaita, joka wie elämään, ja barwat owat, jotka sen
löytämät.» *

»Jokaisen, joka minulta uämat puheet kuulee ja ne tekee,
wertaan minä toimelliseen mieheen, joka huoneensa kalliolle
rakensi. Ia sade lankeis, ja wirrat tulit, ja tuulet puhalsit
ja sitä huonetta sysäsit, joka ei kuitenkaan kukistunut; sillä
se oli kalliolle perustettu. Mutta jokainen, joka kuulee
minulta nämät puheet eikä tee niitä, hän »verrataan tyhmään
mieheen, joka huoneensa sanualle rakensi. Ia sade lankeis,
ja wirrat tulit, ja tuulet puhalsit ja sitä huonetta sysäsit;
joka kukistui, ja sen lankeemus oli suuri.»

Koska lesus oli lopettanut nämät puheet, hämmästyi
kansa hänen oppiansa. Sillä hän opetti heitä woimalli-
sesti, eikä niinkuin kirjanoppineet.
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12. Päämiehen palwelia. lesus nukkuu
haahdessa. Gergesenit.

Matb. 8. Mark. 4, 5. Luu», 7, 8.
Koska lesus astui alas wuoielta, seurata häntä paljo

kansaa. Ia koska hän meni Kapernaumiin, tuli sadanvää-
mies hänen tykönsä ja rukoili häntä, ja sanoi: »Heira, pal-
weliani sairastaa kotona halwattuna ja kowin waiwataan.«
lesus sanoi: «minä tulen ja parannan hänen». Niin sa-
danpäämies wastais: »Herra, en ole minä mahdollinen,
että sinä tulet kattoni ala; waan sano ainoasti sana, niin
palweliani paranee. Sillä minä olen myös ihminen toisen
mallan alla, ja minun allani on sotamiehiä; ja sanon tälle:
mene, ja hän menee; ja toiselle: tule, ja hän tulee;
ja palwclialleni: tee tämä, ja hän tekee». Koska lesuS
itämän kuuli, ihmetteli hän, ja sanoi heille, jotka seurasit:
»totisesti sanon minä teille: en ole löytänyt senkaltaista
uskoa Israelissa». Sitte lesus sanoi sadanpäämiehelle:
»mene, ja niinkuin uskoit, niin sinulle tapahtukoon». Ia
sillä hetkellä parani hänen palweliansa.

Koska nyt lesus näki paljon kansaa ympärillänsä, käski
hän mennä toiselle puolelle merta. Niin yksi kirjanoppinut
tuli ja sanoi hänelle: »Mestari, minä tahdon sinua seurata,
kuhunka ikänä menet.» lesus wastais: «ketuilla on luolat
ja taiwaan linnuilla pesät; waan Ihmisen-Pojalla ei ole,
kuhunka päänsä kallistaa,», Sitte hän astui haahteen ja hänen
opetuslapsensa seurasit häntä. Mutta katso, suuri ilma
nousi merellä, niin että haaksi aalloilta peitettiin, mutta
lesus makais. Niin tulit hänen opetuslapsensa ja herätit
hänen, ja sanoit: »Herra, auta meitä, me hukumme.» Ia
hän sanoi heille: »te heikkouskoiset, miksi olette pelkurit?»
Niin hän nousi ja asetti tuulen ja meren; ja aiwan
tyweni. Niin ihmiset ihmettelit, sanoen: »millinen tämä on?
Sillä tuuletti ja meri owat hänelle kuuliaiset.»
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Ia kuin lesus tuli tuolle puolelle merta, Gergesenein
(tahi Gadaieuieu) maakuntaan, juoksi häntä wastaan kaksi
pirulta riiwatwa, jotka olit haudoista lähteneet; ne olit
sangen hirmuiset, niin ettei kenkään tainnut sitä tietä waeltaa.
He huusit: »lesus, Jumalan Poika, mitä meidän sinuun
tulee? Oletkos tullut tänne meitä waiwaamaan ennen aikaa?»
Ia kaukana heistä käwi sangen suuri sikalauma laitumella.
Niin perkeleet rukoilit ja sanoit: »jos sinä ajat meidän ulos,
niin salli meidän mennä sikalaumaan.» Hän sanoi heille:
»mcnkäät». Niiu he läksit ulos ja menit sikalaumaan. Ia
koko sikalauma syöksi äkistä itsensä jyrkältä mereen ja huk-
kui. Mutta paimeuet pakenit ja menit kaupunkiin ja il-
moitit kaikki. Niin koko kaupunki meni ulos lesusta was-
taan. Ia koska he hänen näit rukoilit he häntä menemään
pois heidän maansa ääristä.

13. Januksen tytär ja werenjuoksua
sairastama waimo.
OTaift. 0. Mark, 5. öuukk. 6,

Kuin lesus taas meni haahdella yli, kokoontui paljo
kansaa hänen tykönsä. Ia yksi mies tuli, jonka nimi oli
lairus ja se oli synagogan päämies. Hän lankeis lestiksen
jalkain juureen, ja rykoili häntä tulemaan hänen huoucesensa.
Sillä hänellä oli ainoa tytär lähes kahdentoistakymmenen.
wuottne!!, ja se kuoli.

Mutta lesuksen mennessä ahdisti kansa häntä. Ia yksi
waimo, joka oli sairastanut werenjuoksua kaksttoistakymmcntä
wuotta, ja oli kaikki waransa parantajille kuluttanut, eikä
woitu keltään parattaa; hän käwi takana ja rupeis hänen
waattcensa licpeesen; niin kohta hänen »verensä juoksu asettui.
Ia lesus sanoi: »kuka se on, joka minuun rupeis?» Mutta
koska he kaikki kielsit, sanoi Pietari ja ne, jotka hänen kans-
fansa olit: »Mestari, kansa ahdistaa sinua, ja sinä sanot: »kuka
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minuun rupeis?» Mutta lesus sanoi: »jok» minuun rupeis,
sillä minä tunsin woiman minusta lähteneen ulos,» Mutta
koska waimo näki, ettei se salaa ollut, tuli hän wapisten ja
maahan lankeis hänen eteensä, ja julistikaikelle kansalle, minkä
syyn tähden hän oli häneen rumennut ja kuinka hän niin
äkisti tuli tenveekst. Mutta hän sanoi hänelle: »ole hywässä
turmassa, tyttäreni, uskos on sinua auttanut; mene rauhaan!»

Hänen wielä puhuissansa, tuli yksi synagogan päämieheltä,
sanoen: »tyttäres on kuollut; älä Mestaria waiwaa». Waan
koska lesus sen kuuli, wastais hän häntä, sanoen: »älä
pelkää; usko ainoastaan, niin hän paranee.» Mutta huo-neesen tultua, ei hän sallinut ketään tulla sisälle, maan Pie-
tarin ja Jakobin ja Johanneksen, ja sen lapsen isän ja äitin.
Ia he kaikki itkit ja paruit häntä. Waan hän sanoi: »älkäät
itkekö; ei hän ole kuollut, maan makaa.» Ia he nauroit
häntä, tietäin hänen kuolleeksi. Niin häu ajoi kaikki uloS,
rupeis hänen käteensä ja huusi: »piikainen, nouse ylös!» Ia
hänen henkensä palais, ja hän kohta nousi ylös. Ia hän.
käski hänelle antaa ruokaa.
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14. Namin lesken poika. Syntinen waimo
lefukfcn jalkain juuressa.

Luukk, 7,

Sen jatkeen tapahtui, että lesus meni kaupunkiin, jonka
nimi on Nain, Muita hänen lädestyissänsäkaupungin
katso, kuollut kannettiin ulos. joka oli äitinsä ainoa poika,
ja se oli leski; ja paljo kaupungin kansaa käwi hänen kans-
fanssa. Koska Herra hänen näki, armahti hän häntä ja
sanoi: »älä itke». Ia meni ja rnpeis paariin, ja kantajat
seisahdit. Ia hän sanoi: »nuorukainen, minä sanon sinulle:
nouse ylös!» Ia kuollut nousi istualle ja rnpeis puhumaan.
Ia lesus antoi sen äitillensä. Mutta pelko tuli
ja he kunnioitit Jumalaa, sanoen i »suuri profeta on nousnut
selaamme, ja Jumala on kansaansa etsinyt».

Sitte yksi fariseuksista, Simon nimeltä, pyysi häntä
ruualle kanssansa. Ia hän meni fariseuksen huoneesen, ja
atrioitsi. Mutta kaupungissa oli waimo, joka oli syntinen;
ja tämä, saatuansa kuulla, että hän atrioitsi fariseuksen huo»
neessa, toi klasin kallista woidetta; ja seisoi takana hänen
jalkainsa jnnressa itkein, ja rnpeis kyyneleillänsä kastamaan
hänen jalkojansa ja niitä päänsä hiuksilla kuiwais, ja suuteli
hänen jalkojansa ja woiteli ne woiteella.
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Mutta kuin fariseus, joka hänen oli kutsunut, sen näki,
sanoi hän iseksensä: »jos tämä olis profeta, niin tietäis,
mikä ja millinen tämä waimo on, joka häneen nipee: että
hän on syntinen.» Ia lesus sanoi hänelle: »Simon, mi-
nulla on jotaki sinulle sanomista.» Hän sanoi: »Mestari,
sano.» lesns sanoi: »kaksi welkamiestä oli yhdellä lainaa-
jalla; toinen oli wclkaa »viisisataa penninkiä, toinen wiisi-
kymmentä. Koska ei heillä ollut waraa maksaa, antoi hän
mollemmille anteeksi. Sano siis, kumman näistä pitää häntä
enemmän rakastaman?» Simon wastais: »sen, luullakseni,
jolle hän enemmän anteeksi antoi.» lesus sanoi: »oikein

la hän käänsi itsensä waimoon päin, ja sanoi
Simonille: »näetkös tämän waimon? Minä tulin huouecses;
et sinä antanut wettä jalwoilleni, mutta tämä kyyneleillä
kastoi jalkani, ja ne hiuksillansa. kuiwais. Et sinä minua
suudellut, mutta tämä, sittekuin tähän tulin, ei ole lakannut
jalkojani suutelemasta. Et sinä päätäni öljyllä woidellut,
mutta tämä woiteella jalkani woiteli. Minä sanon sinulle:
sentähden että hänelle paljo syntiä anteeksi annettiin, niin
hän paljon rakasti; mutta jolle wähcmpi anteeksi annetaan,
se wähemmän rakastaa.» Niin hän sanoi hänelle: »sinun
syntis owat anteeksi annetut.» Niin rupesit ne, jotka
ynuä atrioitsit, sanomaan keskenänsä: «kuku tämä on, joka
synnitkin antaa anteeksi?» Mutta hän sanoi waimolle:
»uskos wapahti sinun, mene rauhaan!»

15. Sairas Betesdan lammikolla. Opetus-
lasten tähkäpäitä noukkiminen.

loh. 5. Matb. 12.
Sitte oli Indalaisten jublapäiwä, ja lesus meni ylös

Jerusalemiin. Mutta Jerusalemissa on lammasportin ty-
könä lammikko, joka kutsutaan Betesdaksi, jossa oli wiist
wajaa. Joissa makais suuri joukko sairaita, ontuwia, hal°
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watuita, jotka odotit weden liikuttamista. Sillä enkeli tuli
alas määrätyllä ajalla lammikkoon ja sekoitti weden. Joka
siis ensimäiseuä weteen astui, koska se sekoitettu oli, se parani,
ehkä missä ikänä taudissa hän oli.

Niin siellä oli mies, joka kahdeksan neljättäkymmentä ajas-
taikaa oli sairastanut. Koska lesus hänen näki makaaman,
ja tunsi hänen jo kauwan sairastaneen, sanoi hänelle: »tah-
dotkos tulla terweekst?» Sairas wastais: »Herra, ei ole
minulla sitä ihmistä, joka minun wie lammikkoon, koska west
on sekoitettu; mutta koska minä tulen, on jo toinen edelläni
siihen astunut.» lesus sanoi hänelle: »nouse, ota wuotees
ja käy»! Ia kohta parani se ihminen, ja otti »vuoteensa ja
käwi, ja se päiwä oli sabbatti.

Sanoit siis Juvalaisetparatulle: »nyt on sabbatti, ei sinun
sowi wuodetta kantaa.» Hän wastais heitä: »joka minun
paransi, se sanoi minulle: ota wuotees ja käy!» Niin he
kysyit häneltä: »kuka on se ihminen, joka sinulle sanoi: ota
wuotees ja käy?» Mutta ei hän tiennyt, knka se oli; sillä
lesus oli mennyt pois kansan tähden, joka oli siinä paikassa.

Sitte löysi lesus hänen sanoi hänelle: »katso,
sinä olet parattu/ älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapah-
tuist jotain pahempaa,» Niin se ihminen meni pois ja il-
moitti ludalaisille, että lesus oli se, joka hänen oli paran-
tanut. Mutta ludalaiset rupesit feutäbdeu wainoomaan le°
snsta ja etseit häntä tappaaksensa, että hän senkaltaista teki
sabbattina. lesus sanoi heille: »minnn Isäni tekee työtä
hamaan tähän asti, ja minä myös teen työtä» Sentähden
etseit ludalaijet häntä wielä enemmin tappaaksensa, ettei
hän ainoastaan sabbattia rikkonut, waan myös sanoi Jumalan
Isäksensä, ja teki itsensä Jumalan kaltaiseksi.

Siihen aikaan käwi lesus sabbattina laihoin läpitse; niin
hänen opetuslapsensa isosit, ja rupesit tähkäpäitä noukkimaan
ja syömään. Mutta sen nähtyänsä, sanoit fariseukset hänelle:
»katso sinun opetuslapses tekewät sitä, mitä ei sowi sabbattina
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tehdä.» Mutta hän sanoi heille: »ettekö ole lukeneet mitä
Dawid teki, koska hän ifois ja ne, jotka hänen kanssansa
olit? Kuinka hän meni Jumalan hnoneesen ja söi näkyleiwat,
joita ei hänen sopinut syödä, ei niittenkään, jotka hänen
kanssansa olit, waan ainoastaan pappein. Taikka ettekö
laissa ole lukeneet, että sabbattina rikkomat papit tcmplissä
sabdatin, ja owat knitenki nuhteettomat? Mutta minä sanon
teille: tässä on se, joka on suurempi kuin templi. Mutta
jos tietäisitte, mikä se on: lanpintta minä tahdon ja en
uhria (H os. 6: 6.), sitte ette suinkaan tuomitstst wiattomia.
Sillä Ihmisen-Poika on sabbatinki Herra.»

18. lesuksen seitsemän wcrtausta Jumalan
Valtakunnasta.

Math. 13. Mark. 4. Suuff. 8.
Sen jälkeen, koska Icsus taas oli Galileassa, läksi hän

huoneesta ja istui meren rannalla. Ia hänen tykönsä ko»
koontui paljo kansaa, niin että hän meni haahteen ja istui;
mutta kaikki kansa seisoi rannalla. Ia hän puhui heille
paljon wertaukstlla, sanoen:

»Kylwäjä meni ulos siementänsä kylwämään. Ia hänen
lylwäissänsa, lankeis muutama siemen tien oheen ja se
tallattiin, ja taiwaan linnut söit sen. lanleis
kiwistöhön, ja oraalle päästyä, se kuiwettui, ettei ollut
märkyyttä Ia muutama lankcis orjantappuroihin,
ja orjantappurat ynnä nousit ja tukahntit se». Ia muutama
lankcis hywääu maahan, ja kuin se nousi, teki se sata-
kertaisen hedelmän.» Tämän sanottuansa, huusi hän:
«jolla 011 kirnuat kuulla, se kuulkoon!»

Niin hänen opetuslapsensa kysyit häneltä, sanoen: »mikä
olis tämä wcrtans?» Niin hän sanoi: »teidän on annettu
tuta Jumalan »valtakunnan salandet, mutta muitten waan
wertaukstlla. Mutta tämä on se wcrtaus: siemen on

10
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Jumalan sana. Mutta jotta tien oheen, owat ne, jotka
knnlewai; sitte tulee perkele ja ottaa sanan heidän sydämis-
tänsä, ettei he uekoist ja wapaikst tulisi. Mutta jotka kiwis-
töhö», owat ue, koska he kuulemat, ottawat he sanan ilolla.
wästaan, eikä heillä, ole juurta; hetkeksi he uskomat, ja kiu-
saukseu ajalla lankeemat pois. Mutta se joka orjantappuroihin
laukeis, omat ne, jotka kuulemat, ja mencwät pois ja tuka--
hntetaan surusta, rikkaudesta ja elämän hekumasta, eikä
fauna hedelmää. Mutta joka hywään maahan, owat ne,,
jotka sanan kuulemat ja kätkewät hywällä ja toimellisclla
sydämellä, ja saattamat hedelmän kärsiwällisyydessä».

Toisen merlauksen pani hän heidän eteensä, sanoen:
»taimaan waltakuuta on ihmisen wertainen, joka kylwi hy-
wän siemenen pesoonsa. Mutta ihmisten maatessa, tuli
hänen wihollisenfa ja kylwi ohdakkeita nisnin sekaan,
ja meui pois. Mutta koska oras rupeis kaimamaau ja
hedelmän kantoi, silloin räyit myös ohdakkeet. Mutta per
heeu-isännän palweliat tulit ja sanoit hänelle: Herra etkös
hywää siementä kylmänyt pelloos? Kusta siis sille on
ohdakkeet? Hän wastais: wihamies sen teki. Niin Palme-
liat sanoi!: tahdotkos että menemme ja kokoomme ne? Mut-
ta hän sanoi: e», ettette ohdakkeita koo essanne myös tem-
paist ynnä heidän kanssansa nisuja pois. Sallikaat molemmat
kaswaa elon aikaan asti; ja elonajalla sanon miuä elomie-
hille: kootkaat ensin ohdakkeet ja sitokaa! heitä lyhteisiin
poltettaa, mutta nisut kootkaat minun aittaani».

Sitte hauen opetuslapsensa tulit hänen tykönsä, sanoen:
»selitä meille se wertans pellon ohdakkeista,» Hän sanoi
heille: »joka kylwää hywän siemenen, se on IhmisenPoika.
Mutta pelto on mailina; maan hymä siemen, ne omat mal-
takunnan lapset; mutta ohdakkeet omat pahan lapset. Wi-
hellinen, joka ne kylwi, on perkele; elonaika on mailman
loppu; multa elomiehet owat ei-lelit. Niinkuin siis ohdak-
teet haetaan kokoon ja tulella poltetaan, niin on myös tämän
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ntatlman lopulla. Ihmisen-Poika lähettää enkelinsä, ja he
kokoomat hänen waltakunnastansa kaikki pahennukset ja ne,
jotka wäälyyttä tekewät; ja heittämät heidän tuliseen pätsiin.
Tiellä on olewa itku ja hammasten kiristys, Nntta man-
hurskaat kiiltäwät niinkuin anrinko Isänsä waltakuunassa».

Ia hän sanoi heille mielit mnita wertauksia:
»Taiwaau wattakunta ou sinapin sicm enen mertaincn,

jonka ihminen otti ja kylwi peltoonsa; joka on pienin kaikkia
siemeniä, mutta kaswaneena on suurin kaaleista ja tulee
puuksi, niin että taiwaan linnut tnkewat ja tekemät pejänfä
sen oksille».

»Taiwaan maltakunta on hapatuksen wertainen, jonka
maimo otti ja sekoitti kolmeen matkaan jauhoja, siihen asti
kuin kaikki happani».

»Taas on taiwaan maltakunta aarteen
joka on peltoon kätketty, jonka ihminen löysi ja kätki sen;
ja ilon tähden, joka hänelle siitä oli, meni hän pois ja
myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti <en pellon».

»'Taiwaan maltakunta on kauppamiehen wertainen, joka
etsii hywiä päärlyjä. Ia koska hän löysi yhden kalliin
päärlyn, meni hän pois, myi kaikki, mitä hänellä oli, ja
osti sen».

»Taas on taiwaan maltakunta werkon wertainen,joka
on mereen heitetty ja kaikimlaisia kokois. Koska se täyteen
tuli, wedit he sen rannalle, ja eroitit hywät astioihinsa,
mutta mädänneet heitit vois. Näin on tapahtuwa mailman
lopulla».

Semmuotoisilla monilla wertaukfilla Icfus puhui kan-
salle sanan, sen mukaan kuin he woit kuulla, mutta ei hän
wertauksita heille mitään puhmlut; waau selitti kaikki ope-
tuslapsillensa erinänsä. Ia koska lesus lopetti nämät wer-
taukiet, läksi hän stel?ä.
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17. Johannes Kastajan kuolema.
Math. 14. Marl. 6.

Herodes oli ottanut lohciinickfen kiinni, sitonut jaman»
liuteen pannut Herodiaan, weljensä Filippuksen emännän
tähden, jonka hän oli nainut. Ia Johannes oli Herodek-
selle sanonut: »ei sinun ole lupa pitää weljes emäntää».-
Ia Herodias wäijyi häntä ja tahtoi häntä tappaa; mutta
ei saanut, sillä Herodes pelkäis Johannesta, että tiesi hänen
hurskaaksi ja pyhäksi mieheksi, ja kunnioitti häntä ja kuulli
bäutä monessa asiassa, ja kuulteli häntä mielellänsä.

Ia koska sowelias päiwä tuli, että Herodes syntymä-
päiwänänsa teki ehtoollisen ylimmäisillensä ja päämiehille
ja esimiehille Galileassa, ja Herodiaan tytär tuli sisälle ja
hyppää; ja se kelpais Herodekselle ja hänen kanssansa atrioit-
sewille, sanoi kuningas piialle: »ano minulta mitäs tahdot,
ja minä annan sinulle». Ia wannoi hänelle: »mitä- ikänä
minulta anot, sen sinulle annan, maikka puolen maltakun»
taani,» Multa tämä meni ulos ja sanoi äitillensä: »mitä
minä anoisin?» Äiti wastais: »Johannes Kastajan pää-
tä. Niin hän meni kiiruusti sisälle kinankaan tykö, anoi
sanoen: »minä tahdon, ettäs minulle heti kohta annat Jo»
Hannes Kastajan pään wadissa».

Niin kuningas tnli sangen murheelliseksi, kuitenki walan
ja kanssansa atrioitsewain tähden, ei hän tahtonut sitä hä-
neltä kieltää, ja lähetti kohta murhaajan ja käski hänen tuoda
Johanneksen pään. Niin se meni ja leikkais Johanneksen
taulan tornissa, ja toi hänen päänsä wadissa ja antoi sen
Piialle, ja piika antoi sen äitillensä. Koska Johanneksen
opetuslapset sen kuulit, tulit he ja otit hauen ruumiinsa ja
panit sen hautaan, ja menit ja ilmoitit lesnkselle.
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lesus tuomi wiisi tuhatta miestä,'käy
merellä. lesus, elämän leipä.

18.

Math. 14. Mark. 6. Luulk. 9. loh. 6.

Titte meni lesus erinänsä Galilean meren yli ja tuli
erämaahan. Mutta häntä seuraiö paljo kansaa, että he näit
hänen merkkinsä, joita hän teki sairaissa. Niin lesus meni
wuorelle ja istni siellä opetuslastensa kanssa. Koska hän
siis nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tnlewan tykönsä,
sanoi hän Filippukselle: »kusta ostamme leipiä näitten syö-
dii?» Mntta sen hän sanoi kinsataksensa häntä; sillä hän
tiesi mitä hän oli tekewä. Wastais Filippus: »kahden ja*
dan penningin leiwät ei täytyisi heille, että kukin heistä wä-
hanki sais,» Tanoi yksi hänen opetuslapsistansa hänelle,
Andreas, Simon Pietarin weli: »tässä on poikaine», jolla
on wiisi ohraista leipää ja kaksi kalaista; waan mitä ne
owat näin paljolle?» lesus sanoi: »asettakaat kansa atrioit-

lähes wiisi tuhatta miestä. Ia lesus otti leiwät, kiitti ja
antoi opetuslapsille, mutta opetuslapset jaoit atrioitiewille;
samati kaloista, niin paljo kuin hän tahtoi. Mutta koska he
olit rawitnt, sanoi lesus opetuslapsillensa: »kootkaat murut,
jotka jäit, ettei mitään hukkuisi.» Niin he kokosit ja tävti
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laksttoistakymmentä loria muruilla, wiidestä ohraisesta lei-
wästa, jotka atrioitsewilta olit liiaksi. Koska siis ihmisetsen meikin näit, kun lesus teki, sanoit he: »tämä on toti-
sesti se profeta, joka mailinaan oli tulema.» Mutta.koska
lesus hamaitsi heidän tahtoman tulla ja tehdä
häntä kuninkaaksi, meni hän pois wnorelle yksinänsä.

Ehtoopäiwällä menit lesuksen opetuslapset alas meren
tykö, astuit haahteen ja menit yli meren Kapcrnaumiiu päin.
Mutta jo oli pimiä tnllnt, eikä lesus tullut heidän tykönsä.
Niin meri nousi, että suuri tuuli puhalsi. Mutta yöllä uel-
jäuucssä wartiossa tuli lesus heidän tykönsä, käyden merellä.

Koska opetuslapset näit hänen merellä käymän, peljästyit
he ja sanoit: »kyöpcli se on>,, ja huusit pelwon tähdcu.
Niin lesus puhui kohta heille ja sanoi: »olkaat hywässä
turmassa; minä se olen». Niin Pietari sanoi hänelle:
»Herra, jos sinä olet, niin käske minun tulla tykös wet-
ten päällä.» lesus sanoi: »tule!» Ia Pietari astui ulos
haahdesta ja käwi wetteu päällä, mennäksensä lemksen
tykö. Waan nalidesfäusä aukarasti tuuleman, hän pel-

rupeis wajoomaan ja huusi: »Herra auta minua!»
Njin lesus ojensi kohta kätensä, tarttui häneen ja sanoi:
»O sinä heikkouskoinen! miksis epäilit»? Ia heidän astut-
tuanfa haahteeu tyweni tnnli. Mntta ne, jotka olit haahdessa,
tulit ja kumarsit häntä, ja sanoit: »totisesti olet sinä In-
malan Poika».

Toisena päiwänä etsei kansa lesnsta, ja knin he hänen
tuolta puolen merta löysit, sanoit he hänelle: »Rabbi, koska
täline tulit»? lesus wastais heitä: »totisesti minä,sanon
teille: te ette etsi minua, että näitte ihmeen; waan että
saitte leipää syödä ja olette rawitnt. Älkäät tehkö sitä
ruokaa, jota on katoomainen, waan sitä ruokaa, joka pyy-
syy ijankaikkiseen elämään, jonka Ihmisen-Poika teille on
antama.» Niin he sanoit hänelle: »mitä meidän pitää
tekemän, että tallaisimme Jumalan töitä tehdä?» lesuS
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wastais: «se on Jumalan työ, että uskotte sen pääNe,
jonka hän lähetti. Minä olen elämän leipä; joka
minun tyköni tulee, ei hän suinkaan isoo, ja joka
uskoo minun päälleni, ei hän koskaan janoo».

19. Kanancan waimo. Sokiana syntynyt.
Icsus, hywä painen.

Math. ,5. OJhrf. 7. Joi,. 9, 10.
Niin lesus läksi sieltä ja poilkeis Tyrin ja Sidonin

maan ääriin. Ia Kananean waimo, joka näistä maan ää-
ristä oli tullut, huusi häntä: »Herra, Daroidi» poika, ar-
mahda minua! Minun tyttäreni waiwataan hirmuisesti vcr-
kcleeltä.» Mutta ci hän sanaakaan häntä wastannnt. Niin
häncu opetuslapsensa tulit ja rukoilit häntä: »erolta häntä
perästäs, sillä hän huutaa meidäu jälkeemme.» lestis was-
tais: »m ole minä lähetetty, waau fadotettnin lammasten
tykö Israelin huoneesta.» Mntta se tuli ja kumarsi häntä,
sanoen: »Herra auta minua!» Niin lesus sanoi: »ei ole
sowelias ottaa lasten leipää ja heittä penikoille.» Mutta
se wastais: »totta, Herra, syöwät kuitenki penikatki »iistä
muruista, jotka heidän herrainsa pöydältä putoowat.» ©il»
loin lesns sanoi hänelle: »o waimo, sunri on uskos; tapah-
tukoon sinulle niinkuin tahdot!» Ia hänen tyttärensä tuli
sillä hetkellä terwcekst.

Sen jälkeen tuli lesus jälleen Galileaan. Ia paljo
kansaa tuli hänen tykönsä ja toi kanssansa ontumia, sokeita
mykkiä, raajarikkoja ja paljo muita, ja laski ne Icsuksen jal-
käin eteen; ja hän paransi heidän, niin että kansa suuresti
hämmästyi, kunnioitti Jumalaa ja sanoi: «hywästi hän
kaikki teki, kuurot hän tekee kuulemaan ja mykät puhumaan».

Lehtimajan juhlana lesus meni ylös Jerusalemiin. Ia
hän näki siellä ihmisen, joka oli sokiana syntynyt. Mutta
hänen opetuslapsensa kysyit häneltä: »Mestari, kuka syntiä
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teki, tämä taikka hänen wankiempansa, että hänen piti sokiana
syntymän?» lesus wastais: »ei tämä syntiä tehnyt eikä
hänen »vanhempansa, mutta (se on tapahtnrnit), että Juma-
lan työt hänessä ilmoitettaisiin.» Närnät sanottuansa, sylki
hän maahan, ja teki loan syljestä, ja woiteli sokian silmät
loalta, ja sanoi hänelle: »mene ja pese itses siinä lammikos-
sa Tiloam». Niin hän meni ja pesi itsensä ja tuli näkewänä
takaisin.

Niin »e, jotka hänen ennen olit nähneet, sanoit: »eikö
tämä ole se, joka istui ja kerjäis?» Muutamat sanoit:
»hän se on,» Mutta toiset sanoit: »hän on sen muotoi-
nen.» Waan hän itse sanoi: »minä se olen.» Niin faii-
seuksct kysyit häneltä, kuinka hän näkönsä sai. Hän was-
tais: »se ihminen, jota Icstiksekst kutsutaan, pani loan sil-
milleni, ja minä pesi», ja näen». Niin muutamat faiiseuk-
sista sanoit: »ei se ihminen ole Jumalasta, ettei hän pidä
sabbattia». Sillä se oli sabbattina, kuin lesus awais hä-
nen silmänsä. Mutta muut sanoit: »kuinka taitaa joku
syntinen ihminen senkaltaisia ihmeitä tehdä?» Ia riita oli
heillä keskenänsä. He sanoit taas sokialle: »mitä sinä ha-
nesta sanot, joka silmäs awais?» Hän sanoi: »hän on pro-
ftta.» Mutta ei Juvalaiset sitä uskoneet, että hän oli fa*
kiinni ollut ja näkemään tullut, siihen asli kuin he kutsuit
sen wanhcmmat ja kysyit heiltä: »tämäkö on poikanne, jonka
sanotte sokiana syntyneen? Kuiuka hän siis nyt näkee?»
Mc tiedämme tämän pojaksemme ja että hän sokiana on
syntynyt. Mutta kuiuka hän nyt näkee, sitä emme tiedä.
Hänellä on kyllä ikää, lysykäät häneltä; puhukoon itse puo-
lestansa.» Nain sanoit hänen wanhempansa, sillä he pel«
kasit ludalaisia; sillä ludalaiset olit jo niin keskenänsä päät-
täneet, että jos joku hänen tunnustais Kristukseksi, se pui
synagogasta suljettaman ulos.

Niin he kutsuit toisen kerran sen ihmisen, joka oli so-
kiana ollut, ja sanoit hänelle: »anna Jumalalle kunnia; me
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tiedämme sen ihmisen syntiseksi.» Hän w.istais: »jos hän
on syntinen, sitä en tiedä; waan sen ainoasti tiedän, että
minä, joka sokia olin, nyt näen.» He sanoit taciö hänelle:
»niitä hän sinulle teki? Kuinka hän silmäs awais?» Hän
wastais: »jo minä sanoin teille. Ettekö kuulleet? Miksi
taas sitä tahdotte kuulla? Tahdottako teki tulla hänen ope-
tuslapsiksensa?» Niin he kiroilit häntä ja sanoit: »sinä olet
hänen opetuslapsensa; mutta me olemme Moseksen opetus-
lapsia. Me tiedämme Inmalan Mosesta puhutelleen; mut-
ta kusta tämä on, sitä emme tiedä.» Se ihminen wastais:
»se on tosin ihmeellistä, ettette tiedä, kusta hän on; ja
kuitenki hän awais silmäni. Ei ole mailman alusta kuultu,
että joku on sen silmät awannut, joka sokiana on syntynyt.
Ellei hän olisi Jumalasta, ci hän taitais mitään tehdä.»
Niin he sanoit hänelle: »sinä olet päänänsä synnissä synty-
nyt, ja opetat meitä!» Ia he ajoit hänen ulos.

Ia lesus sai sen kuulla, että he olit hänen ajaneet
ulos, ja kuin hän löysi hänen, sanoi hän hänelle: »uskotkos
Jumalan Pojan päälle?» Hän wastais: »Herra kuka se
on, että uskoisin hänen päällensä?» lesus sanoi: »sinä olet
hänen nähnyt, ja hän on se, joka kanssas puhun.» Niin
hän sanoi: »Herra, minä uskou.» Ia hän kumarsi ja rukoi-
li häntä.

Sen jälkeeu sauoi lesus ludalaisille: »minä olen
hywä paimen; hywä paimen antaa henkensä lammasten
edestä. Mutta palkollinen, joka ei ole paimen, eikä lampaat
ole hänen omansa, koska hän näkee snden tuleman, jättää
hän lampaat ja pakenee, sillä hän on palkollinen eikä tottele
lampaista. Minä olen se hywä paimen, joka tunnen oma-
ni, ja minä tutaan myös omiltani, niinkuin Isä minun tun-
tee ja minä tunnen Isän; ja panen henkeni lammasten
edestä. Minulla ou muitaki lampaita, jotka ei ole tästä
lammashuoneesta; neki pitää minun tänne saattaman, ja
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he saawat kuulla minun ääneni. Ia on olewa ykss lammas-
huone ja effi paimen».

20. Pietarin tunnustus. lesus rupee ennus-
tumaan karsimistansa. Kristuksen

kirkastaminen.

Math. !6, 17. Mark. 8, 9. &mtt. 9.

lesus kysyi opetnslapsiltausa: »kenenkä sanowat ihmiset
■minun, Ihmisen-Pojan, oleman»? He wastasit: »monikahdat
Johannes Kastajan, mutta muutamat Eliaan, muutamat
Jeremiaa», taikka jonkun piufetoista.» lesus sanoi heille:
»mutta kenenkä te sanotte minun oleman?» Wastais Simon
Pietari ja sanoi: »sinä olet Kristus, eläwän Jumalan
Poika.»,,,,lesus sanoi hänelle: »autuas olet siuä, Simon
lonaan poika, sillä ei liha eikä weri ilmoittanut sitä sinulle,
waan Isäni, joka on taiwaissa. Mutta minä myös sanon
sinulle: »sinä olet Pietari, ja tämän kallion päälle minä tahdon



155

cafeta seurakuntani, eikä helwetin portteiu pidä sitä woittaman.
Ia minä annan sinnlle »valtakunnan awaimet: ja
mitä sinä maan päällä sidot, sen pitää sidotun oleman tai-
Vaissa; ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman
päästechn tanvaissa.»

Siitä ajasta rupeis lesus julistamaan opetuslapsillensa)
että hänen piti Jerusalemiin »nenemän ja paljon wanhimmilta
ja pappein päämiehiltä ja kirjanoppineilta kärsimän, ja ta-
pettainan, ja kolmantma päiwänä nouseman ylös. Mutta
Pietari otti hänen erinänsä, rupeis häntä nuhtelemaan,
sanoen: »armahda itseäs Herra; älköön sinulle se tapah-
tuko». Niin lesus käänsi itsensä ympäri ja sanoi Pieta-
rille: »mene pois tyköäni, satana, sinä olet minulle pa-
chenuuksekst; etles ymmärrä niitä, -jotka Jumalan onnit,
»vaan niitä, jotka ihmisten owat.» Sitte lesus sanoi
opetuslapsillensa, »jos jokn tahtoo minun perässäni tnl-
la, hän. kieltäköön itsensä ja ottako?» ristinsä ja seuratkoon
minua. Sillä joka' tahtoo henkensä »vapahtaa, hän Hu-
knttaa sen; mutta joka henkensä hukuttaa »ninnn tähteni,
hän löytää sen. Sillä mitä se auttaa ihmistä, jos
hän kaiken mailman »voittais, ja sielullensa saiö
wahingon?»

Kuuden paiwen perästä otti lesus Pietarin ja Jakobin
ja Johanneksen, ja »vei heidän erinänsä korkialle »vuorelle,
ja kirkastettiin heidän edessänsä. Ia hänen kaswonsa puistit
niinkuin aurinko, ja hänen »vaatteensa tulit Walkeiksi niinkuin
walkeus. Ia katso, heille nälvyit Moses ja Elias, jotka
puhuit hänen kalissansa. Niin Pietari sanoi lesukselle: »Herra,
meidän o» tässä hywä olla; jos tahdot, niin teemine tähän
kolme majaa: sinulle yhden, ja Mosekselle yhden ja Eliaalle
yhden.» Wielä hänen puhnissansa, katso, paistrnva piliri
ympäri warjois heidän, ja ääni pilivestä sanoi: »tämä on
se rakas Poikani, johonka ininä inielistyin; kuul-
kaa t häntä!» Kuiu opetuslapset sen kuulit, lankesit he
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laswoillenfa ja peljästyit sangen kowm. Ia lefus tuli j»
rupeis heihin ja sanoi: »nouekaat ja alkäät peljätkö,» Mutta
koska he silmänsä nostit, ei he ketään nähneet, waan le-
suksen yksinänsä. Heidän mennessänsä alas wuorelta,
haastoi lesus heitä, sanoen: »älkäät kellenkään tätä näkyä
sanoko, ennen kuin Ihmiscn-Poika kuolleista nousee,»

21. Armotoin palwelia. Laupias Samaria-
lainen. Maria ja Märta.

Math. 18. Luukk, IU,

lesus sanoi opetuslapsillensa: »jos weljcs seitsemän
kertaa päiwasfä rikkoo ssinia wastaan ja seitsemän kertaa pui*
wässä tykös palajaa, sanoen: minä kadun, —■ niin anna
hänelle anteeksi.» Silloin Pietari sanoi: »Herra, kuinka
usein minun pitää »veljelleni, joka rikkoo minua wastaan, ania-
man anteeksi? Onko seitsemässä kerrassa kyllä?» lesus
wastais: »en sano sinulle ainoastaan seitsemän kertaa, waan
seitsemänkymmentä kertaa serlsemän,»

»Sentähden on taiwaan waltaknnta kuninkaascn wer-
rattu, joka tahtoi lukua laskea palweliainsa kanssa. Niin
tuoliin yksi hänen eteensä, joka oli hänelle welkaa kymmenen
tuhatta lciwiskää. Mutta ettei hänellä ollut waraa maksaa,
käski herransa hänen myytää, hänen emäntänsä ja lapsensa
ja kaikki mitä hänellä oli. Niin se palwelia lankeis maahan
ja sanoi: »Herra, ole kärsiwällinen minun kanssani, ja minä
maksan kaikki sinulle. Niin armahti herra sitä palwelia»,
päästi hänen ja antoi hänelle welan anteeksi. Mutta pal-
welia meni ulos ja löysi yhden kanssapalwelioistansa, joka
hänelle oli welkaa sata penninkiä; ja hän tarltni häneen,
ja kirisli häntä kurkusta, sauoe»: maksa minulle wclkas.
Niin hänen kanssapelwcliansa lankeis maahan hänen jalkaiusa
juureen, ja rukoili häntä, sanoen: ole kärsiwällinen minun
kanssani, ja minä maksan kaikki sinulle. Multa ei häu tah-
touut, waan meni ja heitti hänen torniin. Mutta koska
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muut hänen kanssapalweliansa näit mitä tehtiin, mmirehdit
he sangen koroin ja ilmoitit herrallensa kaiken, mitä tehty oli.
Silloin kutsui herra hänen eteensä ja sanoi: sinä paha
palwelia, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen welan,
minua rukoilit: eikö stuunki pitänyt armahtaman kanssa-
palweliaas? Ia hän antoi hänen pnöwelcille, siihen asti
knin hän maksais kaikki, mitä hän oli hänelle wclkaa. Niin
myös taiwaallinen Isäni tekee teille, jollette kuki wcljellensä
sydämistänne anna anteeksi heidän rikoksiansa».

Mutta yksi lainoppinut nousija kiusais lefusta,sauoeu:
»Mestari, mitä minun pitää tekemän, että perisin ijankaik-
kisen elämän?» sanoi: »Mitä laissa on kirjoitettu?
Kuinkas luet?» Hän wastais: »sinun pitää rakastaman
Herraa lumalaas kaikesta sydämestäs, ja kaikesta
fielustas,ja kaikestawoimastas, ja kaikesta mieles-
täs; ja lähimmäistäs niinkuin itseäs» (5 Mos. k. 6:
5. ja 3 Mos. k. 19: 18,). lesus sanoi hänelle: »oikein mastasit;
tee se, niin saat elää.» Mutta hän tahtoi itsensä wauhnrs-
kaakst tehdä, ja sanoi lesukselle: »kukasta on lähimmäiseni?»

lesnö wastais häntä: «yksi ihminen meni alas Jeni»
salemista Jerikoon ja tuli ryöwärein kastin, jotka hänen
alasti riisuit ja haawoitit, menit peis ja jätit hänen puoli
kuolleeksi. Niin tapahtui, että yksi pappi matkusti sitä
tietä, ja kuin hän hänen näki, meni hän ohitse. Niin myös
lewita. Mutta yksi samarialainen matkusti, tuli hauen
tykönsä ja armahti häutä, ja tuli ja sitoi häueu haawansa
ja wuodatti siihen öljyä ja miinaa, ja pani juhtansa päälle
ja wei häueu majaau ja korjais häutä. Ia toisena päiwäuä
hän matkusti pois, ja otti kaksi pcnuinkiä ja autoi isännälle
ja sanoi: korjaa häntä, ja jos enemmän kulutat, niin minä
palatessani maksan sinulle. Kuka siis näistä kolmesta oli
sinun nähdäkses hänen lähimmäisensä, joka ryöwärein käsiin
oli joutunut?» Lainoppinut wastais: »joka laupiudeu teki
häntä kohtaan.» Niin sanoi lesus: »mene ja tee samoin.»
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Sen jälkeen lesus meni yhteen kylää», jonka nimi olt
Betania. Siellä oli ykst »aimo, Märta nimeltä, joka otti
hänen huoneese-lifa. Hänellä oli sisar, nimeltänsä Maria,
joka myös istui lesukfen jalkain juureen ja kuulteli hänen
puhettansa. Mutta Märta teki paljon askareita palwellen
heitä. Hän tuli ja sanoi: »Hrnct, etkös tottele, että sisareni
jätti minun yksinäni askaroiisemaan? Sano siis hänelle, että
hän minua auttais.» Niin lesus mastais: »Märta,
paljo sinä suret ja pyrit; mutta yksi on tarpeellinen.
Maria on hyw.än osan walinnnt, jota ci häneltä pidä otet-
taman pois.»

83. Kadonnut lammas ja kadotlttu penninki.
Tuhlaaja poika.

Luukk. !5.
lesukfen lykö tulit kaikki pnblikanit ja syntiset, kuule-

maan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet napisit ja
sanoit: »tämä ottaa wastaan syntisiä ja syö heidän kans-
sansa». Niin hän sanoi heille tämänwert auksen: »knka on
teistä se ihminen, jolla on sata lammasta, ja jos hänyhden
niistä kadottaa, eikö hän jätä yhdeksänkymmentä ja yhdeksän
korpeen, ja mene sen jälkeen joka kadonnut on, siihen asti
että sen löytää? Ia kuin hän sen löytää, panee hän sen
olallensa, iloiten. Ia kotia tultuansa, kutsuu kokoon ystä-
wänsä ja kylänsä miehet, ja sanoo heille: iloitkaat kanssani,
sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon
teille: niin pitää oleman ilo taiwaassa yhdestä fyn*
tisestä, joka itsensä parantaa, enemmän kuin yh»
dcksästä kymmenestä ja yhdeksästä
jotka ei parannusta tarwitse. Taikka kuka waimo
on, jolla on kymmenen veuuiuliä, jos hän yhden niistä
kadottaa, eikö hän syiytä kynttilää ja lakaise huonetta, ja
etsi wisnsti, niin kauwan kuin sen löytää? Ia kuin sen on
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löytänyt, kutsuu hän kokoon ystäwänsä ja kylänsä waimot
ja sanoo: iloiikaat kanSfam, sillä minä löysin penninkin»,
jonka kadotin. Niin myös, sanon minä teille, pitää oleman ilo
Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka itsensä parantaa».

Ia hän sanoi: «yhdellä miehellä oli kaksi,poikaa. Nuo-
rempi heistä sanoi isällensä: isä, anna minulle osa tawarasta,
joka minun tulee. Niin isä jakoi heille tawaran. Mutta
ei kauwan sen jälkeen, koska nuorempi poika oli kaikki koonnut,
meni hän kaukaiseen maakuntaan.. Siellä hän hnkkais ta-
waransa irstaisuudcssa. Mutta kaikki tuhlattuansa, tuli suun
nälkä siil e» maakuntaan,; ja hän nipcis hätääntymään, ja
meni pois ja snoetni yhteen sen maakunnan kanppamieheen;
joka hänen lähetti maankyliiusä kaitsemaan sikoja. Ia hän
pyysi täyttää »vatsaansa rawalla, jota fUt söit; eikä kenkään
hänelle sitäkään antanut. Mutta kuin hän mielensä malttoi,
sanoi hän: kuinka monella isäni palkollisella on kyllä leipää,
ja minä kuolen nälkään. Minä nousen ja käyn isäni tykö
ja sanon hänelle: isä, minä olen syntiä tehnyt taiwasta was-
taan ja sinun cdessäs, eulä ole enää mahdollinen pojakses
kutsuttaa; tee minua pa!koll:seskaan wcitaiscksi. Ia hän ncust
ja tuli ikänsä tykö. Kuin l>än wielä taampana ol>, näki
hänen isänsä hänen ja armahti häntä, ja juosten lankeis
hänen kanlaausa ja snnteli häntä. Mntta poika sanoi hä-
nclle: isä minä olen syntiä tehnyt teuraasta wastaan ja
sinun cdessäs, enkä ole mahdollinen tästedes pojakses kut-
suttaa. Niin sauoi isä palwelioillensa: tnokaaNänne parhaat
waatteet ja pukekaat hänen yllensä, ja antajat sormus hänen
käteensä ja kengät hänen jalkoihinsa.. Ia tn oka at syötetty
wasikka ja tappakaat se, ja syökäämme ja riemuitkaamme;
sillä tämä poikani oli kuollut ja wirkois jälleen, hän oli ka-
donnnt ja on taas löytty. Ia he rupesit riemuitsemaan.
Mutta hänen «vanhempi poikansa oli pellolla. Kuin hän
tuli ja huonetta lähestyi, kuuli hän laulun ja hypyt. Niin
hän kutsui yhden palwelioietansa ja kysyi: mikä ston? Hän
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sanoi hänelle: sinun weljes tuli; ia isäs antoi tappaa jyö-
tetyn wastkan, että hän sai hänen terweeuä takaisin. Niin
hän «vihastut eikä tahtonut mennä sisälle. Hänen isänsä
meni siis ulos ja neuwoi häntä. Mutta hän wastais \&

sanoi isällensä: katso niin monta wnotta minä palwelen sinua,
enkä ole koskaan käskyäs kiinnyt yli; elkä ole minulle woh-
laakaan antanut, riemuitaffetif ystäwäini kanssa. Mutta
kuin tämä poikas wli, joka tawaransa on tuhlannut, tapoit
siuä hänelle sen syötetyn »vasikan. Mutta isä sanoi hänelle:
poikani, sinä olet aina tykönäni, ja kaikki mitä minun on,
se on sinun. Waan pitihän meidän riemuitsemau ja iloitse-
mau; sillä tämä weljes oli kuollut ja wirkois jälleen; hän
oli kadonnut ja on taas löytty».

23. Rikas mies ja Lazarus. Kymmenen spi»
talista miestä. Fariseus ja publikani.

Luukk, 16, 17, 18.
lesus sanoi fariseuksille: «oli yksi rikas mies, joka waa-

tetti itsensä puipuralla ja kalliilla liinawaatteella, ja eli
jokapäiwä ilossa herkullisesti. Oli myös yksi kerjääjä, ui-
meltä Lazarus, joka makais hänen owensa edessä täynnänsä
paisumia, ja pyysi rawittaa niistä muruista, jotka rikkaan
pöydältä pntosit. Mutta koiratki tulit ja nuolit hänen pai-
sumansa. Niin tapahtui, että kerjääjä kuoli ja wictiin en-
keleiltä Abrahamin helmaan. Niin kuoli myös rikas ja hau-
dattiiu. Ia koska hän hclwetissä waiwassa oli, nosti hän
silmänsä ja näki Abrahamin taampana ja Lazalcuksen hänen
helmassansa. Ia hän huusi sanoen: isä Abraham, armahda
minua! Ia lähetä Lazarus kastamaan sormensa pää »veteen,
että hän jähdyttäis kieleni, sillä minä kowiu wauvataan täs-
sä liekissä. Mutta Abraham sauoi: poikani, muista, että
sinä sait hywääs clämäsfäs, ja Lazarus sitä «vastaan pahaa;
»«yt hän lohdutetaan, ja siuä waiwataan. Ia paitsi kaikkia
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näitä on meidän ja teidän wälillä finni juopa kiinnitetty,
että ne, jotka tahtowat täältä sinne teidän tykönne mennä,
ei he n>oi, eikä sieltä tännekkään tulla. Niin hän sanoi:
minä rukoilen siis sinna, isä, ettäs lähetät hänen' minun
isäni kotoon, sillä minulla on wiist weljeä, todistamaan heille
ettei hekään tulisi tähän waiwan siaau. Sauoi hänelle A-
hiaham: heillä on Moses ja profttat; kuulkoot niitä! Mutta
hän sanoi: ei, isä Abraham; waan jos joku kuolleista me-
nis heidän tykönsä, niin he parranuuksen tekisit. Mutta
Abraham wastais: ellei he Mosesta ja vrofetoja kuule, ei
he myöskään usko, jos joku kuolluista nonsis ylös».

Sen jälkeen, kuin lesus meni Jerusalemiin päin, mat-
kusti hän keskeltä Samarian ja Galilean. Ia kuin hän
tuli yhteen kylään, kohtais häntä kymmenen fpitalista mies-
tä, jotka taampana seisoit ja korotit äänensä, sanoen: »le-sns, rakas Mestari, armahda meitä!» Ia kuin hän ne nä-
ki, sanoi hän heille: »menkäät ja osottakaat itsiänne papeil-
le,» Ia tapahtui, että he mennessänsä tulit puhtaiksi. Niin
yksi heistä, kuin uäki itsensä paratuksi, palais takaisin ja
kuuuioitii Jumalaa suurella ääucllä, ja lankeis kaswoillensa
hänen jalkainsa juureen, ja kiitti häntä. Ia se oli Sama-
rialaine». Mutia lesus sanoi: «eikö kymmenen puhdistet-
tn? Kussasta yhdeksän owat? Ki ole muita löytty, jotka
palasit Jumalaa kunnioittamaan, knin tämä muukalainen.»
Ia lesus sanoi hänelle: »nouse ja meuc; uskos on sinun
wapahtannt.»

Siihen aikaan sanoi lesus muutamille, jotka itsehensä
uskalsit, cttä he olit hurskaat, ja muita kaksoit ylöu, tämän
wertaukien: »kaksi ihmistä meni ylös tcmpliin rukoilemaan,
toinen fariseus ja toinen publikani. Fariseus seisoi ja ru-
koiii näin itseksensä: minä kiitän sinua Jumala, ctteu ole
niinkuin muut ihmiset, ryöivärit, »väärät, huorintekiät, taikka
myös niinkuin tämä publikani. Kahdesti wiikossa minä
paastoon, ja annan kymmcnekset kaikesta, mitä minulla on.

U
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Mutta pub likani seisoi taampana eikä tahtonut silmiänsä-
tään nostaa ylös taiwaasen päin, waan löi ratoihinsa ja
sanoi: Jumala, armahda minua syntistä! Minä sanon
teille: tämä meni kotiansa hurskaampana kuin ie toinen;
sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se aletaan, ja
joka itsensä alentaa, se nlecään,»

24. lesus siunaa lapsia. Rikas
kainen. Työmiehet wiinamäesfä.

Math. 19, 20. äßarf. 9, 10. Luukk. 9, 18.
Siihen aikaan wietiin lesukselle lapsia, että hän laskis

kätensä heidän päällensä ja rukoilis. Mutta opetuslapset
nuhtelit heitä, jotka niitä toit. Koska lesus sen näki, när-
kästyi hän ja sanoi heille: »sallikaat lasten tulla mu
nun tyköni ja älkäät kieltäkö heitä, sillä senkat-
täisten on Jumalan waltakunta. Totisesti minä sa»
non teille: jokainen, joka ei Jumalan waltakuutaa ota was-
taan niinkuin lapsi, ei hän suinkaan siihen tule sisälle.» Ia
lesus otti heitä syliinsä, ja pani kätensä heidän päällensä
ja siunais heitä.

Kohta sen jälkeen tuli nuori mies, joka oli yksi pää-
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miehistä, lankeis polwillenfa lefuksen eteen ja kysyi hänel-
tä: »hywä Mestari, mitä minun pitää tekemän, että perisin
ijankaikkisen eläimen?» lesns wastais: «miksis sanot
nua hywäkst? Ei kenkään ole hywä, waan yksi, lu-
m ala. Mutta jos tahdot elämään sisälle tulla, niin pidä
käskyt.» Hän sanoi: »kutka?» lesns sanoi: »ci sinun pi-
dä tappaman. Ei sinun pidä huorin tekemän. Ei sinun
pidä «arastaman. Ei sinun pidä «äärin todistaman. Kun-
nioita ifääs ja äitiäs. Ia sinuu pitää rakastaman lähim-
mäistäs Niinkuin itscäs.» Sanoi nuorukainen hänelle: »kaikki
nämät olen pitänyt nuoruudestani. Mitä wielä minulta
puuttuu?» lesus kaisahtain hänen päällensä rakasti häntä
ja sanoi: »jos tahdot oll» täydellinen, niin mene ja myy
mitä sinulla on ja auna waiwaistlle, ja sinuu pitää saaman
tawaran taiwaassa; ja tule ja seuraa minua,» Mutta nuo-
rukainen, kuin kuuli sen puheen, meni pois murheissansa;
sillä hänellä oli paljo tawaraa. Mutta lesus sanoi ope-
tuslapsillcnsa: »totisesti miuä ''anon teille: rikas lnlee työ-
läästi taiwaan waltakuntaan. Huokiampi on kameelin käy-
dä neulan silmän läpitse kuin rikkaan tulla Jumalan wal-
takuntaan.» Mutta koska hänen opetuslapsensa sen kuulit
peljästyit he sangen koroin, sanoen: »kuka siis taitaa au-
tuaakst tulla?» lesus wastais: »ihmisten tykönä on se
mahdotoin; mutta Jumalan tykönä owat kaikki
mahdolliset.»

Silloin sanoi Pietari hänelle: »katso, me luowuimme
kaikista ja seuraamme sinua. Mitä siis meidäu siitä on?»
lesus sauoi: »totisesti minä sanon teille: jokainen, joka luo-
pui huoneista, taikka «eljistä, taikka sisarista, taikka isästä,
taikka äitistä, taikka emännästä, taikka lapsista, taikka peh
losta,. minun nimeni tähden, hänen pitää satakertaisesti saa-
man ja ijankaikkisen elämän perimän. Mutta monta ensi-
mäistä tulee wiimeiseksi, ja wiimeistä ensimäifeksi.»

»Sillä taiwaan waltakunta on perheen-isännän wertai-
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«en, jofn warhaiu huomenelta!» läksi palkkaamaan työwäkeä
Viinamäkeensä. Ia kuin oli sopinut työmiesten kanssa päi-
wavenningistä, lähetti hän heidän wiinamäkeensä. Ia meni
ulos liki kolmannella ketkellä, ja näki muita seisoman turulla
Joutilaina, ja sanoi heille: mentäät teki wiinamäkeen; ja
mikä kohtuullinen on annan minä teille. Niin he menit.
Taas hän meni ulos liki kuudennella ja yhdeksännellä het-
kellä, ja teki samati. Mutta yhdcllätoistakyiumenenncllä het-
kellä läksi hän ulos, ja löysi muita joutilaina seisomassa, ja
fanoi heille: miksi tässä kaiken päiwän joutilaina 'seisotte?
He wastastt: sillä ei ole keukään meitä palkannut. Hän
sanoi heille: menkäät teki »viinamäkeeni, ja mikä kohtuus on
pitää teidän saaman. Mutta koska ehtoo tuli, sanoi wiina-
mäen isäntä perheensä haltialle: kutsu työwäki ja maksa hei-
dän palkkansa, ruwcten wiimeisistä enstmäisiin asti. Kuin
siis ne tulit, jotka liki yhdellätoistakymmenenncllä hetkellä
tulleet olit, sait he kokopenninkinsä. Mutta koska enstmäi-
set tulit, luulit he enemmän saawansa, ja heki sait kuki pen-
ninkinsä. Ia kuin he sait, napisit he perheen-isäntää was>
taan, sanoen: nämät wiimeiset owat yhden hetken työtä teh-
neet, ja sinä teit heidän meidän werrakfemme, jotka olem-
me kantaneet päiwän kuorman ja helteen. Niin hän was-
tais ja sanoi yhdelle heistä: ystäwäni, en niinä sinulle wää-
Lyyttä tee; etkös sopinut kanssani määrätystä penningistä?
Ota se ku sinun tulee, ja mene matkaas; mutta tälle wii-
meiselle tahdon antaa niinkuin sinullenkin. Wai enkö saa
kalustani tehdä mitä tahdon? Taikka katsotkos fentähden
karsaasti, että minä hywä olen? —> Niin wiimeiset tu-
lewat eusimäifiksi ja ensimäiset »viimeisiksi. Sillä
monta on kutsuttu, mutta harwat owat walitut.
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25. lesus fyaättåå Lazarukfen.
luh. H.

lesus oleskeli toisella puolen Jordania, siinä paikassa,
jossa Johannes enssn kastoi. Niin yksi mies sairasti, m-
mcltä Lazarus, Betaniasta. Mutta Betania oli läsnä le-
rufalemia. Niin hänen sisarensa, Märta ja Maria, lähetit
lesukselle tämän sanan: »Herra, katso, se sairastaa, jotas
rakastat.» Koska lesus sen kuuli, sanoi hän: »ei tämä
tauti ole kuolemaksi, waan Jumalan kunniaksi, ctta luma-
lan Poika sen kautta kunnioitettaisiin.» Mutta lesus rakasti
Märtaa ja hänen sisartansa ja Lazarusta. Kahden päi-
wän perästä sanoi lesus opetuslapsillensa: »ystäwämme
Lazarns makaa; mutta minä menen häntä unesta heratta-
mään.» Opetuslapset sanoit: »Herra, jos hän makaa, kyllä
hän paranee.» Mutta lejus sanoi hänen kuolemastansa;
waan he luulit hänen sanoman unen makamisesta. Niin
lesus sanoi heille selkiästi: »Lazarus on kuollut. Ia minä
iloitsen teidäu tähtenne, etten ollut siellä, että te uskoisitte;

mutta menkaäämme hänen tykönsä.»
Niin lesus tuli ja löysi hänen jo neljä päiwää maan-

neen haudassa. Ia monta ludalaista oli tullut Martan
ja Marian tykö, lohduttamaan heitä heidän weljensä täh-
dcn. Koska Märta kuuli lesuksen tulewan, juoksihän häntä
wastaan; mutta Maria istui kotona. Niin Märta sanoi
lesukselle: »Herra, jos sinä olisit täällä ollut, niin ei olisi
weljeni kuollut.» lesus sauoi hauelle: »weljes on nousewa
ylös.» Märta sauoi: »minä tiedän hänen nousewan ylös-
nousemisessa »viimeisenä päiwäuä.» lesus wastais: »mi-
nä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo mi-
nun päälleni, hän elää, ehkä hän olis kuollut. Ia
jokainen, joka elää ja uskoo minun päälleni, ei hänen pidä
kuoleman ijankaikkisesti, Uskotkos sen?» Hän sanoi hänel-
le: »niin, Herra, minä uskow sinunKristnkseksi Jumalan Po-
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jafjt, joka oli tulewa mailmaan.» Sitte hän meni pois ja
kutsui sisarensa Marian salaa, sanoen: »Mestari on tullut
ja kutsuu sinua,»

Koska Maria sen kuuli, nousi hän kohta ja tuli lesnk-
sen tykö, sillä ei hän ollut wiela kylään tullut. Ia koska
hau sinne tuli, kussa lesus oli, lankeis hau hänen jalkainsa
juureen, ja sanoi hänelle: »Herra, jos sinä olisit täällä ol-
lut> niin ei olisi weljeni kuollut,» Koska lesus näki hänen
itkemän, käwi hän sangen murheelliseksi ja sanoi: »kuhun hä-
n.m panitte?» He wastasit: »Herra, tule ja katso.» Ia
lesus itki. Niin Juvalaiset sanoit: »katso, kuinka hän ra-
kasti häntä.» Mutta muutamat heistä sanoit: »eikö tämä,
joka awais sokian silmät, tainnut tehdä, ettei tämäkään olis
kuollut?» Sitte lesus tuli haudalle ja sanoi: »ottakaat
kiwi pois.» Niin Märta sanoi hänelle: «Herra, jo hän
haisee;, sillä hän on neljä päiwää ollut kuollunna.» lesus
sanoi hänelle: »enkö minä sinulle sanonut: jos uskoisit, niin
stnn näkisit Jumalan kunnian?» Ia he otit kiwen pois
sialtansa, johon kuollut oli pantu. Niin lesus nosti sil-
mänsä ylös ja sanoi: »Isä, minä kiitän sinua, ettäs minua
kuulit. Mutta tiedän myös, ettäs aina minua kuulet; waan
kansan tähden, joka tässä ympäri seisoo, sanoin minä, että he
uskoisit sinun minua lähettäneeksi,» Ia nämät sanottuansa,
huusi hän suurella äänellä: »Lazarns tule ulos!» la!kuollut
tuli ulos sidottuna käsistä ja jalwoistakääriliinalla; ja hänen
kastoonsa olit sidotut ympäri hikiliinalla. lesus sanoi heille:
»päästäkäät häntä ja antakaat hänen mennä.» —> Niin monta
Juvalaista, jotka olit tulleet Marian tykö, ja näit ne, joita
lesus teki, uskoit hauen päällensä. Mutta muutamat heistä
menit fariseusten tykö ja ilmoitit heille, mitä lesus oli teh-
nyt. Ia siitä päiwästä he pidit neuwoa, kuolettaaksenfa
häntä.
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26. lesus ilmoittaa kärsimistänsä. Sokia
Jerikon kohdalla. Zakeus.

Matb. 20, Mark, 10. Luukk, 18 19
Lähteissänsä »viimeiselle matkallensa Jerusalemiin, otti

lesus tykönsä ne taksttoietakymmentä ja sanoi heille:, »katso,
me menemme Jerusalemiin, ja kaikki pitää täytettämän, jotka
piofetoilta IhmiseivPojasta owat kirjoitetut. Silla hän
annetaan pakanain käsiin ja pilkataan ja häwäistään ja syl-
jetään. Ia kuin he owat hänen ruoskinneet, tappamat he
hänen; ja kolmantena päiwänä on hän nousewa ylös.» Ia
tämä puhe oli heiltä niin peitetty, ettei he ymmärtäneet
mitä sanottiin.

Niin tapahtui, Icsuksen Jerikoa lähestyissä, että sokia
istui tien wieressä kerjäten. Ia kuin hän tuuli kansan
käywän ohitse, kysyi hän mikä se olis. He sanoit: »lesus
Nazarealainen tästä menee.» Ia hän huusi: »lesus Da-
widin Poika, armahda minua!» Niin ohitse menewäiset
toruit häntä »vaikenemaan; mutta hän huusi sitä enemmin:
»Dawidin Poika, armahda minua!» Niiu lesus seisahti
ja käski häntä taluttaa tykönsä. Ia kuin hän lähestyi, ky-
fyi lesus häneltä: »mitäs tahdot minun sinulle tekemään?»
Hän waötais: »Herra, että näköni jälleen saisin.» Niin
lesus sanoi hänelle: »ole näkewä; uskos auttoi sinua.» Ia
hän sai kohta näkönsä ja seurais häntä, kunnioittain Junia-
laa. Ia kaikki kansa, joka sen näki, kiitti Jumalaa.

Sitte lesus meni Jerikoon ja waelsi sen läpitse. Ia
yksi mies oli nimeltä Zake ns, joka oli puhlikanein pää-
mies, ja hän oli rikas. Hän pyysi nähdä lesusta, eikä
saanut kansalta, sillä hän oli warttansa wahäincn. Ia hän
samois edelle, nousi yhteen mctfästkuuapuuhun, saaduksensa
nähdä lesnksen, sillä hän oli sen kautta waeltawa. Kuin
siis lesus tuli siiheu paikkaan, katsoi hän ylös ja näki hä-
nen ja sanoi: »Zakeus, astu nopiasti alas; sillä minun p.i-
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tää tänäpänä oleman sinun huoneessasi' Zafeus astui no-
piasti alas ja otli hänen iloiten wastaan. Kaikki, jotka sen
näit, napisit, sanoen: hän meni syntisen buoneesen ja seu-
roihi». Mutta Zakcus sanoi Icsuksclle: »katko, Heira, puo-
len tawaraani minä annan waiwaisille; ja jos olen jonkun
pettänyt, sen ndjäkeitaisesti lakaisin annan.» Niin lesus
sanoi: »tänäpänä on tälle huoneelle autuus tapahtunut, että
hänkin on Abrahamin poika. Sillä tuli
etsimään ja wapahtamaan sitä, jokakadonnut oli.»

%1. lesus woidellaan Bctaniassa. Hänen
ratsastamisensa Jerusalemiin ja itkunsa

kaupungin tähden.

Math. 20, 21, 26. Maik. 11, 14. Lunkk. 19. luh. 12.
Knutta päircää ennen pääsiäistä tuli lesus Vetaniaan,

jossa Lazarus oli, joka-olikuollut, jonka hän knolleieta herätti.
Niin he walmistit hänelle siellä ehto(lli'cu, ja Märta palweli;
mntta Lazarus oli yksi niistä, jotka hänei; kanssansa atrioit-
fit. Ia Maria otti naulan turn!e!.mato:uta ja kallista
narduksen woidctta, ja woiteli lesukscu jalat ja kuiwais ne
hiuksillansa, ja huone täytettiin woiteen hajusta. Niin sa-
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not yksi hänen opetuslapsisensa, ludas Isfariot, joka hä-
nen sitte petii: »miksei tätä woidctta myyty loimeen sataan
peuniukii», ja annettu waiwaifiile? Mutta seu hän sanoi,
ei ftntähden että murhetta piti waiwaisesta, waay että hän
oli waras ja hänellä oli kukkaro, jossa seu kantoi, mitä sii-
hen oli pautu. Niin lesus sanoi: »antnkaat hänen olla;
miksi häntä waiwaatte? Hän teki hywäu työn minna koh-
taan. Sillä teillä on aina waiwaisia, mutta en minä leil-
lä aina ole. Tämä teki mitä hän woi, ja ennätti woitele-
maan minuu ruumistani hautaamiseksi. Totisesti minä sanon
teille: knssa ikänä tämä ewankelinmi saarnataan kaikessa
mailmassa, pitää myös tämä, kun hän teki, maiuittaman
hänen muist»kfensa.»

Toisena päiwänä, kuiu he lähestyit Jerusalemia ja tu-
lit Betfasscn öljymäen tykö, lähetti lesus kaksi! opetuslasta,
sanoen heille: »menkäät kylään, joka on edessänne; ja te
löydätte kohta aasintamman sidottuna, ja warsan hänen taus'
sansa; päästäkäät ne ja tuokaat, minulle. Ia jos joku teille
jotaki sanoo, niin sanokaat: Herra niitä tarwitsce, ja kohta
hän laskee heidän» Mutta tämä kaikki tapahtui, että täy-
tettäisiiu se, tu sanottu oli profetau kantta, joka sanoo: sa-
nokaat Sionin tyttärelle: katso, knninkaas tulee sinulle siwiä,
istuenj aasintamman päällä ja ikeen alaisen aasin »varsan
päällä lZak. 9: 9.). Niin opetuslapset menit, ja teit niin-
knin lesus oli heidän käskenyt, ja talutit aasintamman ja
warsan, ja panit niitten päälle «aatteensa, ja istutit hänen
niitten päälle. Niin enin osa kansasta hajotti waatteensa
tielle; ja ne muut karseit oksia puista ja hajoiit tielle.
Mutta kansa, joka edellä käwi, ja joka perässä seurais, huusi
sanoen: »hosianna Dawidin Pojalle! Siunattu
olkoon se, joka tulee Herran uimeen! Hosianna
korkeudessa!»

Mutta muutamat fariseuksista sanoit hänelle: »Mestari,
nuhtele opetuslapstas.» lesus wastais heitä: »minä sanon
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teille: jos nämät waikenewat, niin kiwet pitää huutaman.»
Mutta kuin hän lähemmä tuli, itki hän katsellen kaupunkia,
ja sanoi: »jos finäki tietäisit, niin tosin ajattelisit
tällä ajallas, mitä rauhaas sopis; mutta nyt owat ue
kätketyt silmäis edestä. Sillä päiwät tulemat sinulle, että
wihollises saartamat sinun malleilla ja ympäri purittäwät
sinun ja ahdistamat sinun joka kulmalta. He maahan ta-
soittamat sinun ja sinun lapses, jotka sinussa omat, eikä jätä
sinussa kimeä kiwen päälle; ettes etsikkos aikaa tuntenut.»

Ia lesns meni templiin, rupeis ajamaan siitä ulos os-
tajia ja myypia, sanoen heille: »kirjoitettu on: minun huo-
neeni on rukoushuone (Es. 56: 7.); mutta te olette sen teh-
neet lyöwärein luolaksi.» Ia hän opetti joka päiwä tem-
plissä. Ia hänen tykönsä tuli sokeita ja ontuwta templissä,
ja hän paransi heidän. Mutta koska pappciu päämiehet
ja kirjanoppineet näit ne ihmeet, jotka hän teki, ja lapset
templissä huutaman: hosianna Dawidin Pojalle! närkästyit
he ja sanoit hänelle: »kunletkos, mitä nämät sanomat?» Niin
lesns sanoi heille: »kuulen kyllä. Ettekö koskaan ole lukeneet:
lasten ja imewäisten suusta olet sinä kiitoksen »valmistanut
(Ps. 8: 3.)?»

28. Pahat peltomiehet. Hääwaatteet.
Mllth. 21, 22. Slarf. 12. Suuff. 20.

Seu jälkeen puhui Icsus templissä ludalaisille tämän
wertaukfen: »oli yksi peiheen-isäntä, joka istntti wiinamäen
ja pani aidan sen ympäri, ja kaimoi siihen wiinakuurnan ja
rakensi tornin, ja pani sen muorolle, pcltomiehille ja waelst
»unille »näille. Mutta koska hedelmäin aika lähestyi, lähetti
hän paliveliausa peltoiniesteu tykö, ottamaa»» seu hedelmiä.
Ia peltomiehet otit kiinni hänen Palmellansa: ja minkä he
pieksit, minkä tapoit, minkä kimitit. Taas hän lähetti toiset
palweliat, usiaiuinat kuiu ensiinäiset; ja he teit heille samati.
Mutta wiimeiu hän lähetti heidän tykönsä poikansa, sanoen:
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he karttamat minun poikaani. Mutta koska peltomiehct näit
pojan, sanoit he keskenänsä: tämä on perillinen, tappakaamme
häntä, niin saamme hänen perintönsä. Ia he otit hänen
kiinni, sysäsit nlos »viinamäestä ja tapoit. Koska siis wiina-
mäen isäntä tulee, mitä hän niille peltomiehille tekee? Hän
hukuttaa heidän ja antaa wiinamäkensä toisille wiinamäen
miehille, jotka hänelle antamat hedelmät ajallansa». Kuin
ludalaiset sen kuulit, sanoit he: «pois se!» Sanoi lesus
heille: »ettekö ikänä raamatuissa ole lukeneet: »se kiwi,
jonka rakentajat hylkäsit, on tullut kulmakiweksi.
Herralta se on tullut, ja on ihmeellistä filmis-
sämme M 118: 22, 23.)? Sentähden minä sanon teille:
Jumalan waltaknnta pitää teiltä otettaman pois ja annettaman
pakanoille, jotka sen hedelmän tekemät.»

lesus puhui taas heille wertauksilla, sanoen: »taiwaan
waltaknnta on kuninkaan wertainen, joka teki häitä pojallensa,
ja lähetti Valmetiansa kutsumaan kutsutuita häihin, mutta ei
he tahtoneet tulla. Taas hän lähetti toiset palwcliat, sanoen:
sanokaat kutsutuille: katso, minä malmisiin atriani, härkäni
ja syöttilääni owat tapetut, ja kaikki omat walmistetut, tullaat
häihin. Mutta he katsoit ylön ja menit pois, mikä pellol-
lcnsa, mikä kaupallensa. Mutta muut otit kiinni hänen pal-
weliansa, ja pilkkasit heitä ja tapoit. Mutta koska kuningas
sen kuuli, wihastui hän ja lähetti sotamäkensä, ja hukutti
ue murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitte hän
sanoi palwelioillensa: häät tosin owat walmistetut, mutta
kutsutut ei olleet mahdolliset. Menkäät siis teitten haaroihin,
ja kaikki, jotka löydätte, kutsukaat häihin. Ia palmeliat
meuit ulos teille ja kokosit kaikki, jotka he löysit, pahat ja
hywät; ja häähuone täytettiin wierailla. Niin kuningas
meni katsomaan »vieraita, ja näki siellä yhden ihmisen, joka
ei ollut »vaatetettu hääwaatteilla. Niin hän sanoi hänelle:
ystäwäni, kui»»kas tänne tulit, eikä sinulla ole häävaatteita?
Mutta hän waikeni. Silloin sanoi kuningas pawelioille:
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sitokant hänen kätensä ja jalkansa, ottakaat ja heittäkaät-
häntä nlkoiften pimeyteen; siellä on olewa itku ja ham-
masten kiristys. Sillä monta on kutsuttu, mutta harwat
owat walitnt.»

29. Weroraha. Suurin käsky laissa.
Lesken ropo.

Mach. 22. Mark. 12. Luukk. 20.
Eilloin fariseukset menit pitämään neuwoa, kuinka he

lesuksen sanoissa solmeisit. Sitte he lähetit hänen tykönsä
opetuslapsensa Herodianein kanssa, sanoen: »Mestari, me
tiedämme sinun totiseksi, ja sinä opetat Jumalan tien to-
tuudessa, ketään toltelemata; sillä et sinä katso ihmisten
mnotoa. Sano siis meille, kuinkas lunlet? Sopiiko keisa-
rille antaa weroa taikka ei?» Mutta koska lesus ymmärsi
heidän pahuutensa, sanoi hän: »mitä te ulkokullatut kiusaatte
minua? Osottakaat minulle weroraha,» Niin he annoit
hänelle werorahan. Mutta hän sanoi heille: »kenenkä on
tämä knwa ja päällekirjoitus?» He wastasit: »Keisarin,»
Niin hän sanoi heille: »autakaat keisarille, jotka kei-
sarin owat, ja Jumalalle, jotka Jumalan owat».
Ia nämät kuultuansa, he ihmettelit ja menit pois.

Sen jälkeen yksi fariseuksista kysyi häneltä: »Mes-
tari, kuka on sunriu käsky laissa? lesns wastais: »sinun
pitää rakastaman Herraa lumalaas kaikesta sy-
dämestäs, ja kaikesta sielustas, ja kaikesta mie-
lestäs. Tämä on ensimäinen ja suurin käsky. Toinen
on tämän kaltainen: sinun pitää rakastaman lähim-
mäistäs niinkuin itfeäs. Näissä kahdessa käskyssä
kaikki laki ja profetat rippuwat». Koska fariseukset olit
koossa, kysyi heiltä lesus: »mitä teille näkyy Kristuksesta?
Kenenkä poika hän on?» He sanoit hänelle: «Dawidin».
Hän sanoi heille: »kuinka siis Dawid kulsuu hengessä hänen
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Herraksi? sanoen: Herra sanoi minun Herralleni: istu oi-
kialle kädelleni, siihen asti kuin panen wihollises sinun jal-
kais astinlaudaksi (Ps. 110: 1.). Jos siis Dawid kutsuu
häutä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?» Mutta ei
kenkää» tainnut häntä mitään wastata; eikä yksikään rohjen-
nut stn päiwän perästä häneltä enempää kysyä.

Sitte lesns istui uhriarkun kohdalla templissä jakatseli,
kuinka kansa pani lahjojansa ja rahaa uhriarkkuun. Ia
monta rikasta pani paljon. Niin tuli yksi köyhä leski ja
pani kaksi ropoa. Niin lesus kutsui opetuslapsensa tykönsä
ja sanoi heille: »totisesti minä sanon teille, tämä köyhä
leski pani enemmän uhriarkkuun, kuin kaikki ne muut. Sillä
he owat kaikki panneet siitä, ku heillä liiaksi oli; mutta
tämä köyhyydestänsä paui kaiken tawaransa, mitä hänellä oli.»

30. lefuksen ennustukset Jerusalemin häwi»
tyksestä, mailman lopusta ja

tulemisestansa.
Math. 24. Mark. 13. Luukk. 21.

Sitte lesus meni ulos ja läksi pois templistä, ja hänen
opetuslapsensa tulit osottamaan hänelle templin rakennuksia.
Ia yksi hänen opetuslapsistansa sanoi: »Mestari, katso, min-
käkaltaiset kauniit kiwet ja koristukset ja minkäkaltaiset raken.
nukset »ämät owat!» Niin lesus sanoi heille: »totisesti
minä sanon teille: ne päiwät tulemat, joina näistä, joita
nyt katselette, ci pidä liweä kiwen päälle jätettämäu maahan
jaottamata.»

Ia koska lesus istui öljymäellä templin kohdalla, kysyit
opetuslapset häneltä: «sano meille, koska tämä tapahtuu?
Ia mikä sinun tulcmiscs ja mailman lopnn meikki lienee?»
Ia lesus sanoi heille:, »katsokaat, ettei kenkään teitä wiettele.
Sillä monta tulee minun nimeeni, sanoen: minä olen Kristus,
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ja wiettelcwät monta. Älkäät kuitenkaan heitä seuiatko.
Te saatte kuulla sotia ja sanomia sodista. Sillä kansa
nousee kansaa wastaan, ja waltakuuta waltakuntaa wastaan,
ja tulee ruttotauti ja nälkä ja maan järistys moneen paik-
kaan. Mutta kaikki nämät owat murhetten alku. He an-
tawat ylön teitä waiwaan, ja te tulette wihattawiksi kaikilta
pakanoilta minun nimeni tähden. Mutta joka wahwana
pysyy loppuun asti, se tulee autuaaksi. Ia tämä waltakuunan
ewankclinmi pitää saarnattaman kaikessa mailmassa, kaikille
pakanoille todistukseksi; ja silloin tulee loppu.»

»Mutta koska näette Jerusalemin sotawäeltä piiritettä-
wän, niin tietäkäät hänen perikatonsa lähestyneeksi, Silloin
ne, jotka 'lndeassa owat, paetkoot muorille. Sillä ne owat
koston päiwät, että kaikki täytettäisiin, jotka kirjoitetut owat.
Ia >he lankewat miekan terään ja wiedääu Wangiksi kaikki-
naisen kansan sekaan; ja Jerusalem tallataan pakanoilta,
siihen asti kuin pakanain aika teytctään. Silloin pitää suu-
ren waiwan oleman, jonka kaltaista ei ole ollnt mailman
alusta niin tähän asti, eikä tule. Wäärät kristukset ja
wäärät profetat nousemat ja suuria merkkejä ja ihmeitä
tekemät, pettaäksensä, jos mahdollinen olis, walituitakin.
Silloin, jos joku teille sanois: katso, tässä on Kristus,
taikka siellä, älkäät uskoko. Sillä niinkuin pitkäisen tuli lei-
mahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on myös Ih-
misen-Pojan tulemus. Sillä kussa raato on, siihen kotkat
kokoontumat.»

»Mutta kohta sen ajan waiwan jälkeen aurinko pimenee,
eikä kuu anna waloansa, ja tähdet putoowat taiwaasta ja
taiwaan woimat liikutetaan. Silloin näkyy Ihmisen-Pojan
merkki taiwaassa. ja silloin kaikki sukukunnat maassa par-
knwat ja saawat nähdä Ihmisen-Pojan tuleman taiwaan
pilwissä suurella woimalla ja kunnialla. Ia hän lähettää
enkelinsä suurella basnnan äänellä; he kokoomat hänen wa-
littansa neljästä tuulesta, toisesta taiwaan äärestä niin
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toiseen. Totisesti minä sano» teille: ci tämä sukukunta suin-
kaan huku ennen tuin kaikki nämät tapahtumat.»

»Taiwas ja maa hukkumat, mutta minun fa-
nani ei suinkaan hukkaannu. Waa» siitä päiwästä ja
hetkestä ei tiedä ci taiwaan enkelitkään, maan
Isani yksinänsä. Niinkuin Noan ajat olit, niin pitää myös
Ihmiseu-Pojan tulemus oleman. Sillä niinkuin niinä päi-
minä medenpaisumifen edellä syötiin ja juotiin, naitiin ja
huoltiin hamaan siihcrt päiwään asti, jona Noa arkkiin
sisälle meni, eikä tietty ennen knin wcdenpaisnmus tuli ja
otti pois kaikki, niin pitää myös Ihmisen-Pojan tulemus
oleman. Walwokaat siis, sillä ette tiedä, millä hetkellä Her-
ranne tulee. Kawahtakaat itsiänne, ettei sydämenne koskaan
raska teta ylönsyömiscstä ja juopumisesta ja elatuksen mur-
heesta, ja se päimä tutis äkisti päälleune. Sillä se tulee
niinkuin paula kaikkein yli, jotka koko maan päällä asumat.
Mutta mitä teille sanon, sen sanon kaikille: walwokaat!»

31. Kymmenen neitsyttä. Hywä ja kelwotoin
palwelia. Wiimeinen tuomio.

Math. 25.
lesns sanoi wielä: »silloin on taiwaan »valtakunta

olewa kymmenen neitsyen kaltainen, jotka otit lamppunsa ja
menit ulos ylkää ivastaan. Mutta wiisi heistä oli taitawaa,
ja wiisi tyhmää. Tyhmät otit lamppunsa, eikä ottaneet
öljyä myötänsä. Mutta taitamat otit öljyä astioihinsa ynnä
lamppuinsa kanssa. Waan yljän wiipyissä tulit kaikki uue-
liaikst ja makasit. Mutta puoli yönä tnli huuto: katso, ylkä
tulee, menkäät »los häntä mastaan! Niin nousit kaikki nämät
neitsyet ja walmistit lamppunsa. Ia tyhmät sanoit taita-
mille: antakaat meille öljystänne, sillä lamppumme sam-
muwat. Mutta taitamat wastasit: ei suinkaan, ettei meiltä ja
teiltä puuttuisi: waan menkäät paremmin niitten tykö, jotka
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myywät, ja ostakaat itsellenne. Mutta heidän mennessänsä
ostamaan, tuli ylkä; ja jotka walmiit olit, ue menit hänen
kanssansa häihin, ja owi suljettiin. Wiimein tulit ne-ki toiset
neitsyet ja sanoit: Heria, Herra, awaa meille! Mutta hän
wastais heitä: totisesti minä sanon teille: en tunne teitä.
Walwokaat sentähden, sillä ette tiedä päiwää eikä hetkeä,
jona Ihmisen-Poika tulee».

»Niinkuin ihminen matkusti kauwas ja kutsui palweli'
ansa, ja antoi heille tawaransa; ja niin yhdelle antoi wiist
leiwiskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhdeu, jokaiselle wa-

ransa jälkceu, ja meui kohta matkaansa. Niin meni se,
joka wiisi leiwiskää oli ottanut, teki »iillä kauppaa, ja woitti
toiset wiist leiwiskää. Niin seki, joka kakst oli ottanut, woitti
myös toiset kaksi. Mutta joka yhden oli ottanut, meni pois
ja kaiwoi maahan, ja kätki herransa rahan. Niin pitkän
ajan perästä tuli uiitten palweliain herra, ja laski kukna
heidän kanssansa. Ia tuli se, joka oli ottanut wiisi leiunskää,
ja toi toiset wiist leiwiskää, sanoen: Herra wiisiläiwiskää
minulle aunoit; kalso, toiset wiisi laiwiökää olen niillä woit-
tanut. Sauoi hänen herransa hänelle: hywin, sinä hyws
ja uskollinen palwelia, wähän päällä olit uskol-
linen; minä panen sinun paljon päälle, mene
Herras iloon. Samoin sanoi hän silleki, joka oli kaksi
leiwiskää ottanut ja niillä toiset kaksi leiwiskää »voittanut.
Niin tuli seki, joka yhden läiwiskän oli ottanut, ja sanoi:
Herra, minä tiesin sinun kowaksi mieheksi; sinä niität siitä,
kuhuukas et kylwänyt, ja kokoot siitä, kuhunkas et hajottanut.
Ia peljäten menin minä ja kätkin leiwiskäs maahan; katso,
tässä on omas. Mutta hänen herransa wastais häntä:
sinä vaha ja laiska palwelia, tiesitkös tämä», uitu-junin siis
olis tullut antaa rahani waihettajillc; ja tultuani olisin
omani takaisin saanut kaswon kanssa. Otlakaat siis häneltä
se leiwiskä, ja antakaat sille, jolla on kymmenen leiwiskää.
Sillä jokaiselle, jolla on, pitää annettaman, ja hänellä pitää
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Zyllä oleman; mutta jolla ei ole, fcft, fim hänellä on, pitää
häneltä otettaman pois. Ia heittäkäät se felwotoin
palwelia ulkonaiseen pimeyteen; siellä on olewa
itku ja hammasten kiristys.»

»Mutta koska Ihmisen-Poika tulee kunniassansa, jakaikki
pyhät enkelit hänen kanssansa, silloin hän iötnnkunniansa istui-
mella. Ia hänen eteensä kootaan kaikki kansat; ja hän eroiitaa
toiset toisistansa, niinkuin paimen eroilt«a lampaat wuohista.
Ia asettaa lampaat tosin oikialle puolellensa, mutta «uohet
wasemmnllensa. Silloin kuningas sanoo oikialla puolellansa ole-
wille: tullaat Isäni siunatut, omistakaat se walta-
kuuta, joka teille on »valmistettu mailman alusta.
Sillä ininä isosin, ja te ruokitte minun; minä janosin,jäte
juotitte minun; minä olin outo, ja te otitte minun huoneesen;
alasti, ja te »vaatetitte minun; sairasna, ja te opitte mi-
nua; minä olin »vankina, ja te tulitte minun tököui. Sil-
loin »vanhurskaat sanoivat hänelle: Herra, koska näimme si«
nun isoowan, ja ruokimme sinun? taikka jauoo»van, ja an°
noiinme siuun juoda? Mutta koska näimme sinun outona,
ja huoneesen otimme sinun? taikka alaötoinna, ja »vaatelim»
me sinun? Tahi koska näimme sinun sairasna, taikka wan>
kina, ja tulimme sinun tykös? Niin kuningas »vastaa heitä:
totisesti sanon teille: sen, kun olette tehneet yhdelle näistä
»vähimmistä »väljistäni, sen teitte minulle. Sitte hän sa»
noo myös »vasemmalla olemille: »n e nkäät pois »n in un
tyköäni, te kirotut, siihen ijankaikkiseen tuleen,
joka on »valmistettu perkeleelle ja hänen enke-
teillensä. Sillä ininä isosin, ja ette minua ruokkineet;
minä janosin, ettekä »uinua juottaneet; »»»iuä olin outo, ettekä
minua huoneesen ottaneet; alaston», ettekä minua »vaatetta-
neet; sairas ja wankina, ettekä minua oppineet. Silloin
neli häntä »vastaamat: Herra, koska näimme sinua isoowan,
taikka janoowan, taikka outona, taikka alastoiuna, taikka
sairasna. taikka »vankina, emiuäkä sinua palwelleet? Sil-

n
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loin hän wastaa heitä: totisesti sanon teille: mitä ette
tehneet yhdelle näistä wähimmistä, sitä ette tehneet minulle..

Ia niitten pitää menemän ijanfaikkiseen waiwaan; mutta
wanhnrskasten ijankaikkiseen elämään.»

32. ludas päättää petoksen. Pääsiäis»
astelin. Ehtoollisen asettaminen.

Math. 26. Mark. 14. Suuff. 22. loh. 13.
Wäliää enne» pääsiäistä kokoonnuit pappein päämiehet

ja kirjanoppineet ylimmäisen papin Kaisakscn saliin, ja ucu-
woa pidit, kuinta he lesuksen karraluudella kiinniottaisit ja
tappaisit. Mutta he pelkäsit kansaa ja sanoit: »ei juhla-
päiwäuä, ettei kansassa tule meteli.» Niin satana oli men-
nyt ludakse» sisälle, joka oli kahdentoistakymmenen luwusta
ja jonka liikanimi oli Iskariot. Ia hän meni pois ja pu-
hutteli ylimmäisiä pappeja ja päämiehiä, kuinka hän oli le-
suksen heille pettäwä, ja sanoi: »mitä tahdotte minulle an-
taa, ja minä saatan hänen teille?» Niin he ihastuit ja
määräsit hänelle kolmekymmentä hopiapenninkiä. Ia
siitä ajasta hän etsei soweliasta aikaa, saadaksensa lesusta
pettää ja heille saattaa ilman hasuta.

Ensimäisenä makian leiwän päiwänä, jona pääsiäis-
lammas teurastettiin, lähetti lesus Pietarin ja Johanneksen^
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sanoen: »menkäät Valmistamaan meille pääsiäislammas syö-
däksemme.» He sanoit: »kussa tahdot meitä walmistamaan?»
Hän sanoi heille: »katso, koska kaupunkiin tulette, kohtaa
teitä ihminen, kaulain »vesiastiaa; seuiatkaat häntä siihen
huoneescn, johon hän menee, ja sauokaat sen huoneen isän-
nalle: Mestari sanoo sinulle: kussa on wicrasten huone,
jossa minä syön pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa? Ia
hän osottaa teille suuren, waliuiikst waratun salin; walmis-
takaat siellä.» Niiu he menit ja löysit niinkuin hän oli
heille sanonut, ja »valmistit pääsiäislampaan.

Ehtoolla tuli lesus kahdeutoistakymmenen kanssa le-
rusalemiin. Ia ehtoollisen jälkeen nousi lesus ehtoolliselta
ja riisui waattccusa, ja otti liinaisen ja wyötti itsensä. Pani
fitte wettä maljaan ja rupeis pesemään opetuslasten jalkoja,
ja kuiwais ne sillä liinaisella, jolla hän oli wyötetty. Mutta
kuin hän tuli Simon Pietarin tykö, sanoi tämä hänelle:
»Herra, sinäkö peset minun jalkani?» lesus wastais: »mitä
minä teen, et sinä nyt tiedä, mutta tästedes saat sen tietää.»
Pietari sanoi: »ei sinun pidä ikänä pesemän minun jalkojani!»
Wastais lesus: »ellen minä pese sinua, niin ei sinulla ole
osaa minun kanssani.» Pietari sanoi hauelle: »Herra, älä
pese ainoastaan jalkojani, waan myös kädet ja pää.» le-
sus sanoi hänelle: «joka pesty on, ei se muuta tarwitse,
waan eltä jalat pestään; ja niin hän on kokonansa puhdas.
Ia te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki,» Sillä hän
tiesi pettäjänsä; sentähdenhän sanoi: »ette kaikki ole puhtaat.»
Sitte kuin hän oli pesuyt heidän jalkansa, ja »vaatteensa
ottanut, istui hän taas ja sanoi heille: »tiedättekö mitä olen
teille tehnyt? ?e kutsutte minua Mestariksi ja Herraksi, ja
ie sanotte oikein; sillä minä myös se olen. Sentähden jos
minä, joka olen Herra ja Mertari, olen teidän jalkanne
pesnyt, pitää teidänki toinen toisenne jalat pesemän. Sillä
minä annoin teille csikuwan, että te niin tekesitte, kuin minä
tein teille. Totisesti minä sanon teille: ei ole palwelia.
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suurempi herraansa, eikä sanansaattaja suurempi kuin se, joka
hänen lähetti. Jos nämät tiedätte, te olette autuaat, jos
niitä teette».

Sen jälkeen sanoi lesus opetuslapsillensa: »minä olen
halulla halannut syödä tätä pääsiäislammasta teidän kans-
sanne, ennen kuin kärsin; sillä minä sanon teille, etten
minä suinkaan enää siitä syö, siihen asti kuin se täytetään
Jumalan »valtakunnassa. Mutta hcidäu syödcösänsä tuli
lesus murheelliseksi hengessä, todisti ja sanoi: totisesti minä
sanon teille: yksi on teistä minun pettäwä.» Niin opetus»
lapset katselit toinen toistansa, epäillen kenestä hän sanoi.
Ia he rupesit murehtimaan ja toinen toisensa jälkeen sano-
maan: »Herra, lienenkö minä se?» lesus wastais: »yksi
kahdestatoistakymmcnestä, joka minun kanssani watiin kastaa,
on minun pettäwä. Ihmisen-Poika tosin menee, niinkuin
hänestä on kirjoitettu; mutta moi sitä ihmistä, jonka kautta

petetään! Parempi olis hänelle, jos ei se
ihminen olis syntynyt.» Niin sanoi ludas, joka hänen
petti: "Mestari, olenko minä se?» lesus wastais: »Sinäpä
sen sanoit.»

Mutta heidän syödessänsä otti lesus leiwän, ja
kiitti, mursi, ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi:
»ottakaat ja syökäät, tämä on minun ruumiini,
joka teidän edestänne annetaan;setehkäätminun
muistokseni.» Samalla muotoa otti hän myös
kalkin, kiitti ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi:
ottakaat ja juokaat tästä kaikki. Tämä kalkki on
se uusi testamentti miuun »veressäni, joka teidän
ja monen tähden wnodatetaan syntcin anteeksi an-
tamiseksi. Niin usein kuin te sen teette, niin teh°
käät se minun muistokseni,»

Ia yksi hänen opetuslapsistansa (Johannes) istui pöydän
tykönä lesukseu helmassa, jota lesus rakasti. Niin Simon
Pietari wiittais sille, wisusti kysymään, kuku se olis, josta
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hän sanoi. Tämä nojatessansa lesutsen rintaa wastaan,
sanoi hänelle: «Herra, kuka se on?» lestis wastais: »se on
se, jolle kastetun palan annan.» Ia kastettuansa leiwän,
antoi hän sen ludakselle Simon Iskariotille. Ia sen palan
jälkeen meni häneen silloin perkele. Niin lesus sanoi hä-
nelle: »mitäs teet, se tee pikemmin.» Niin hän meni kohta
ulos, ja yö oli.

ludaksen mentyä ulos, sanoi lesus: »nyt on Ihmisen-
Poika kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu hänessä. Rak-
kaat lapsukaiset, »vielä olen wähän aikaa kanssanne. Uuden
käskyn minä teille annan, että rakastaisilte toinen toistanne,
niinkuin minä teitä rakastin. Siitä pitää kaikkein tunteman
teidän minun opetuslapsekseni, jos keskenänne rakkauden
pidätte.»

33. lesuksen lohdutussanat opetuslapsillensa
poismenonsa tähden. lesus, totinen

wiinapuu. Kristuksen ylim»
mäispapillinen rukous.

luh. 14—17.

Sitte sanoi lesus opetuslapsillensa: »älköön sydämenne
murheellinen olko. Isäni huoneessa on monta asuinsiaa;
jos ei niin olisi, sanoisin minä teille: minä menen »valmis-
lamaan teille siaa. Ia »vaikka minä menen pois Malinista-
maan teille siaa, tulen minä jälleen ja otan teidän tyköni;
että kussa minä olen, siellä pitää teidänkin oleman. Ia
kuhun minä menen, sen tiedätte, ja tien myös tiedätte. Mi-
n» olen tie, totuus ja elämä; ei kenkään tule Isän
tykö, waan minun kauttani. Teille on tarpeellinen, että
minä menen pois; sillä ellen mene pois, ei tule Lohdnt-
taja teille; mutta jos menen pois, lähetän minä hänen
teille. Minulla on wielä paljon sanomista; mutta ette
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woi nyt kantaa. Waan koska st tulee, totuuden Henki, hän
johdattaa teitä kaikkeen totuuteen.»

»Minä olen st totinen wiinapuu, ja Isäni on pelto-
mies. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää,
hän karsti pois; ja jokaisen, joka hedelmän kantaa, hän
puhdistaa, että se kantais runsaamman hedelmän. Pysykäät
minussa, ja minä teissä. Niinkuin ei oksa taida itsestänsä
hedelmää kantaa, ellei hän wiinapuussa ole kiinni; niin ette
tekään, jollette minussa pysy. Minä olen wiiuapuu, te
olette oksat. Joka minussa pysyy ja minä hänessä, hän
kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minuta ette woi mitään
tehdä. Jos ei jokn minussa pysy, st heitetään ulos niin-
kuin oksa ja kniwettuu, ja ne sidotaan kokoon ja heitetään
tuleen, ja palawat. Jos minussa pysytte ja sanani pysywät
teissä, mitä ikänä tahdotte, niin anokaat, ja te saatte. To-
tisesti minä sanon teille: mitä ikänä te anotte Isältä minun
nimeeni, sen hän antaa teille. Näitä olen teille puhunut,
että teillä olis minussa rauha; mailmassa on teillä tuska,
mutta olkaat hvwässä turmassa, minä moitin mailman.»

Näitä puhui lesus ja nosti silmänsä taiwasta kohti ja
sanoi: «Isä, hetki tuli; kirkasta Poikas, että Poikas kirkas-
tais myös sinun; niinkuin sinä annoit hänelle mallan kaiken
lihan yli antaa ijankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä hä-
nelle annoit. Mutta tämä on ijankaikkinen elämä,
että he tuntisit sinun, ainoan totisen Jumalan,
ja jonkas lähetit, lefuksen Kristuksen. Minä kir-
kastin sinun maan päällä; minä täytin sen työn, jonkas
minulle annoit tehdäkseni. Ia nyt, Isä, kirkasta minun itse
tykönäs sillä kirkkaudella, joka minulla tykönäs oli, ennen
kuin tämä mailma olikaan. Minä ilmoitin nimes ihmisille,
jotkas minulle mailmasta annoit; ja he totisesti tunsit minun
sinusta lähteneen, ja uskoit, että sinä minun lähetit. En
minä enää ole mailmassa, mutta he omat mailmassa, ja
minä tulen sinun tykös. Pyhä Isä, kätke niitä, jotkas mi-
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mille annoit, nimes tähden, että he olisit niinkuin mekin!
En minä rukoile, ettäs heitä ottaisit pois mailmaöta, maan
ettäs heitä pahasta »varjelisit. Pyhitä heitä totundessas;
sinun puhees on totuus. Mutta en minä ainoasti heidän
edestänsä rukoile, waan myös niitten edestä, jotka bcidän
sanansa kautta uskomat minun päälleni; että he kaikki yhtä
olisit, niinkuin sinä Isä minussa olet, ja minä sinussa; että
heki meissä niin yhtä olisit, että mailma uskois sinun minua
lähettäneeksi. Isä, minä tahdon, että kussa minä olen, siellä
nekin olisit minun kanssani, jotkas minulle annoit. Wan-
hurskas Isa, ci mailma sinua tuntenut, multa minä tunsin
sinun, ja uämät ymmärsit, että sinä minun lähetit. Ia
minä julistin heille rnmtf? ja wiclä julistan, että se rakkaus,
iolla sinä minua rakaslit, heissä olis, ja minä myös heissä.»

Kolmas kappale.

lesuksen Kristuksen kärsiminen ja kuolema, ylösnousemus ja
tlliwllllfen-astuminen.

34. lesukscn kärsiminen Getsemanessa.
Hänen kiinni ottamisensa.

Math. 2C. Mark. 14 Luukk. 22. I°h. 18.
Ro&U lesus oli päättänyt puheensa, meni hän, niin-

kuin hänen tapansa oli, öljymäelle opetuslastensa kanssa.
Tiellä sanoi hän heille: «tänä yönä te kaikki pahenette mi°
nnun, sillä kirjoitettu on: minä lyön paimenta, ja lampaat
laumasta pitää hajotettamau» (Zak. 13: 7.), Niin wastais
Pietari: »jos wielä kaikki sinuun pahenisit, en minä ikänä
pahene.» lesns sanoi: «totisesti minä sanon sinulle: tänä
yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti minun
kiellät.» Mutta Pietari sanoi wielä enemmin: »jos minun
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pitäis kuoleman sinun lanesas, en minä ikänä sinua kicllä.»
Niin saiioit myös kaikki.

Sit!e he tulit kylää», jonka nimi oli Getsemane.
Siinä oli yrttitaiha, johon lesus meni opetuslastcnfa kanssa.
Ia hän sanoi heille: »istukaat tässä, niinkarnran knin minä
menen ja rukoilen tuolla.» Ia hän otti Pietarin ja la-
kodin ja Johanneksen kanssansa ja rupeis »vapisemaan ja
kauhistumaan ja sanoi heille: «sieluni on snnresli mur-
heissansa kuolemaan asti, olkaat täsfä ja walirokaat kanssani.»
Sitte hän wähän erkani heistä, lähes kiwcn heiton,, lan-
keis kaswoillensa ja rukoili: »Isäni, jos mahdollinen on,
menköön pois minulta tämä kalkki; ei kuitenkaan niinkuin
minä tahdon, waan niinkuin sinä!» Ia hän tuli opetus-
lasten tykö ja löysi heidän makaamasta, ja sanoi Pieta-
tarille: »niin ette woincct yhtä hetkeä walwoa kanssani!
Walwokaat ja ruloilkaat, ettette kiusaukseen lankeisi. Henki
tosin on altis, mutta liha cn,,heikko.» Taas hän meni ja
rukoili: »Isäni, ellei tämä kalkki taida mennä pois minulta,
muutoin jos en minä sitä juo, niin tapahtukoon sinun lahtos!»
Mutta palatcssansa löysi hän taas heidän makaamasta,
sillä heidän silmänsä olit raskaat. Ia hän meni taas ja
rukoili kolmannen kerran, ja sanoi entiset sanansa. Niin
enkeli taiwaasta ilmestyi hänelle ja wahwisli häntä. Ia
kuin hän oli sangen suuressa ahdistuksessa, rukoili hän har-
taammin, ja hänen hikensä oli niinkuin werenpisarat, jotka
maan päälle putosit. Sitte tuli hän opetuslastensa tykö ja
sanoi heille: »maatkaat wiclä ja lcwätkäät! Katso, hetki on
lähestynyt, ja Ihmifen-Poika annetaan ylön syntisten käsiin.
Nouskaat, käukäämme; katso, se lähestyy, joka minun pettää.»

Mutta ludas tiesi paikan, jossa hän oli; sillä lesus
tuli sinne usein opetuslastensa kanssa. Ia wiclä lesuksen
puhnissa tuli ludas ja hänen kanssansa paljo wäkeä mie-
koilla ja seipäillä, lyhdyillä ja tulisoitoilla, pappein pää-
miehiltä a kansa.» wanhlmmilta. Mutta knin lesus tiesi
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fatffi mitä henelle piti tapahtuman, läksi hän ulos ja sanok
hcille: »ketä te etsitte?» He wastasit: »lesusta Nazarca-
laista.» lestis sanoi: »minä se olen.» Mutta Indas
seisoi myös heidän kanssansa. Kuin siis lesus sanoi heille:
minä se olen astuit he takaperin ja laukesit maahan.
Niin lesus taas kysyi heiltä: »ketä te etsitte?» Mutta he
sauoit: »lesusta Nazarealaista.» lesus wastais: »minä ka-
noin teille, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte,
niin antakaat näitten mennä.» Mutta se, joka hänen petti,
oli antanut heille merkin, sanoen: »kenelle minä suuta annan,
se on. Kiinni ottakaat häntä, ja wiekäät pois wisusli.»
Ia hän astui kohta lesuken tykö ja sanoi: »tcrweNabhi!»
—ja antoi hänelle suuta. Niin lesus sanoi hänelle: »Indas,
suun antamisellako sinä Ihmisen-Pojan petät?» ©tiloin ue
astuit edes ja laskit kätensä Icsuksen päälle ja otit hänen
kiinni.

Mutta koska hänen ympärillänsä olewaiset näit mitä
oli tulewa, sauoit he lesnksclle: »Herra, emmekö lyö mie-
kalla?» Niin Simon Pietarilla oli miekka, jonka hän weti
ulos, ja löi ylimmäisen papin palwelian ja hakkais pois
hänen oikian korwausa. Niiu lesus sanoi hänelle: »pistä
mickkas tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan rnpeewat, ne
miekkaan hukknwat. Eikö minun pidä juoman sitä kalkkia,
kun Isä minulle autoi? Taikka luuletkos, etten minä woisi
wielä rukoilla Isääui, lähettämään minulle enemmän knin
kaksitoistakymmcutä legiota enkeleitä? Kuinka siis Qiamatut
täytetään, että niin pitää tapahtuman?» Ia hän rupeis
palvoelian korwaan ja paransi sen. ©illä hetkellä lesus
sanoi jonkolle: »niinkuin ryöwärin tykö te läksitte miekoilla
ja seipäillä minua kiinuiottamaan. Minä istuin tykönänne
jokapäiwä opcttain templissä, cttäka minua kiinniottaneet.
Mutta tämä on teidäu hetkenne ja pimeyden walta.» ©il»
loin kaikki opetuslapset jätit hänen ja pakenit.
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33. lesus ylimmäisen papin ja raadin edes»
sä. Pietarin kieltäminen. ludakscn loppu.

Math. 26, 27. Mark. 14, 15. Luukk. 22. loh. 18.
Ne, jotka Icsnksen olit kiinni ottaneet, weit hänen sidot-

luna ylimmäisen papin Kaisaan tykö, jonkatykö kirjanoppineet
ja wanhimmat olit kokoon tulleet. Niin ylimmäinen pappi kysyi
lesukselta hänen opetuslapsistansa ja opetnksestanta. lesuS
wastais häntä: »minä olen mailman edessä julkisesti puhunut;
minä olen aina synagogassa opettanut, ja templissa, johon
ludalaiset joka paikasta kokoon tulcwat, enkä ole mitään
salaisuudessa puhuuut. Mitäs minulta kysyt? Kysy niiltä,
jotka kuulit, mitä heille olen puhuuut.» Mutta hänen näi»
tä puhuissausa, antoi yksi niistä palwelioista, jotka läsnä
seisoit, lesukselle korwapuustiu, ja sanoi: »niiukö wastaat
ylimmäistä pappia?» lesus wastais häntä: »jos pahasti
puhuin, todista se pahaksi; mutta jos oikein puhuin, miksiS
minua lyöt?»

Simon Pietari ja toinen opetuslapsi (Johannes) olit
seuranneet Icsusta taampana hamaan ylimmäisen papin salin
porstuaa». Mutta se opetuslapsi oli ylimmäisen papin tut-
tawa ja meni sisälle lesuksen kanssa ylimmäisen papin saa-
liin, mutta Pietari jäi ulos owen eteen. Niin se toinen
opetuslapsi meui ulos ja puhui oweuwartialle, ja toi Pie-
tarin sisälle. Hän istui palweliain sckaau, »nähdäksensä lop-
pua, ja lämmitteli walkian tykönä; sillä he olit hiilistä teh-
neet tule», koska kylmä oli, ja istuit sen tyköuä. Niin tuli
yksi ylimmäisen papin piioista (oweuw,irtia), jakoska hän näki
Pietarin lämmittclcwän, katsahti hän hänen päällensä ja
sanoi: »etkö sinäkin ole tämän miehen opetuslapsia?» Mutta
Pietari kielsi kaikkein edessä ja sauoi: »en tunne häntä, enkä
tiedä mitäs sanot.» Ia hän läksi ulos pihalle, ja kukko
lauloi. Niin hauen näki toinen piika ja sanoi siellä ole-
mille: »tämäkin oli lesuksen Nazarealaisen kanssa.» Pietari
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kielsi taas »vannotulla walalla:»en tunne sitä ihmistä.» Mutta
wähän hetken perästä tulit ne, jotka siellä seisoit, ja sanoit
Pietarille: »totisesti olet sinäkin yksi heistä; sillä sinä olet
Galilealainen ja puheeski sinun ilmoittaa.» Niin hän ru-
peis itseänsä sadattelemaan ja wannomaan: »en tunne sitä
ihmistä.» Ia kohta kukko lauloi. Ia Herra käänsi itsensä
ja katsoi Pietarin päälle. Niin Pietari muisti lesuksen sa-
nan: ennenkuin kukko hahdesti laulaa, sinä kolmasti minun
kiellät, ja meni ulos ja itki katkerasti.

Mutta pappein päämiehet ja wanhimmat ja kaikki raati
etseit wäärää todistusta lefusta wastaan, saadakfensa häntä
tappaa, eikä löytäneet. Wiimein tuli kaksi wäärää todista-
jaa ja sanoit: »tämä on sanonut, minä woin maahan ja-
vttaa Jumalan templin ja kolmena päiwänä sen rakentaa
ylös.» Ia pappein päämies sanoi: »etkös mitään wastaa,
niitä nämät sinua wastaan todistamat?» Mutta lesus oli
ääneti eikä mitään wastannut. Niin pappein päämies nousi
ja sanoi hänelle: »minä wannotan sinua eläwän Jumalan
kautta, ettäs sanot meille, oletko sinäKristus, Jumalan Poi-
ka.» lesus wastais: »sinäpä sen sanoit. Kuitenki minä
sanon teille: tästedes pitää teidän näkemän Ihmisen-Pojan
istuman woiman oikialla puolella, ja tuleman taiwaan pil-
toteja.» Silloin repäis pappein päämies waatteensa, sa-
noen: »hän on pilkannut Jumalaa; mitä enää tarwitsemme
todistajia? Katso, nyt kuulitte häneu pilkkansa. Mitä luu-
lette? Mutta he kaikki tuomitsit hänen ja sanoit: »hän on
kuolemaan wikapää.» Silloin he fyljeskclit hänen las-
woihinsa ja löit häntä poskelle; muutamat piekset häntä
saumoillansa ja peitit hänen kaswonsa, sanoen: »arwaa meille,
Kriötus, kuka se on, joka sinua löi?» Ia paljon muuta
pilkkaa he sanoit häntä wastaan.

Kuin siis paiwä tuli, kokoonnuit kansan wanhimmat ja
ylimmäiset papit ja kirjanoppineet ja weit lesuksen oikeu-
tensa eteen. Ia he sanoit hänelle: »oletkos Kristus? Sano
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meille.» lesus wastaiö: »jos teille sanon, niin ette u«tV
In jos myös kysyn, niin ette wastaa minua, ettekä myös'
tään päästä minua. Tästedes istuu Ihmisen-Poika Junia»
lan woiman oikialla kädellä.» Niin he sanoit kaikki: »sinäkö
siis olet Jumalan Poika?» lesus sanoi: »tepä sen
että minä se olen,» Niiu he sanoit: »mitä enää todistusta
taiwitsemme? Sillä hänen omasta suustansa olemme sen
kuulleet.» Niin he sidoit lesuksen, weit pois ja annoit
hänen ylön Romalaiselle maanheiralle Pontius Pilatut-
selle.

Mutta koska Indas, joka lesuksen petti, näki hänen
kuolemaan tuomituksi, katui hän. Ia hän toi jälleen ne
kolmekymmentä hopiapcuninkiä pappein päämiehille ja wan-
himmille, sanoen: »pahasti tein, että petin wiattoman we-
ren.» Mutta he sanoit: »mitä meidän siihen tulee? Katso
itseäsi Ia hän heitti ne hopiapenningit templiin, meni
pois ja hirtti itsensä ja pakahtui keskeltä kahtia, että kaikki
hänen sisällyksensä läksit ulos. Mutta pappein päämiehet otit
ne hopiapenniugit ja sanoit: »ci näitä sowi panna uhrb»
arkkuun, sillä ne owat weren hinta.» Niin he, nenwotel-
tuansa, ostit niillä sawenwalajan vellon, wierasten hautaa-
miseksi.

38. lesus Pilatuksen ja Herodeksen
edessä. lesuksen tuomio.

Millh. 27. M.nk. 15. Luukk. 23. loh. 18, 19.

Koska siis, ludalaiset tulit lesuksen kanssa Pilatuksen
eteen, meni tämä ulos raastuwasta heidän tykönsä ja sa»
noi: »mitä kannetta teillä on tätä miestä wastaan?» He
wastasit: »ellei hän pahantekiä olisi, emme olisi häntä sinun
haltuns antaneet.» Pilatus sanoi: »ottakaat häntä ja tuomit-
kaat häntä lakinne jälkeen.» He wastasit: »meidän ei sowi
ketään tappaa.» Ia niin he rupesit kantamaan hänen pääl-
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lenfä, sanoen: »tämän löysimme kansaa wiettelewän ja kiel»
täwän keisarille weron antamasta, ja sanowan itsensä ole»
wan kuninkaan Kristuksen.»

Niin Pilatus meni raastupaan, kutsui lesuksen ja sa-
noi hänelle: "oletkos ludalaistcn kuningas?» lesus was-
tais: »ei minun walcakuntani ole tästä mailmasta. Jos
niin olis, niin tosin palweliani olisit sotineet, etten olisi tul-
lut annetuksi ylöu Juvalaisille.» Niin Pilatus sanoi: »niin
sinä olet kuningas?» lesus wastais: «sinä sen sauot, että
minä olen kuningas. Sitä warten olen minä syntynyt, ja
-sitä warten mailinaan tullut, että totuudesta tunnustaisin.
Jokainen, joka on totuudesta, se kuulee minun ääneni.»
Pilatus sanoi hänelle: »mikä ou totuus?» Ia sen sauot'
tuansa, meni hän taas ulos ludalaistcn tykö ja sanoi hcil-
le: »en minä yhtään syytä hänessä löydä.» Mutta he kä-
wit päälle, sanoeu: »hän kchoittaa kansan, opettain koko
ludeassa, alolettuansa Galileasta hamaan tänne asli.»

Mutta Pilatus, kuiu kuuli Galileaa mainittawan, kysyi,
jos lesus oli Galilealainen. Ia saatuansa tietää hänen
olewan Herodeksen (Antipaan) läänistä, lähetti hän hänen

-Herodekselle, joka myös silloiu oli Jerusalemissa. Kuin
Herodes näki lesuksen, ihastui hän sangen suuresti, sillä
hän oli kauwan aikaa häntä halainnut nähdäksensä, että oli
paljon hänestä kuullut, ja toiwoi häneltä jonkun ihmeen
näkemänsä. Herodes kysyi häneltä moninaisista; mutta ei
lesus mitään häntä wastannut. Ia Herodes howi-war-
lioincusa katsoi hänen ylön ja pilkkais häntä, pnki hänen
päällensä walkoiscn waattcen ja lähetti jälleen Pilatukselle.
Mutta sinä päiwäuä tulit Pilatus ja Herodes ystäwiksi kcs-
kenänsä, sillä he ennen olit keskensä wihamiehet.

Juhlana oli maauhcrra tottunnt päästämään ludalai°
sille joukun waugin irralle, minkä he tahdoit. Niin oli heillä
silloin kuuluisa wauti sidottuna, joka kutsuttiin Barabbaaksi,
ja joka oli miestapon tähden wankiuteen heitetty. Koska



190

siis kansa koossa oli, sanoi Pilatus heille: »kumman tah-
dotte minun teille päästämään: Barabbaan, taikka lejuffen,
joka kutsutaan Kristukseksi, Juvalaisten kuninkaaksi?» Sillä
hän tiesi, että he olit lesuksen kateudesta antaneet ylön.
Mutta kuin Pilatus tuomio-istuimelle istui, lähetti hänen
emäntänsä hänelle sanan: »älä sinä mitään tee sille wan-
hurskaalle; sillä minä olen paljon kärsinyt tänäpänä unes'
fani hänen tähtensä.» Mutta pappciu väämiehet ja
wanhimmat yllytit kansaa anomaan Barabbasta, mutta le-
susta hukkaamaan. Koska siis maanherra taas sanoi heille:
»kumman näistä kahdesta tahdotte minun teille päästä-
mään?» huusit he: »Barabbaan.» Pilatus sanoi: »mi-
tä siis tehnen lestikselle, joka kutsutaan Kristukseksi?» Niin
koko joukko huusi ja sauoi: »hän ristiinnaulittakoon!» Pila-
tus sanoi: »mitä pahaa hän siis teki? En löydä mitään
hengen rikosta hänessä.» Mutta he huusit sitä enemmin:
»hän ristiinnaulittakoon!» Koska siis Pilatus näki, ettei
hän mitään tainnut auttaa, mutta että waan suurempi
pauhina tuli, otli hän wettä ja pesi kätensä kansan edessä,
sanoen: »wiatoin olen minä tämän wanhurskaan mereen.-
Katsokaat ilsiäuue!» Mutta kaikki kausa wastais: »hauen
wereusä tulkoon meidän päällemme ja meidän lastemme
päälle!» Silloin Pilatus päästi heille Barabbaan; mutta
lesuksen, jonka oli ruoskinut, antoi hän ristiinnanlittaa.

Silloin maanherran sotamiehet weit Icsnksen raastu-
paan, ja kolosit hänen tykönsä kaiken joukon. Sitte he
riisuit hänen ja puetit hänen purpuraiseen kaapuun, ja teit
orjantappuroista kruunun, jonka panit hänen päähänsä, ja
ruowon hänen oikiaan käteensä; notkistit polwiansa hänen
edessänsä, pilkkasit häntä ja sanoit: »tcrwe Indalaisten ku-
ningas!» Ia syljit hänen päällensä, otit ruowon ja löit
häntä päähän.

Taas Pilatus tahtoi päästää lesuksen, tuli ulos ja
sanoi heille: »katsokaat minä tuon hänen teille ulos, että
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tietäisitte, etten niinä hänessä löydä yhtään syytä.» Niin
lesus meni ulos, kantain orjantappnraista kruuniin ja pur-
puraista waatetta. Ia Pilatus ftnoi heille: »katso ihmis-
tä!» Mutta koska ylimmäiset papit ja palwcliat hänen
näit, hnusit he: »ristiinnaulitse, ristiinnaulitse häntä!» Pi-
latus sanoi heille: »ottakaat te häntä ja ristiinnaulitkaat,
sillä en minä hänessä löydä yhtään syytä.» Mutta luda»
laiset »vastasit: »meillä on laki, ja meidän lakimme jälkeen
pitää hänen kuoleman, että hän teki itsensä Jumalan Po-
jaksi. Jos hänen päästät, niin et ole keisarin yskäwä; sillä
jokainen, joka itsensä tekee kuninkaaksi, hän on keisaria was-
taan.» Koska Pilatus tämän puheen kuuli, wci hän lesuk-
sen ulos ja istui tuomio-istnimelle, ja sanoi ludalaisil-
le: »katso, teidän kuninkaanne!» Mutta he huusit: »pois,
ristiinnaulitse häntä!» Pilatus sanoi heille: »pitääkö minun
ristiinnaulitseman teidän kuninkaanne?» Ulimmäiset papit
wastasit: »ei meillä ole kuningasta, waan keisari». Niin
silloin antoi Pilatus lesuksen heille ristiinnauiittaa.



37 lesuksen ristiinnaulitseminen ja kuolema.

Math, 21. 'Mari iö. «uutt. 23. Ich. 19.
Iesu sta pilkattuansa, riisuit fotarnicbet häneltä purpu-

rakaapuu ja puetit hänen omiin wa.otteisiinsa, ja weit hänen
nstiinnaulittaa. Mutta häntä sturais suuri joukko kansaa
ja waimoja, jotka häntä itkit ja painit, Niin lesus käänsi
itsensä heidän puoleensa ja sanoi: »leinsalemin tyttäret,
älkäät minua itkekö, waan itkekäät itsiänne ja lapsianne.
Sillä katso, päiwät tulemat, joiua he sauowat wnorille:
langetkaat meidän päällemme! ja kukkuloille: peittäkää!
meitä! Sillä jos he nämät tekemät tuoreessa puussa,
mitä sitte kulmassa tapahtuu?»

Niin »vietiin myös hänen kanssansa kaksi pahautekiää
surmattaa. Ia tultuansa Golqata-niiniseen paikkaan (s. o.
-pääkallon paikka), annoit he hänelle myrhamilla sekoitettua
miinaa juoda; waan maistettuansa, ei hän sitä tahtonut
juoda. Siinä he hänen sitte ristiinnaulitsit, ja ne kaksi ryö-
wariä hänen kanssansa, toisen oikialle, toisen wasemmalle
puolelle, unitta lesulseu keskelle. Niin täytettiin se kirjoi-
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tlls, joka sanoo: »ja hän on pahantckiain sekaan luettu» (Es.
53: 12.). Mutta Icsus sanoi: »Isä, anna heille an°
teeksi sillä ci he tiedä mitä tekewät.» Ia se oli kol-
mas hetki paiwällä (kello 9 e. puol. päiw.), kuin he hänen
ristiinnaulitsit.

Koska sotamiehet olit lesuksen riistiinnaulinneet, otit
he hänen waatteensa ja jawoit ne. Mutta hame ei ollut
ommeltu, waan kudottu. Niin he sanoit keskenänsä: »äl-
käämme tätä rikkoko, waan heittäkäämme tästä arpaa, kenen
se pitää oleman», että raamattu täytettäisiin, joka sa-
noo: »he owat waatteeni itsellensä jakaneet ja owat heittä-
ileet hameestani arpaa» (Ps. 22: 19,).

Mutta Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja pa-
ni ristin päälle, ja oli näin kirjoitettu: lesus Naza-
realaiuen, Juvalaisten kuningas. Tämän päällekir-
joituksen luki moni ludalainsta, sillä se paikka oli läsnä kau-
punkia, jossa lesus ristiinnaulittiin; ja se oli kirjoitettu
hebrcaksi, qrckakst ja latinaksi. Niin sanoit ylimmäiset pa-
pit Pilatukselle: »älä kirjoita: Juvalaisten kuningas, waan
että hän on sanonut: minä olen Juvalaisten knningas.»
Pilatus wastais: »mitä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin.»

Mutta ohitse-käywäiset pilkkasit häntä, wääntelit pää-
tänsä ja sanoit: »jos Jumalan Poika olet, niin astn alas
rististä.» Niin myös pappein päämiet, kirjanoppineitten
ja wanhimpain kanssa, pilkkasit häntä ja sanoit: »muita
hän on auttanut, itseänsä ei hän woi auttaa. Jos hän on

Israelin kuningas, astukoon nyt alas rististä, niin uskom-
me häntä.» Ia sotamiehet myös pilkkasit häntä. Niin
toinen ristiin ripustetuista pahantekiöistäki pilkkais häntä
ja sanoi: »jos sinä olet Kristus, niin auta itses ja meitä!»
Mntta toinen nuhteli häntä, sanoen: »etkö sinäkään Jumalaa
pelkää, ettäs olet yhdessä kadotuksessa? Ia tosin me olemme
syystä siinä, sillä me saamme töittemme ansion jälkeen;
mutta ei tämä mitään pahaa tehnyt.» Sitte sanoi hän

13
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lesukselle: »Herra, muista minua, kookas tulet waltakun-
taas!» Niin lesus sanoi hänelle: »totisesti minä sanon si-
nulle: tänäpänä olet sinä kanssani paradisissa.»

lesnksen ristin tykönä seisoi hänen äitinsä, hänen äi-
tinsa sisar ja Maria Magdalena. Koska siis lesus näki
äitinsä ja opetuslapsen siinä seisowan, jota hän
(Johanneksen), sanoi hän äitillensä: »waimo, katso poi-
taas!» —ja opetuslapselle: »katso äitiäs!» Ia siitä
hetkestä otti opetuslapsi hänen tykönsä.

Mutta kuudennesta ketkestä hamaan yhdeksänteen asti
oli ftimeä kaikessa maassa, ja aurinko pimeni. Lähes yh-
deksännellä hetkellä huusi lesus suurella äänellä: »Eli! Eli!
lama sabaktani?» s. o. »minun Jumalani, minun luma-
lani, miksis minun ylönannoit?» (Ps. 22: 2.). Mutta muu-
tamat niistä, jotka siinä seisoit, sanoit tämän kuultuansa:
»Eliasta hän huutaa» Titte kuin lesus tiesi jo kaikki
täytetyksi, ja että raamattu (Ps. 69: 22.) täytettäisiin, sanoi
hän: »minä janoon!» Oli siis astia pantu etikkaa täy-
teen. Ia kohta juoksi yksi heistä ja täytti sienen
pani sen ruowon päähän ja piti hänen suunsa edessä.
Mutta muut sanoit: »pidäs, katsokaamme, tuleeko Elias
häntä päästämään.» Koska siis lesus oli etikkaa ottanut,
sanoi hän: »se on täytetty!» Ia hän huusi taas korki-
alla äänellä: »Isä, sinun käsiis minä annan hen-
keni!» Ia tämän sanottuansa, kallisti hän päänsä ja antoi
henkensä.

Ia katso, templin esiwaate repeis kahtia ylhäältä ha-
maan alas. Ia maa järisi ja kalliot halkesit, ja haudat
aukenit ja monta pyhäin ruumista, jotka maanneet olit,
nousit ylös ja läksit nlos haudoista hänen ylösnousemisensa
jälkeen, tulit pyhään kaupunkiin ja ilmestyit monelle. Mutta
koska sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssansa olit war-
tioitsemassa lesusta, näit maan jännän ja mitä muuta nyt
tapahtui, pelkäsit he suuresti ja sadanpäämies sanoi: »tosin
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vli tämä ihminen huiskas ja Jumalan Poika,» Ia kaikki
kansa, joka sinne meni katselemaan, koska se näki mitä siellä
tapahtui, löi rintoihinsa ja palais kotiansa.

38. lesuksen hautaaminen.
Math. 27. Mark. 15. Luulk. 23. loh. 19.

Että walmistuspäiwä oli (sabbatin edellinen päiwä),
eikä ruumiit saaneet ristissä olla sabbattina, rukoilit siis
ludalaiset Pilatusta, että ristiiunauliltuin sääriluutrikottaisiin
ja he otettaisiin alas. Niin sotamiehet tulit jarikoit ensimäisen
luut ja toisen, joka lesuksen kanssa oli ristiinnaulittu, Mutta
loska he tulit lesuksen tykö ja näit hänen jo kuolleeksi, ei
he rikkoneet hänen luitansa, waan yksi sotamiehistä awais
hänen kylkensä keihäällä, josta kohta wuoti weri ja wesi.
Nämät owat tapahtuneet,! että raamattu täytettäisiin: »ei
teidän pidä luuta rikkoman hänessä» (2 Mos. tirj. 12: 46.).
Ia taas toinen kirjoitus sanoo: »he saawat nähdä, ketä
owat pistäneet» (Zak. 12: 10.).

Mutta< koska ehtoo tuti, tuli yksi rikas mies, Josef
Arimatiasta, kunniallinen raätimics, jalo ja hurskas mies,
joka odotti Jumalan waltakuntaa jaoli salaa lesuksen opetus-
lapsi; ei hän ollut suostunut ludalaistcn neureoon ja tekoon.
Hän rohkeni mennä Pilatuksen tykö ja rukoili, että hän olis
saanut ottaa lesuksen ruumiin. Niin Pilatus ihmetteli, että
lesus jo oli kuollut; mutta kuin hän asian päämieheltä ym-
märsi, antoi hän Josefille ruumiin. Niin tuli myös Niko-
demus, joka yöllä oli ensin tullut lesuksen tykö, ja toi lähes

sata naulaa sekoitettua mirhamia ja aloeta. Niin he otit
lesuksen ruumiin alas rististä ja kääreit stn puhtaastn
liinaan, hywän hajullisten yrttein kanssa, niinkuin ludala-
isten tapa on haudata. Mutta siinä paikassa, jossa lesus
ristiinnaulittiin, oli yrttitarha, ja yrttitarhassa uusi hauta,
joka kalliohon oli hakattu, johon ei yhtäkään ennen ollut
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pantuna. Siihen he panit lesuksen ja »vieritit suuren kiwen
haudan cmlh, ja menit pois. Oli siellä myös muutamia
«aimoja, jotta olit lesuksen kanssa tulleet Galileasta, ja
katselit hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa oli pantil. Sitte
be palasit ja walmistit hywän hajuista yrttejä ja woiteita;
waan salaattina he lepäsit lain käskyn jälkeen.

Toisena päiwänä »valmistuksen päiwästä (fabbattina)
kokoonnuit pappein päämiehet ja fariseukset Pilatuksen tykö,
sanoen: «Herra, me imustamme sen wiettcliän sanoneen
eläissänsä: kolmen päiwän perästä minä nonsen ylös. Käske
siis warjeltaa hautaa kolmanteen päiwään asti, ettei hänen
opetuslapsensa tulis yöllä ja waraötais häntä, ja sanoisi
kansalle: hän nousi kuolleista; ja niin jälkimmäinenwillitys
tulee pahemmaksi kuin eusimäinen.» Pilatus sauoi heille:
«teillä on wartiat, menkäät, wartioitkaat, niinkuin tiedätte.»
Mutta he menit pois ja wahwistit haudan wartialla, ja
lukitsit kiwen sinetillänsä.

39. lesuksen ylösnouseminen ja
ensimäiset ilmestykset.

Nath. 28. Mark. 16. Luukk. 24. loh. 20.
Toisena päiwänä suuresta sabbatista (sunnuntaina),

sangen warhain, tapahtui suuri maanjäristys; sillä Herran
enkeli astui alas taiwaasta, tuli ja »vieritte kiwen haudan
owelta ja istui sen päälle. Ia hän oli nähdä niinkliin
pitkäisen tuli, ja hänen watteensa olit walkiat niinkuin lumi.
Mutta hänen pelwostansa hämmästyit wartiat, ja tulit niin-
kuin kuolleiksi. la muutamat wartioista tulit kaupunkiin
ja ilmoitit ylimmäisille papeille kaikki, mitä oli tapahtunut.
Niin he kokoonnuit wauhiinpain kanssa ja nellwoa pidit, ja
annoit sotamiehille paljon rahaa, sanoen: »sanokaat, että
hänen opetuslapsensa tulit yöllä, ja warastit hauen meidän
maatcssamine. Ia jos se tulee maanherran korwille, niin
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tahdomme hänen lepyttää, ja saattaa teidän huolettomiksi.»
Mutta he otit rahan, ja teit niinkuin olit opetetut.

Samana päiwänä, waihain aamulla, tuli Maria Mag-
dalena ja muutamat muut waimot hänen kanssansa hau-
dalle, ja kannoit hywän hajuisia yrttejä, jotka he olit wal-
mistaneet, woide liaksensa lesuksen ruumista. Tiellä he pu-
huit keskenänsä: »knka meille wierittää kiwen haudan owelta?»
Ia katsellessansa näit he kiwen wieritetyksi; sillä se oli sangen
suuri. Mutta hautaan mentyänsä ei he löytäneet Herran
ruumista. Niin Maria Magdalena juoksi takaisin ja tuli
Simon Pietarin tykö ja Johanneksen tykö, ja sanoi heille:
»he owat Herran ottaneet pois haudasta, emmäkä tiedä, fii-
hunka he hänen panit,» Mntta koska ne muut waimot,
jotka olit jääneet haudalle, siitä epäilit, etteiwät löytäneet
lesuksen ruumista, katso, kaksi miestä soisoi heidän tykönänsä
kiiltäwissä waatteissa, jotka sanoit heille: »älkäät peljätkö,
te etsitte lesusta, joka oli ristiinnaulittu. Miksi eläwää
kuolleitten seassa etsitte? Ei hän ole täällä,hän
nousi ylös. Muistakaat, kuinka hän teille sanoi, olles-
sansa wielä Galileassa, sanoen: »Ihmisen-Poika pitää an-
nettaman syntisten ihmisten käsiin, ja ristiinnaulittaman ja
kolmantena päiwänä nouseman ylös kuolleista.» Niin he
muistit hänen sanansa ja palasit takaisin haudalta suurella
pelwolla ja ilolla, ja ilmoitit kaikki nämät lesuksen opetus-
lapsille.

Koska siis Pietari ja Johannes Maria Magdalenalta
kuulit mitä tapahtunut oli, menit he ulos ja tulit haudalle.
He juokstt kahden ynnä, mutta Johannes juoksi nopiammin
kuiu Pietari, ja tuli ensin haudalle. Kuin hän itsensä ku°
marsi, näki hän kääriliinat pantuina; mutta ei kuitenkaan
mennyt sisälle. Niin Simon Pietari tuli seuraten häula
ja meui hautaan, ja näki kääriliinat pantuina ja sen hiki-
liinan, joka oli lesuksen pään päällä, ei kääriliinan kanssa,
waan erinänsä käärittynä. Niin meni Johannes sisälle ja
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näki sen ja uskoi; sillä ei he wielä raamattua ymmärtäneet,
että lesus oli nousema kuolleista. Sitte ne opetuslapset
menit taas takaistn. Ia Pietari ihmetteli sitä ku tapah-
tunut oli.

Mutta Maria Magdalena meni taas haudalle ja itki
ulkona haudan edessä. Ia niin itkeissänsä, kumarsi hän
itsensä lautaan ja näki kaksi enkeliä Walkeissa waatteissa
istuman, toisen pään puolessa ja toisen jalkain puolessa,
siinä, johon lesuksen ruumis oli pantu. Ne sanoit hänelle:
»waimo, mitäs itket?» Hän wastais: »he omat minun Her-
rani ottaneet pois, enkä tiedä, kuhun omat hänen panneet.»
Ia nämät sanottuansa, käänsi hän itsensä taappäin ja näki
lesuksen seisoman, eikä tiennyt, että se oli lesus. Mntta
hän sanoi hänelle: »waimo, mitäs itket? Ketäs etsit?»
Hän luuli sen yrttitarhan haltiaksi, ja sanoi hänelle: »Herra,
jos sinä hänen kannoit pois, niin sano minulle, kuhun hänen
panit, ja minä tahdon hänen ottaa,» lesus sanoi hänelle:
»Maria!» Niin hän käänsi itsensä ja sanoi hänelle: »Nab-
boni!» (s. o. Mestari). lesns sanoi hänelle: »älä minuun
rupee, sillä en minä ole wielä mennyt ylös Isäni tykö.
Wian mene weljeiui tykö ja sano heille: minä menen ylös
minnn Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, minun Jumalani
tykö ja teidän Jumalanne tykö.»

Mutta niitten muitten waimoin haudalta mennessä il-
moittamaan lesuksen opetuslapsille mitä he uähneet ja kuul-
leet olit, tuli lesus heitä wastaan ja sauoi: »terwe teille!»
Niin he kumartain rukoilit häntä. Ia lesus sanoi heille:
»älkäät peljätkö, menkäät, ilmnittakaat weljilleni, että he me-
uisit Galileaan; siellä saamat minun nähdä.» Ia he
ilmoitit kaikki yhdelletoistakymmenelle ja kaikillemnille. Mntta
heidän puheensa näkyi heille houraukseksi, eikä uskoneet heitä.

Sitte lesus sinä päiwänä nähtiin myös Pietarilta.
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lesus ilmoittaa itsensä kahdelle opetus»
lapselle Gmaukfen tiellä.

Mark. 16. Suulf. 24.
Sinä päiwänä meni kaksi opetuslasta yhteen kylään

likellä Jerusalemia, Gmaus nimeltä, ja puhuit keskenänsä
kaikista niistä, jotka olit tapahtuneet. Ia tapahtui heidän
puhuissansa, että lesus itse heitä lähestyi. Mutta heidän
silmänsä pidettiin, ettei he häntä tunteneet. Niin hän sanoi
heille: »mitkä puheet ne owat, joita keskenänne pidätte käy-
dessänne, ja olette murheelliset?» Niin wastais yksi, Kleofas
nimeltä: »oletkos ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et
tiedä, mitä siellä näinä päiwinä tapahtui?» Hän sanoi:
»mitä?» He sanoit: »siitä lesuksesta Nazarealnisesta, joka
oli wäkewä profeta töissä ja sanoissa Jumalan ja kaiten
kansan edessä, —■ kuinka ylimmäiset pappimme ja päämie-
hemme annoit kadotukseen ja ristiinnau-
liisit hänen. Mutta me luulimme hänen siksi, jonka Israelin
piti] lunastaman. Ia Paitsi kaikkia näitä on jo kolmas
väiwä tänäpänä, kuin nämät tapahduit. Mutta myös muu-
tamat waimot meistä owat meitä peljättäneet, jotka warahin
aamulla tulit haudalle; mutta kuin ei he löytäneet hänen
ruumistansa, tulit he ja sanoit nähneensä enkeleinki näyn,
jotka sanoit hänen elämän. Ia muutamat inistä, jotka
meidän kanssamme olit, menit haudalle ja löysit kaikki
todeksi niinkuin waimot olit sanoneet, mutta häntä ei he
nähneet.»

Niin lesus sauoi heille: «o te tomppelit ja hitaat sy-
dämestä uskomaan niitä kaikkia, joita profetat owat puhu-
neet! Eikö Kristuksen pitänyt näitä kärsimän ja kunniaan-
sa käymän sisälle?» Ia hän rupeis Mosckfesta ja kaikista
profetoista, ja selitti heille kaikki kirjoitukset, jotka hänestä
olit. Ia he lähestyit kylää, johon he menit, ja hän teetteli
itsensä edemmä käymään. Niin he waadeit häntä, sanoen:
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ole meidän kanssamme; sillä ehtuo joutuu, ja pniwä on
laskenut.» Ia hän meni olemaan heidän kanssansa.

Mutta koska hän atrioitst heidän kanssansa, otti hän
leiman, kiitti, mursi ja antoi heille. Niin heidän silmänsä
aukenit, ja he tunsit hänen. Ia hän katois heidän näky-
wistänsä. Mutta he sanoit keskenänsä: »eikö sydämemme
meissä palanut, koska hän tiellä meitä puhutteli ja selitti
meille kirjoitukset?» Ia he nousit sillä hetkellä ja palasit
Jerusalemiin, ja löysit ne yksttoistakymmentä koossa ja ne,
jotka niitten kanssa olit, jotka sanoit: »Herra on totisesti
nousnut ylös ja ilmaantui Timonille.» Ia he juttelit
heille mitä tiellä oli tapahtunut, ja kuinka hän heiltä oli
tuttu leiwän murtamisessa.

41. lesus ilmoittaa itsänsä muille
opetuslapsille ja Thomaalle.

Maik. 16. Simff. 24. Job. 20.
Koska siis tämän ensimmäisen wiikkopäiwän ehtoo oli,,

ja owet olit suljetut, jossa opetuslapset olit kokoontuueet,
ludalaisten pelwon tähden, tuli lesus ja seisoi heidän les-
keliänsä ja sanoi heille: »rauha olkoon teille!» Niin he
hämmästyit ja luulit hengen näkemänsä. Mutta hän sanor
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heille: »mitä pelkäätte? Katsokaat käsiäni ja jalkojani, että
minä itse olen; ruwetkaat minuun ja katsokaas sillä ei hen-
gellä ole lihaa eikä luita, niinkuin näette minulla olewan.»
Ia sen sanottuansa, osotti hän heille kätensä ja jalkansa
ja kylkensä. Niin opetuslapset ihastuit, että he näit Her-

ran. Mutta koska ei he wielä uskoneet ilon tähden, waan
ihmettelit, sanoi hän heille: »onko teillä tässä mitään syö-
täwää?» Niin he panit hänen eteensä kappaleen paistettua
kalaa ja wähän kimalaisen hunajaa. Hän otti sen ja söi
heidän nähdensä. Ia hän soimais heidän epäuskoansa ja
heidän sydämensä kankuitta, ettei uskoneet niitä, jotka hänen
olit nähneet nousneekst ylös. Sitte hän taas sanoi heille:
»rauha olkoou teille! Niinkuin Isä minun lähetti, niin mi-
näti lähetän teidän.» Ia nämät sanottuansa, puhalsi hän
heidän päällensä ja sanoi: »ottakaat Pyhä Henki; joille
te synnit anteeksi annctte, niille ne anteeksi an-
petaan, ja joille te ne pidätte, niille ne owat
pidetyt.»

Mutta Thomas yksi kahdestatoistakymmencstä ei ollut
niitten muitten kanssa, koska lesus tuli. Niin muut opetus-
lapset sanoit hänelle: «me näimme Herran.» Mutta hän
sanoi heille: »ellen näe hänen käsissänsä nanlan reikää, ja
pistä sormiani naulain staan, ja pistä kättäni hänen kyl-
teensä, en minä usko.»

Kahdeksan päiwän perästä olit opetuslapset taas sisällä,
ja Thomas heidän kanssansa. Niin lesus tuli. kuin owet
olit suljetut, ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi: »rauha
olkoon teille!» Eitte sanoi hän Thomaalle: »pistä sormes
tänne, ja katso käsiäni, ja ojenna tänne kätes ja pistä kyl-
keeni, äläkä ole epäuskoinen, waan uskowainen.» Niin
Thomas wastais ja sanoi: »m in n n Herrani ja Junia-
lani!» lesus sanoi hänelle: »ettäs näit minun, Thomas,
niin uskoit. Autuaat owat ne, jotka ei näe ja kui-
lenkin uskowat.»



202

42. lesus ilmoittaa itsensä Genezaretin
meren tykönä.

loh. 21.
Sitte lesus taas ilmoitti itsensä opetuslapsille Tiberian

meren tykönä. Simon Pietari ja Thomas, Natanael ja
Zebcdeuksen pojat ja kaksi muuta lesuksen opetuslasta olit
siellä ynnä. Simon Pietari sanoi heille: »minä menen ka-
laan.» Ne muut wastasit: »me menemme myös kanssas.»
Niin he menit ja astuit kohta wenheesen; mutta ei he sinä
yönä mitään saaneet. Kuin jo aamu oli, seisoi lesus ran-
nalla; mutta ei opetuslapset tienneet, että se oli lesus. Hän
sanoi heille: »lapset, onko teillä mitään syötäwää?» He
wastasit: »ei». Hän sanoi: »laskekaat werklo oikialle puo-
lclle wcnhettä, kyllä saatte.» He laskit, ja tuli niin paljo
kaloja, ettei he woinneet wetää.

Niin sanoi se opetuslapsi, jota lesus rakasti, Pietaril»
le: »Herra se on!» Koska Pietari sen kuuli, että se oli
Herra, wyötti hän- hameen ympärillensä ja heitti itsensä
mereen. Mutta muut opetuslapset tulit wenhcellä ja wedit
werkou kaloinensa. Maalle tultuansa, näit he hiilet ja ta-
lan niitten päälle pantuna, ja leiwän. lesns sanoi heille:
»tnokaat tänne niistä kaloista, joita nyt saitte.» Pietari
meni ja weti werkon maalle, täynnä suuria kaloja, sata ja
kolme kuudetta kymmentä; jn waikka uiita oli niin monta,
ei kuitenkaan werkko rewennyt. Niin lesus sanoi heille:
«tutkaat ruualle». Mutta ei yksikään opetuslapsista uskalla-
nut häneltä kysyä: »kukas olet?» Niin lesus tuli, otti lei-
wän ja antoi heille, niin myös kalan.

Mutta heidän syötyönsä, sanoi lesus Pietarille: »Si-
mon lonaan poika, rakastatkos minna enää kuin nämät?»
Hän wastais: »niin, Herra, sinä tiedät, että minä sinua ra-
kastan.» lesus sanoi hänelle: »ruoki karitsojani!» Taas
sanoi lesns hänelle: »Simon lonaan poika, rakastatkos
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minua?» Pietari wastais: »niin, Herra, sinä tiedät, että
minä sinua rakastan.» lesus sanoi hänelle: »kaitse lam-
paitani!» Hän sanoi kolmannen kerran hänelle: »Simon
lonaan poika, rakastatkos minua?» Niin Pietari tuli mur-
heellisekst ja sanoi lesukselle: »Herra, sinä tiedät kaikki;
sinä tiedät, että minä sinua rakastan.» lesus sanoi hänel-
le: »ruoki lampaitani!» Totisesti minä sanon sinulle: koo-
kas olit nuori, wyötit sinä itses ja menit, kuhun tahdoit;
mutta koskas wanhenet, ojennat sinä kätes, ja toinen wyöt-
tää sinun, ja wie, kuhun et sinä tahdo.» Sen hän sanoi,
antain tietää, millä kuolemalla hänen piti kunnioittaman
Jumalaa.

43. Kasteen asettaminen. Kristuksen
taiwaascn astuminen.

Math. 28. Mark. 16. Suuff. 24. Ap.lek. 1.

Sitte opetuslapset menit Galileaan, sille mäelle, jonka
lesus oli heille määrännyt. Ia lesus tuli ja puhutteli
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heitä, sanoen: »minulle on annettu kaikki woima
taiwaassa ja maan päällä. Menkäät siis ja opet-
takaat kaikkea kansaa ja kastakaat heitä nimeen
Isän, Pojan jaPyhänHengen; ja opettakaat heitä
pitämään kaikki, kun minä olen teidän käskenyt.
Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi;
mutta joka ei usko, se kadotetaan. Mutta nämät
owat ne meikit, jotka uskomaista seuraamat: minun nimeni
kautta pitää heidän perkeleitä ajaman ulos, uusilla kielillä
puhuman, karmeita ajaman pois; ja jos he jotaki myrkkyä
juowat, niin ei se heitä mitään wahingoita; sairasten päälle
pitää heidän kätensä paneman, ja ne paranemat. la
katso, minä olen teidän kanssanne jokapäiwä,
mailman loppuun asti.»

Neljäkymmentä päiwää Icsus ylösnousemisensa jälkeen
näkyi opetuslapsillensa ja puhui Jumalan »valtakunnasta.
Kuin hän siis wiimeisen kerran oli koonnut opetuslapsensa
Jerusalemissa,,sanoi hän heille: »katso, minä lähetän Isäni
lupauksen teidän päällenne, josta minulta kuulleet olette.
Mutta te olkaat Jerusalemissa, siihen asti kuin te puete-
taan monneilla korkeudesta; sillä Johannes tosin kastoi we-
della, mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä, ei monen päi-
wän Perästä.» Koska he siis olit kokoontuneet, kysyit he
häneltä: »Herra, tällä ajallakos Israelille waltnkunnan jäl-
leen rakennat?» Mutta hän sanoi heille: »ei teidän tule
tietää aikaa eikä hetkeä, jotka Isä on hänen woimaansa pan-
nut. Waan teidän pitää saaman Pyhän Hengen woiman,
joka on tulewa teidän päällenne, ja teidän pitää minnn to-
distajant oleman sekä Jerusalemissa että koko ludeassa ja
Samariassa, ja sitte mailman ääriin.»

Sitte hän wei heidän ulos hamaan Betaniaan, ja
nosti kätensä jn stunais heitä. Ia koska hän heitä oli siu-
liannut, otettiin hän ylös heidän nähdensä ja meni ylös tai»
waasen; ja pilwi wei hänen ylös heidän silmäinsä edestä.



Kuin he siis katselit taiwaasen, hänen mennessänsä, katso,
heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä Walkeissa waatteissa,
jotka sanoit: »Galilean miehet, mitä seisotte ja katsotte tai-
waasen? Tämä lesus, joka teiltä otettiin ylös taiwaastn, on
niin tulewa, kuin hänen taiwaafen menewänki näitte.»
Silloin opetuslapset palasit Jerusalemiin wuorelta, jota öljy-
mäeksi kutsutaan.

205
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Apostolein ttot

44. Yhden uuden Apostolin waali ludaksen
siaan. Pyhän Hengen wuodattaminen.

Gnsimäinen seurakunta.

Ap. Tek. 1, 2.
Jälkeen Kristuksen taiwaasen astumisen,

set Jerusalemissa yksimielisesti pysywäiset rukouksessa ja ano-
misessa waimoin kanssa, ja Marian lesuksenKitin, ja ha-
nen weljeinsä kanssa. la niinä päiwinä nousi Pietari
opetuslasten keskellä (ja joukko oli kaikkiansa kaksikymmentä
toista sataa henkeä) ja sanoi: »miehet ja weljet, se kirjoitus
piti täytettämän, jonka Pyhä Henki oli Dawidin suun kautta
ludaksesta ennen sanonut, joka oli meidän lukuumme luettu
ja oli tämän wiran kanssamme saanut. Sillä niin on kir-
joitettu (Ps. 109: 8.): toisen pitää hänen pispautensa saa»
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man. Niin pitää näistä miehistä, jotka kansamme owat
olleet koossa kaiken sen ajan, kun Herra lesus kanssamme
ulos ja sisälle käwi, rumeten Johanneksen kasteesta, hamaan
siihen päiwään asti, jona hän meiltä otettiin ylös, yhden
tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi ynnä meidän
kanssamme.» Ia he asetit kaksi ehdolle: Josefin, jota kut-
suttiin Barsabaakst, ja Mathiaan, ja he rukoilit ja sanoit:
»sinä Herra, joka tiedät kaikkein sydämet, osota, kumman
näistä kahdesta olet walinnut, saamaan tämän palwcluksen
ja Apostolin wiran arpaa, josta ludas on wilpistynyt
pois,» Ia he heitit heistä arwan, ja arpa lankeis Ma>
thiaalle, ja hän walittiin yksimielisesti yhdentoistakym-
menen apostolin lukuun.

Kuin Viideskymmenes päiwä täytettiin, olit he kaikki
yksimielisesti koossa. Ia humaus kuului äkisti taiwaasta,
niinkuin suuri tuulispää olis tullut, ja täytti koko huoneen,
kussa he olit istumassa. Ia heille näwyit wiilcskellyt kielet,
niinkuin tuliset, ja istuit kunki heidän päällensä, Ia he
täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä ja rupesit puhumaan muilla
kielillä, sen jälkeen kuin Henki antoi heidän puhua. —Niin
Jerusalemissa asui Indalaisia, Jumalaa pclkääwäisiä miehiä
kaikkinaisesta kansasta. Ia koska tämä ääni kuului, kokoow
tui suuri kansan paljous, ja he hämmästyit; sillä kuki kuuli
niitten puhuman maansa kielellä. Ia he tyhmistyit kaikki
ja ihmettelit, sanoen keskenänsä: »katso, eikö nämät kaikki,
jotka puhumat, ole Galileaisia? Ia kuinka me kuki kuulem-
me heidän puhuman omalla kielellämme, jossa olemme syn-
tynect? Me kuulemme heidän omilla kielillämme puhuman
Jumalan suuria tekoja.» Waan toiset nauroit heitä ja sa°
noit: »he owat täynnänsä makiaa miinaa.»

Niin Pietari seisoi yhdentoistakymmenen kanssa,' ja
puhui heille: »ludan miehet ja kaikki, jotka asutte lerusa-
lemissa, ei nämät juowuksissa ole, niinkuin luulette, sillä
nyt on kolmas hetki päiwästä, waan tämä on se, ku ennen
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on sanottu Joelin profetan kautta: pitää tapahtuman wii-
meisinä painima, sanoo Jumala, että tahdon wuodattaa Hen-
gestäni kaiken lihan päälle; ja poikanne ja tyttärenne pitää
ennustaman, ja nuorukaisenne pitää näkyjä näkemän, ja wan»
himpanne pitää unia uneksuman. Ia myös palwcliaini päälle
ja piikaini päälle niinä päiwinä wuodatan minä Hengestäni,
ja heidän pitää ennustaman. Ia pitää tapahtuman, että
jokainen, jpka awnksi huutaa Herran nimeä, se
tulee autuaaksi (Joel. 2: 28 ss.). Israeliu miehet, kuulkaat
näitä sanoja: lesuksen Nazarcalaisen, sen miehen, joka ty-
tönänne on Jumalalta wahwistettu moimallisills teoilla, ih-
meillä ja merkeillä, jotka Jumala hänen kauttansa on kes-
kellänne tehnyt, niinkuin itsckki tiedätte, sen te otitte ja wää°
räin miesten kätten kautta ristiinnaulitsitte ja surmasitte.
Tämän lesuksen on Jumala herättänyt, jonka todistajat me
kaikki olemme. Hän on siis Jumalan oikialle kädelle ko-
rotettu ja ou Isältä saauut lupauksen Pyhästä Hengestä,
hän on tämän »Vuodattanut, kuin nyt näette ja kuulette.
Niin pitää siis totisesti kaiken Israelin huoneen tietämän,
että Jumala on tämän lesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte,
Herraksi ja Kristukseksi tehnyt.»

Mutta kuin he nämät kuulit, täwi se läpi heidän sydä-
mensa, ja sanoit Pietarille ja muille apostoleille: »miehet,
rakkaat wcljet, mitä meidän pitää tekemän?» Pieten wastais:
»tehkäät parannus, ja antakoon jokainen itsensä kastaa le-
suksen Kristuksen nimeen syntein anteeksi antamiseksi; niin
saatte Pyhä» Hengen ladjan.» Jotka siis mielellänsä hänen
sanansa otit wastaan, ne kastettiin; ja sinä päiwänä lisääntyi
lähes kolme tuhatta sielua. Nämät pysyit alati apostolein
opissa ja osallisuudessa ja leiwän murtamisessa ja rnkouk-
sissa. Mutta jokaiselle sielulle tuli pelko, ja apostolit teit
monta ihmettä ja merkkiä. Mutta kaikki, jotka uskoit, olit
yhdessä ja pidit kaikki yhteisenä: ja he myit hywyytensä ja
ja tawaransa, ja jaoit ne kaikille, sen jälkeen kuin knki
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tarwitsi. He pysyit joka päiwä yksimielisesti templissä ja
mursit joka huoneessa leipää, ja otit ruokaa riemulla ja sy-
dämen yksinkertaisuudella, kiittäin Jumalaa ja ollen kaiken
kansan suosiossa. Mutta Herra lisäis joka päiwä au-
tuaiksi tulewaista seurakunnalle.

43. Pietari parantaa ramman.
Ananias ja Safira.

Ap. lek. 3-5.
Ihteua päiwänä Pietari ja Johannes menit ynnä

ylös templiin yhdeksännellä rukouksen hetkellä. Ia yhtä ha-
masta äitinsä kohdusta saattamatointa miestä kannettiin;
jonka he panit joka päiwä templin oiven eteen, anomaan
almua templiin menewiltä. Koska hän siis näki Pietarin
ja Johanneksen, anoi hän heiltä almua. Niin Pietari Jo-
Hanneksen kanssa katsoi hänen päällensä ja sanoi: «katsos
meitä!» Hän katsahti heitä, toiwoin heiltä jotaki saamansa.
Mutta Pieten sanoi: »hopiaa ja tnltaa ci minulla ole;
maan sitä, ku minulla on, annan minä sinulle: lefnksen
Kristuksen nimeen nouse ja käy!» Ia hän tarttui hänen
oikiaau käteensä ja ojensi hänen. Mntta kohta hänen sää-
rensä ja kantansa wahwistuit; ja Hall nousi ylös, seisoi ja,

14
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käwi ja meni heidän kanssansa templiin, kiittäin
Ia kaikki kansa näki hänen, ja olit täynnänsä hämmästystä.

Koska Pietari sen näki, sanoi hän kansalle: »Israelin
miehet, mitä tätä ihmettelette? Taikka mitä katsotte, niin-
kuin olisimme omalla woimallamme tahi jumalisuudellamme
tämän käymään saattaneet? Abrahamin, Isaakin ja Jakobin
Jumala, isäimme Jumala, on Poikansa lesuksen kirkastanut,
jonka te annoitte ylön ja kielsitte Pilatuksen edessä, koska
hän tuomitsi hänen irti päästettäwäkst. Mutta te kielsitte
sen Pyhän ja Hurskaan, ja anoitte teille murhamiestä an-
nettaa; mutta elämän Pääruhtinaan te tapoitte. Hänen
on Jumala kuolleista herättänyt, jonka todistajat me olemme.
Ia uskon tähden hänen nimeensä antoi hän tälle terwey-
tensä kaikkein teidän nähtenne. Ia nyt, rakkaat weljet,
minä tiedän, että sen olette tyhmyydestä tehneet, niinkuin
teidän ylimmäifennekin. Niin tehkäät parannus ja palait-
kaat, että syntinne pyyhittäisiin pois.» Mutta Pietarin
ja Johanneksen näin kansalle puhuissa, tulit tähän papit ja
templin esimies ja saddukeukset, ja panit heidän huomeneksi
kiinni. Mutta monta niistä, jotka sanan kuulit, uskoit; ja
miesten luku seurakunnassa nousi lähes wiiteen tuhanteen.

Toisena päiwänä ylimmäiset ja wanhimmat kokoonnuit
ja kirjanoppineet Jerusalemissa, ja asetit Pietarin ja Jo-
Hanneksen keskellensä ja kysyit heiltä: »millä woimalla taikka
kenen nimeen olette tämän tehneet?» Niin Pietari, täyn-
nänsä Pyhää Henkeä, wastais heitä: »kansan ylimmäiset
ja Israelin wanhimmat, olkoon teille ja kaikelle Israelin
kansalle tiettäwä.että lesuksenKristuksen Nazarealaisen nimes-
sä, jonka te ristiinnaulitsitte, jonka Jumala kuolleista herätti,
seisoo tämä teidän edessänne terweenä. Ia ei yhdessäkään
toisessa ole autuutta; sillä ei ole muuta nimeä
taiwann alla ihmisille annettu, jossa meidän pi-
tää autuaiksi tuleman.» Mutta kuin he näit Pie-
tarin ja Johanneksen puhuman rohkiasti, ja kyllä tiesit heidäw
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oppimattomiksi, ihmettelit he ja kaiketi kielsit heitä puhu-
masta ja opettamasta lesuksen nimeen. Mutta Pietari ja
Johannes wastastt: »tuomitkaat itse, jos se on oikein lu-
malan edessä, että teitä enemmän kuulemme kuin Jumalaa;
sillä emme taida niitä puhumata olla, joita olemme nähneet
ja kuulleet.» Mutta he uhkasit heitä ja anuoit heidän men-
nä, eikä löytäneet mitään, josta olisit heitä waiwanneet, kan-
fan tähden; sillä kaikki kiitit Jumalaa siitä, mitä tapahtu-
nut oli.

Niitten paljoudessa, jotka uskoit, oli yksi sydän ja yksi
sielu; eikä kenkään heistä sanonut mitään omaksensa, jota
hänellä oli, waan kaikki oli heillä yhteiset. Ia apostolit
todistit suurella woimalla Herran lesuksen ylösnousemisesta,
ja suuri armo oli kaikkein heidän päällänsä. Eikä myöskään
ollut yhtään tarwitsewaa heidän joukossansa; sillä kaikki,
joilla pellot taikka huoneet olit, myit ne ja toit myötyin
hinnan, ja panit apostolein jalkain eteen; ja jokaiselle jaet-
tiin niinkuin kuki tarwitst. Niin oli Narnabaalla,
Lewitalla Kypristä, pelto; sen hän myi, ja toi hinnan apos-
tolein eteen.

Mutta yksi mies, Ananias nimeltä, Safir an emän-
tänsä kanssa, myi tawaransa ja kätki jotain hinnasta emän-
tänsä tieten; ja toi osan edes ja pani apostolein jalkain
eteen. Niin Pietari sanoi: »Ananias, miksi saatana täytti
sydämes Pyhän Hengen edessä walehtelemaan, ettäs jotaki
pellon hinnasta kätkit? Etkös olisi saanut sitä pitää, koska
se sinulla oli; ja myytynäkin oli se hallussas? Miksis sen-
kaltaista olet sydämees päästänyt? Et ole ihmisten waan
Jumalan edessä walehdellut.» Koska Ananias nämät sanat
kuuli, lankeis hän maahan ja antoi henkensä. Ia suuri
pelko tuli kaikille, jotka tämän kuulit. Niin nuoret miehet
nousit, weit pois ja hautasit hänen.

Mutta tapahtui liki kolmen hetken perästä, että hänen
emäntänsäki tuli sisälle, eikä tiennyt mitä oli tapahtunut.
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Niin Pietari sanoi hänelle: »sanos minulle, oletteko sen pel-
lon siihen hintaan myyneet?» Hän wastais: »olemme
niinki ssihen hintaan.» Sanoi Pietari hänelle: »miksi olette
mielistyneet keskenänne Herran Henkeä kiusaamaan? Katso,
niitten jalat, jotka miches hautasit, owat owen edessä ja
wiewät' sinun vois.» Ia hän kohta lankeis maahan hänen
jalkaiusa eteen ja antoi henkensä. Niin nuoret miehet tulit
sisälle ja löysit hänen kuolleena, ja weit hänen ulos ja hau-
tasit miehensä wiereen. Ia suuri pelko tuli koko seurakan-
nalle.

48. Kristillisen seurakunnan ensimäinen waino.
Stefanus ensimäinen martyri*).

Ap. Tek. 5—7.
Apostolein kätten kautta tehtiin monta merkkiä ja <h-

mettä kansan seassa. Ia kansa piti paljon heistä, ja jonkko
paljon eneni miehistä ja mannoista, jotka Herran päälle
uskoit. Ia he kannoit sairaita kaduille ja panit niitä wuo-

*) Niitä, jotka kärsimisellään ja kuolemallaan uskonsa tähden lesuk»
ten Kristuksen päälle orcat todistaneet Kristuksen ovin totuuden, kutsu»
saan 'mart ureiksi (todistajiksi).
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teille ja paareille, että Pietarin tullessa ainoasti hänen
warjonsa jonkun heistä olis warjonnut.

Niin nousi ylimmäinen pappi ja kaikki, jotka hänen
kanssansa olit, saddukeusten lahko, ja olit täynnänsä kiiwaut-
ta; he paiskasit kätensä apostolein päälle, ja panit heidän
yhteiseen wankihnoneesen. Mutta Herran eiikcli awais yöllä
tornin owen, ja wei heidän sieltä ulos ja sanoi: »menkäät,
seisotaat ja puhukaat templissä kansalle kaikki tämän elämän
sanat.» Niin he menit warhain aamnlla templiin ja opetit.
Sillä wälillä kutsui ylimmäinen pappi raadin kokoon ja lä-
hetti wankihnoneesen apostoleita noutamaan. Mutta palwe-
liat palasit ja ilmoitit: »tornin tosin löysimme kyllä wisusti
suljetuksi ja wartiat ulkona owen edessä seisoman; mutta
sen awattuamme, emme sieltä ketään löytäneet.» Koska siis
ylimmäinen pappi ja ne muut hänen kanssansa nämät knn-
lit, epäilit he, miksi wiimeinki tulis. Niin tuli yksi ja ilmoitti
heille: »katso, ne miehet, jotka torniin panitte, owat templis-
sä ja opettamat kansaa.» Niin esimies meni palwelioinensa
ja toi suosiolla heidän sieltä, sillä he pelkäsit kansaa. Ia kuin
he toit heidän raadin eteen, kysyi ylimmäinen pappi heiltä:
»emmekö ole kowasti teitä kieltäneet puhumasta kansalle
tähän nimeen?» Mutta Pietari wastais: »enemmin tulee
kuulla Jumalaa kuin ihmisiä. Isäimme Jumala he»
rätti lesuksen, jonka te tapoitte ja ripustitte puuhun. Sen
on Jumala korottanut oikialle kädellensä Päämieheksi ja
Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntein
anteeksi antamusta.»

Kuin he nämät kuulit, käwi se heidän sydämensä lapit-
se, ja he pidit neuwoa tappaaksensa heitä. Niin nousi
raadista yksi fariseus, nimeltä Gamaliel, lainopettaja, josta
kaikki kansa paljon piti; se käski apostoleita pikimmältänsä
wiedä ulos. Sitte sanoi hän: »Israelin miehet, katsokaat
tarkoin, mitä mielitte näille miehille tehdä. Jos tämä
teko on ihmisistä, raukee se tyhjään; waan jos se
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on Jumalasta, ette sitä woi tyhjäksi tehdä, ettette
myös löyttäisi sotineen Jumalaa wastaan.» Niin kaikki
mielistyit hänen neuwoonsa, ja apostolit sisälle kutsuttuansa,
hosuit he heitä ja kielsit heiiä lesuksen nimeen puhumasta,
ja päästit heidän menemään. Niin he menit iloiten pois
raadin edestä, että olit mahdolliset pilkkaa kärsimään Kiis-
tuksen niinen tähden. Eikä lakanneet joka päiwä templissä
ja joka huoneessa saarnaamasta evankeliumia lesuksesta

Kristuksesta.
Niinä päiwinä, koska opetuslasten luku eneni, annoit

apostolit seurakunnan walita itsellensä seitsemän miestä
almuinchaltioikst (diakoneiksi). Yksi niistä oli Stefanus,
joka oli uskoa ja wäkewyyttä täynnä ja teki ihmeitä ja suuria
merkkejä kansan seassa. Mutta muutamat ludalaiset nou-
sit ja riitelit Stefanin kanssa. Kuitenkaan ei he woineet
sitä wiisautta wastaan olla ja sitä henkeä, jonka kantta hän
puhui. Niin he yllytit kansaa ja otit hänen kiinni ja weit
hänen raadin eteen, ja asetit määrät todistajat sanomaan:
»ei tämä mies lakkaa puhumasta pilkkasanoja tätä pyhää

ftact (templiä) ja lakia wastaan. Sillä me olemme knulleet
hänen sanoman: lesus Nazarealainen häwittää tämän sian
ja muuttaa säädyt, jotka Moses meille antoi.» Niin ylim-
mainen pappi sanoi Stefanukselle: »lienewätkö nämät näin?»
Stefanus wastais: »miehet, rakkaat weljct ja isät, kunlkaat»

ja niin hän puhui heille kauwan Jumalan suurista
teoista Israelin kansalle hamasta Abrahamin ajasta asti,
sekä kansan kowakorwaisuudesta ja alituisesta tottelematto-
muudesta Herraa wastaan, ja sanoi lopullisesti: »te nisku-
rit, te olette aina Pyhää Henkeä wastaan, niinkuin isänne,
samoin tekin! Kuta profetoista ei isänne wainonncet? Ia
he tapoit ne, jotka sen Vanhurskaan tulemisen ennustit,
jonka pettäjät ja murhaajat te nyt olitte!»

Koska he nämät kuulit, käwi se läpi heidän sydämensä,
ja kiristelit hampaitansa hänen päällensä. Mutta että hän
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«li täynnä Pyhää Henkeä, katsahti hän ylös taiwaasen ja
sanoi: »katso, minä näen taiwaat awoina ja Ihmisen-Pojan
seisoman Jumalan oikialla kädellä.» Niin he huusit suurella
-äänellä ja tukitstt koiwiansa, ja karkasit kaikki yksimielisesti
hänen päällensä ja ajoit hänen ulos kaupungista ja kiwitit.
Ia todistajat panit waatteensa yhden nuorukaisen jalkain
juuren, jonka nimi oli Saulus. Ia he kiwitit Stefanin;
mutta hän rukoili ja sanoi: »Herra lesus, ota henkeni!»
Niin hän pani polwillensa ja huusi suurella äänellä: »Her-
ra, älä lue heille tätä syntiä!» Ia tämän sanottuansa hän
nukkui. Mutta Saulus oli myös mielistynyt hänen kuo-
lemaansa.

47. Evankeliumin lewittäminen wainon
aikana. Kamaripalwelia Etiopiasta.

Av. Tek. 8.
Sinä päiwänä nousi suuri waino seurakuntaa was-

taan, joka oli Jerusalemissa; ja kaikki hajosit ympäri lu-
dan ja Samarian maakuntaa, paitsi apostoleita. Ia Saulus
raateli seurakuntaa, ja käwi huoneesta huoneesen, otti mie-
het ja waimot ja panetti wankiuteen. Ia ne hajonneet wael»
sit ympärinsä ja saarnasit Jumalan sanaa. Niin Filip-
pus, yksi niistä seitsemästä almuinhaltiasta, tuli Samarian
kaupunkiin ja saarnais heille Kristuksesta. Mutta kansa
otti waariu yksimielisesti ja wisusti Filippuksen sanoista,
kuullen ja nähden ne merkit, jotka hän teki. Ia suuri ilo
tuli siihen kaupunkiin.

Mutta Herran enkeli puhui Filippukselle ja sanoi: «nouse
ja mene lounaseen päin sitä tietä, joka Jerusalemista menee
alas Gazan puoleen.» Niin hnn nousi ja meni. Ia katso,
Etiopian mies, Etiopian drottningin Kandakeen
welia, joka oli pantu kaiken hänen tawaiansa haltiaksi, oli
tullut Jerusalemiin rukoilemaan. Niin Henki sanoi Filip-
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Pukselle: »käy ja mene lähemmä tätä waunua.» Filippus
juoksi lähemmä ja kuuli hänen lukeman Esaiaa prvfetaa, ja
sanoi: »ymmärrätkös mitäs luet?» Hän wastais: »kuinka
taidan ymmärtää, ellei joku minua johdata?» la hän
rukoili Filippusta tulemaan ja istumaan hänen kanssansa.
Mutta se, kun hän raamatusta luki, oli tämä: »Hän on
niinkuin lammas teuraaksi talutettu; ja niinkuin karitsa ke-
ritsiänfä kädessä on ääneti, niin ei hänkään awannut suutau-
sa» (Es. 53: 7,). Niin kamaripalwelia sanoi Filipyukselle:
»minä rukoilen sinua, sanos, kenestä profeta näitä puhuu?
Itsestänfäkö wai jostaki toisesta?» Niin Filippus rupeis
tästä kirjoituksesta hänelle saarnaamaan ewankeliumia le-
suksesta. Mutta heidän tiellä waeltaissansa, tulit he we-
den, tykö, ja kamaripalwelia sanoi: »katso, tässä on mesi;
mikä estää minua kastamasta?» Filippus sanoi: »jos kai-
kesta sydämestäs uskot, niin tapahtukoon.» Hän roastais:
»minä uskon lesuksen Kristnksen Jumalan Pojaksi. Niinhän

käski seisahtaa waunua; ja he astuit molemmat meteen,
Filippus ja kamaripalwelia, ja hän kastoi hänen. —Mutta
koska he medestä astuit ylös, tcmpais Herran Hcuki Filip-

ja ei kamaripalwelia häntä enää nähnyt, waan meni
iloiten tietänsä. Muta Filippus waelsi ympäri ja saarnais
ewankeliumia.
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48. Sauluksen kääntyminen.

«p. Tek. 9.
Saulus puhkui wiclä uhkauksia ja murhaa Herran ope-

tuslapsia »rastaan, ja meni ylimmäisen papin tykö ja anoi
häneltä kirjaa Damaskuuu synagogille, että kutka ikänä
hän lesukscn tunnustajista, miehistä taikka waimoista, löy-
täis, ne hän weis sidottuina Jerusalemiin. Mutta hänen
matkustaissansa tapahtui että hän Damaskua lähestyi, ja
äkisti leimahti walkeus taiwaasta ympäri häntä. Ia hän
lankeis maahan ja kuuli äänen hänelle sanoman: «Saul,
Saul, miksis wainoot minua?» Hän wastais: »kukas olet,
Herra?» Ia Herra sanoi: »minä olen lesus, jotas wai-
noot; työläs on sinun potkia tutkainta wastaan.»
Niin hän hämmästyi ja sanoi: »Herra, mitäs minun tahdot
tekemään?» Herra sanoi hänelle: »nouse ja mene kaupun»
fiin; siellä sanotaan sinulle, mitä sinun pitää tekemän.»
Mutta ne miehet, jotka hänen seurassansa olit, seisoit häm-
mästykstssä; he kuulit tosin äänen, mutta ei ketään nähneet.
Niin Saiilns nousi maasta ja ei nähnyt ketään awoimilla
silmillä; mutta he talutit häntä kädestä ja weit Damaskuun.
Ia hän oli kolme päiwää näkemätä, ja ei syönyt"eikä juonut.

Jkss opetuslapsi oli Damaskussa, An ania s nimeltä,
jolle Herra sanoi näyssä: »Ananias, nouse ja mene sille
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ladulle, joka oikiaksi kutsutaan, ja kysy ludan huoneessa
sitä, joka Saulus Tarsilaisekst kutsutaan; silla katso, hän ru«
koilee, ja näki näyssä miehen, nimeltä Ananias, tuleman si-
fälle ja paneman kätensä hänen päällensä, että hän sais nä-
kynsä jälleen.» Ananias wastais: »Herra, minä olen kuul-
lut monelta tästä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on
pyhilles tehnyt Jerusalemissa; ja hänellä on nytki walta ylim-
maisilta papeilta täällä kiinni sitoa kaikki, jotka nimeäs ru-
koilewat.» Niin sanoi Herra hänelle: »mene, sillä hän on
minulle »valittu ase, kantamaan nimeäni pakanain, ja kunin-
gasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon hä-
nelle näyttää, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun
nimeni tähden.» Ananias meni sinne ja pani kätensä hänen
päällensä ja sanoi: »rakas weljeni Saul, Herra lähetti
ininun, ettäs saisit näkys jälleen ja Pyhällä Hengellä täy-
tettäisiin.» Ia hänen silmistänsä putosit kohta niinkuin suo-
mukset, ja hän sai sillä hetkellä näkynsä takaisin, nousi ja
kastettiin. Ia kuin hän otti ruokaa, wahwistui hän.

Saulus saarnais kohta senjälkeen synagogissa KristUk-
sesta, että hän on Jumalan Poika. Ia hän tuli aina, ja-
lommaksi, ja ajoi ludalaisia ahtauteen, jotka Damaskussa
olit, täydellisesti wahwistain, että Icftis on Kristus. Niin
ludalaiset pidit neuwoa tappaaksensa häntä, ja wartioitstt
portissa yötä ja päiwää. Mutta Saulukselle ilmoitettiin
heidän wäijymisensä, ja opetuslapset otit hänen yöllä, pääs-
lit alas ylitse muurin ja laskit korissa maahan. Hän lähti
sitte Jerusalemiin ja oli siellä kappaleen aikaa apostolein
kanssa, ja saarnais pelkäämätä Herran nimeen. Mutta
koska ludasaiset täälläki pyysit häntä tappaa, lähetit weljet
hänen Tarsoon. Ia niin seurakunnalla oli rauha kaikessa
ludeassa ja Galileassa ja Samariassa, ja wahwistui wael-
tain Herran pelwossa, ja täytettiin Pyhän Hengen lohdu-
tuksella.

Saulus kutsuttiin jälkeen kääntymisensä Paawaliksi.
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49. Pietari tekee ihmeitä Lyddassa ja lopessa.
Sadanpäämies Kornelius. Antiokian

seurakunta.
Ap. Tek. 9—li.

Sitte tapahtui Pietarin waeltaissa seurakunnissa, että
hän tuli niitten pyhäin tykö, jotka Lyddassa asuit. Niin
hän löysi siellä yhden miehen, Eneas nimeltä, joka jo kah-
deksan ajastaikaa oli wuoteessa halwattuna maannut. Hä»
nelle Pietari sanoi: »Eneas, lesus Kristus sinun paratkoon,
nouse ja tee itse wuotees!» Hän nousi kohta; ja kaikki
siellä afuwaiset näit häneu ja käännyit Herran tykö.

Mutta lopessa oli opetuspiika, nimeltä Tabita;
tämä oli täynnänsä hywiä töitä ja almuja, joita hän teki.
Niin tapahtui, että se sairasti ja kuoli. Niin opetuslapset,
jotka lopessa olit, lähetit Pietarin tykö rukoilemaan, että
hän tulis heidän tykönsä. Pietari nousi ja tuli; ja tultu-
ansa saliin, jossa Tabita makais kuollunna, kokoonnuit hänen
ympärillensä kaikki lesket, jotka itkit ja osotit hänelle niitä
hameita ja »aatteita, joita Tabita oli heille tehnyt. Mutta
koska Pietari oli heidän kaikki ajanut ulos, laski hän pol-
willensa ja rukoili. Sitte hän käänsi itsensä ruumiin puo-
leen ja sanoi: nouse ylös!» Niin se awais sil°
mansä, ja Pietari antoi hänen kättä ja ojensi hänen. Sitte
kutsui hän pyhät ja lesket ja antoi hänen heille eläwänä.
Mutta se tuli kaikelle lopelle tiettäwäkst; ja moni uskoi
Herran päälle.

Niin oli Kefareassa yksi mies, nimeltä Kornelius,
Romalainen sadanpäämies, Jumalaa pelkääwäinen kaiken
perheensä kanssa, joka jakoi paljon almua kansalle ja ru-
koili alati Jumalaa. Hän näki julkisesti näyssä, liki yhdek-
sättä hetkeä päiwästä, Jumalan enkelin tulewan tukönsä ja
sanoman hänelle: »Kornelius, sinun rukoukses ja almus owat
tulleet muistohon Jumalan edessä. Ia nyt lähetä miehiä
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loppeen ja anna noutaa Simon, jota Pietanfsi kutsutaa»;
hän pitää majaa Simon parkkaiisla, jonka huone on meren
tykönä. Hän sanoo sinulle, mitä sinun pitää tekemän.»
Kuin enkeli meni pois, kutsui Kornelius kaksi palweliaansa
ja yhden Jumalaa pelkääwäiscn sotamiehen, ja lähetti ne
loppeen.

Toisena päiwänä, heidän matkustaissansa ja kaupunkia
lähestyissään, meni Pietari ylös katon päälle
liki kuudelta hetkeä. Ia kuin hän isois, tahtoi hän suurustaa.
Mutta ruokaa hänelle walmistettaissa, joutui hän horroksiin;
ja näki tniwaan auki ja tuleman alas tykönsä yhden astian,
niinkuin suuren liinaisen, neljältä kulmalta sidotun, jossa
oli' kaikkinaisia eläimiä. Ia hänelle huudettiin: »Pietari,
nonse, tapa ja syö!» Pietari sanoi: »ei sulkaan, Herra;,
sillä en ole ikänä syönyt mitään yhteistä eli saastaista.»
Ia ääni sanoi taas toisen kerren hänelle: »mitä Jumala on
puhdistanut, älä sinä sano sitä yhteiseksi.» Ia se tapahtui
kolme kertaa; sitte astia otettiin jälleen ylös taiwaasen.

Kuin siis Pietari itseksensä epäili, mikä näky se olis,
kun hän näki, niin katso, miehet, jotka olit lähetetyt Kor-
neliukselta, seisoit owcn edessä ja kyselit Timonin huonetta
ja jos Pietari siellä olis. Niin Henki sanoi Pietarille:
»kolme miestä etsii sinua; «onse siis ja mene ilman epäi-
lemätä heidän kanssansa, sillä minä lähetin heidän.» Pie-
tari astui alas ja sanoi miehille: »katso, minä se olen, jota
te etsitte; mitä wartcn olette tulleet?» He sanoit hänelle
asiansa, ja hän otti heidän majaan toiseen päiwään asti.
Sitte hän meni heidän kanssansa, ja muutamat weljet Jo-
pestä seurasit myös häntä.

Toisena päiwänä tulit he Kesareaan; ja Kornelius
odotti heitä, ja oli kutsunut kokoon lankonsa ja parhaat ys-
jäwänfä. Koska siis Pietari tuli sisälle, meni Kornelius
häntä wastaan, lankeis hänen jalkainsa juureen ja rukoili.
Mutta Pietari uosti häntä ja sanoi: »nouse ylös, sillä minä
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«l|n myös ihminen.» Sitte Pietari meni sisälle ja löysi
monta tulleen koloon, ja sanoi heille: «te tiedätte, ettei Iu»
dalaisen ole ollut luwallinen olla jonkun muukalaisen tykönä
«ikä hänen tykönsä mennä. Mutta minulle osotti Jumala,
etten ketään ihmistä yhteisenä eli saastaisena pitäisi. Niin
siis teiltä kysyn: mitä warten minua kutsuitte?» Nyt Koi-
uelius jutteli juurta jaksain enkelin näystä, jonka hän oli
nähnyt. Niin Pietari awais suunsa ja sanoi: »nyt minä
todeksi löydä n, ettei Jumalakatso ihmisen muotoa;
waan kaikissa kansoissa, joka häutä pelkää ja te-
tee wanhurskautta, se on Jumalalle otollinen.»
Ia niin hän saarnais heille ewankeliumia lesuksesta, jonka
ludalaiset ristiinlanlitsit, mutta jonka Jumala herätti kuol-
leista, »josta kaikki prosetat todistamat, että jokaisen, joka
uskoo hänen päällensä, pitää hänen nimensä kautta synnit
anteeksi saaman.»

Koska Pietari wielä näitä puhui, lankeis Pyhä Henki
kaikkein niitten päälle, jotka puheen kuulit. Niin ne us-
kowaiset ympärileikkauksesta, jotka olit Pietarin kanssa tulleet,
hämmästyit, että pnkannainki päälle Pyhän Hengen lahja
wuodatettiin; sillä he kuulit heidän kielillä puhuman ja lu-
malaa ylistämän. Niin Pietari sanoi: »taitaako jokukieltää
näitä, jotka owat niin Pyhän Hengen saaneet kuiu meki,
medellä kastamasta?» Ia hän käski heitä kastaa Herran
nimeen.

Mutta apostolit ja weljet, jotka olit ludeassa, kuulit,
■että pakanatki Jumalan sanan otit wastaan. Ia kuin Pie-
tari tuli ylös lerusasemiin, riitelit ne hänen kanssansa
jotka ympäri-leikkauksesta olit, sanoen: »sinä olet mennyt
pakanain tykö ja söit heidän kanssansa.» Niin Pietari hiet*
teli heille järjestänsä. Mutta koska he nämät kuulit, wai-
kenit he ja kunnioitit Jumalaa, sanoen: »niin on siis lu-
mala antanut pakanoillenki kääntymyksen elämähän.»

Niitä, jotka siitä mainosta olit hajonneet, joka Stefanin
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tähden tapahtui, waelst ympän hamaan Fenikiaan ja Kyprijn
ja Antiokiaan asti, eikä kelienkään fitä sanaa puhuneet, waan
ainoasti ludalaistlle. Mutta muutamat heidän joukostansa,
jotka tulit Antiokiaan, rupesit Grekalaistllenki (jotka ei
ludalaisia olleet) saarnaamaan Herrasta lesuksesta. Ia
Herran käsi oli heidän kanssansa, ja snuri joukko kääntyi
Herran tykö. Koska siis tämä sanoma heistä tuli seurakun-
nan korwille, joka Jerusalemissa oli, lähetit he Barnabaan
Antiokiaan. Koska hän sinne tuli ja näki Jumalan armon,
ihastui hän ja neuwoi kaikkia wahwalla sydämellä Herrassa
pysymään. Ia suuri joukko kansaa eneni Herralle. Niin
Barnabas meni Täisiin Saulusta etsimään. Jakuinhan
löysi hänen, toi hän hänen Antiokiaan. Siellä he wiiwyit
koko ajastajan seurakunnassa, ja opetit paljon kansaa.
Mutta opetuslapsia rumettiin ensin Antiokiassa KristltyiM
kutsumaan.

50. Uusi waino. Jakobin mestaus.
Pietarin pelastus.

Ap. Tek. 12.
Sillä ajalla otti kuningas Herodes (Agrippa) muuta-

mia seurakunnasta kiinni, waiwataksensa. Ia mestais
kalla Jakobin, Johanneksen weljen.
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" Kuin hän näki sen ludalaisille kelpaaman, pyysi hän
Pietanaki käsittää ja pani wankiuteen, mielien häntä mes°
tanttaa. Mutta seurakunnassa tapahduit rukoukset hartaasti
hänen puolestansa Jumalan tykö. Niin tapahtui sinä yönä,
kuin Herodes tahtoi hänen toisena päiwänä ottaa edes, että
Pietari makais kahden sotamiehen waiheella, sidottuna kah-
della kahleella; ja wartiat owen edessä wartioitsit tornia.
Ia katso, Herran enkeli seisoi hänen tykönänsä, ja kirkkaus
paisti huoneessa, ja hän herätti Pietarin ja sanoi: »nouse
nopiasti!» Niin kahleet putosit hänen käsistänsä. Ia enke-
li sanoi hänelle: »sonnusta jakengitä itses, pue itses waattei-
siis ja seuraa minua!» Hän meni ulos ja seurais enkeliä,
eikä tiennyt sitä todeksi, mitä tehtiin, waan luuli näyn
näkemänsä. Mutta mentyänsä enstmäisen ja toisen wartion
läpitse, tulit he rautaiselle portille, joka wie kaupunkiin; se
aukeni heille itsestänsä, ja siitä he menit ulos. Sitte he
käwit yhtä katua myöden, ja kohta erkani enkeli Pietarista.

Koska Pietari tointui entisellensä, sanoi hän: »nyt mi-
nä totisesti tiedän, että Herra on enkelinsä lähettänyt ja
minun Herodeksen käsistä päästänyt.» Niin hän tuli Ma-
rian, Markuksen äitin, huoneelle; jossa monta oli koos-
sa ja rukoili. Mutta koska Pitari porstuan oween kolkutti,
tuli piika ulos; ja kuin hän Pietarin äänen tunsi, ei hän
owea ilon tähden awannut, waan juoksi sisälle ja ilmoitti
heille, Pietarin porstuan edessä seisoman. He sanoit hänel-
le: »oletkos hullu?» Waan hän sanoi totisesti niin ole-
wan. Niin he sanoit: »se on hänen enkelinsä,» Mutta
Pietari kolkutti lakkaamata. Koska he amasit, niin he näit
hänen ja hämmästyit. Ia hän jutteli heille, kuinka Herra oli
hänen wankiudcsta johdattanut ulos. Ia hän läksi ulos
ja meui toiseen paikkaan.

Päiwän tultua Herodes lähetti sanan Pietarin perään,
ja kuiu ei hän häntä löytänyt, antoi hän wartiat tutkia
ja käski heitä rankaista. Mutta kohta seu jälkeen Herran
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enkeli löi häntä: ja Herodes syötiin madoilta, ja antoi
henkensä.

51. Paawalin ensimäinen lähetysmatka *).

Apostolein kokous Jerusalemissa.
Ap. Ttk. 13—15.

Antiokian seurakunnassa oli muutamia profetoja ja
opettajia. Koska siis nämät Herraa palwelit ja paastosit,
sanoi Pyhä Henki: "eruittakaat minulle Varnabas ja Saulus
siihen työhön, johon minä heidän olen kutsunut.» Ia kuin
he olit paastonneet ja rukoilleet ja kätensä heidän päällensä
panneet, päästit he heidän menneinään.

Mutta nämät, jotka olit Pyhältä Hengeltä lähetetyt,
purjehdit Kypriin ja saarnasit siellä. Sen luodon läpitse
matkustettuansa hamaan Pafoou asti, löysit he yhden
jonka nimi oli Bar Ie su. Tämä oli Romalaisen maan-
herran Tergius Pauluksen, sen toimellisen miehen
joka kutsui Varnabaan ja Sauluksen tykönsä, kuullaksensa lu-
malan sanaa. Mutta welho seisoi heitä wastaan ja vyysi
kääntää maanherraa pois uskosta. Niin Saulus, jota myös
Paawaliksi kutsutaan, oli täynnä Pyhää Henkeä, katsoi hänen
päällensä ja sanoi: »o sinä perkeleen poika, täynnä kaikkea
wilppiä ja petosta! Etkö lakkaa wääntelemästä Herran oi-
keitä teitä? Ia nyt katso, Herran käsi on sinun päälläs, ja
sinun pitää sokiana oleman!» Ia hänen päällensä lankeis
kohta pimeys; ja hän käwi ympäri, etfein, kuka häntä kä-
destä talnttais.

Pafosta he tulit Antiokiaan Pisidian maakuntaan
(wähässä Astassa), ja menit sabbattina synagogaan. Sitte
tuin laki ja profetat olit luetut, lähetit synagogan päämiehet
heille tämän sanan: »miehet, rakkaat weljet, onko teillä mi-

*) 9le, jotka lähetetään evankeliumi» saarnaamaan pakanoille, kutsu-
taan lähettiiäisiksi (missionäreiksi).
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tään kansaa neuwomista, niin fanokaat.» Niin Paciwcili
nousi ja puhui heille ristiinnaulitusta ja ylösnousneesta
lesukscsta, ja sanoi: »seutähden olkoon teille tiettäwä, että
teille tämän kautta ilmoitetaan syntein anteeksi antamus.»
Mutta sttte lähimmäisenä lepopäiwänä kokoontui lähes kaikki
kaupunki Jumalan sanaa kuulemaan. Koska ludalaiset näit
kansan, täytettiin he kateudesta ja sanoit wastaan niitä,
mitä Paawalilta puhuttiin, wastustain ja pilkaten. Niin
Paawali ja Barnabas sanoit heille: »teille piti ensin In-
malan sanaa puhuttaman; waan että te sen hylkäätte ja
luette itsenne mahdottomiksi ijankaikkiseen elämään, niin me
käännymme pakanain tykö.» Ia kuin pakanat sen kuulit,
iloitsit he ja kunnioitit Herran sanaa, ja niin monta uskoi,
kuin ijankaikkiseen elämään oli säätty. Mutta ludalaiset
kehoitit wainon Paawalia ja Barnabasta wastaan, ja he
sysäsit heidän ulos maan-ääristänsä. Samati käwi Jk o-
uiassaki, johon he sen jälkeen läksit.

Kuin he sitte matkustit edemmä, tulit he Lystran kau-
punkiin. Tiellä oli yksi mies, rampa hamasta äitinsä koh-
dusta, joka, kuuli Paawalin puhuman. Paawali katsahti ha-
nen päällensä ja näki hänellä uskon oleman terweekst lulla,
ja sanoi hänelle suurella äänellä: »'ojenna itses jalwoilles!»
Niin hän karkais ylös ja käwi. Mutta koska kansa näki
mitä Paawali oli tehnyt, sanoit he: »jumalat owat ihmis-
ten hahmossa tulleet alas meidäu tykömme,» Ia he kut-
suit Barnabaan «Jupiteriksi» ja Paawalin »Merkuriukseksi»;
sillä hän oli sanansaattaja. Ia Jupiterin pappi toi härkiä
ja seppeleitä owen eteen, ja tahtoi ynnä kaupungin wäen

kanssa uhrata. Koska Barnabas ja Paawali sen kuulit, re-
päsit he waattecnsa ja karkasit kansan sekaan, huntain: »mie-
het, miksi tätä teette? Me olemme myös ihmiset, yhtä puut-
tawaiset kuin tekin. Ia me saarnaamme teille ewankeliumia,
että te itstänne näistä turhista kääntäisitte eläwän Jumalan
tykö, joka teki taiwaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä

15



226

niissä on.» Näitä sanoen sait he kansan tuskalla hillityksi
heille uhraamasta. Mutta sitte sinne tuli muutamia lu-
baletista, jotka niin yllytit kansan, että he kiwilit Paawalia
ja riepoitit hänen ulos kaupungista, luullen hänen kuol-
teeksi. Mutta opetuslasten hänen ympärillänsä scisoissa,
nousi hän ja meni kaupunkiin. Toisena päiwänä waelsi hän
Barnabaan kanssa edemmä ja saarnais cwankeliumia.

Sitte he palasit Lystraan ja Ikoniaan ja Antiokiaan
Pisidiassa, wahwistain opetuslasten sieluja, neuwoen heitä
uskossa pysymään, ja että meidän pitää monen wai-
wan kautta Jumalan Valtakuntaan tuleman si-
sälle. Ia walittuansa wanhimmat jokaiselle seurakunnalle,
annoit he heidän Herran haltuun. Sieltä he sitte matkustit
(Syrian) Antiokiaan, josta he olit Jumalan armon haltuun
annetut siihen työhön, kun he nyt olit toimittaneet. Sinne
tultuansa ja seurakunnan koottuansa, ilmoitit he, kuinka paljon
Jumala oli heidän kanssansa tehnyt, ja pakanoille uskon
owen awannut.

Mutta muutamat tulit alas ludeasta Antiokiaan ja
opetit weljiä: »ellei teitä ympärileikata Mosekstn tawan
jälkeen, niin ette taida autuaiksi tulla.» Koska siis tästä
iso kapina nousi, sääsit weljet Paaroalin ja Barnabaan ja
muutamia muita menemään apostolein ja wanhimpain tykö
ylös Jerusalemiin, tätä asiaa tiedustamaan. Niin Pietari
nousi ja sanoi: »miehet, rakkaat weljet, te tiedätte, että
Jumala aikoja sitten walitst meidän joukossamme, että pa-
kanat minun suuni kautta ewankeliumin sanan kuulisit ja
uskoisit. Ia Jumala sydänten tutkia todisti heille, ja antoi
heille Pyhän Hengen niinkuin meillenkin; ja ei tehnyt yhtään
eroitusta meidän ja heidän wälillä, puhdistain uskolla heidän
sydämensä. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa, että tah-
dotte opetuslasten kaulaan panna tämän ikeen? Waan me
uskomme Herran lesnksen Kristuksen armon kautta autu-
aikst tulemamme niinkuin hekin.»
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Ia kaikki joukko waikeni ja kuulteli Barnabasta ja Pa-
«alia, jotka juttelit kuinka suuret merkit ja ihmeet Jumala
oli heidäu kauttansa pakanoissa tehnyt. Sitte kuin he wai-
Jenit, sanoi Jakob (nourempi): rakkaat
Simon jutteli, kuinka Jumala ensin on omistanut yhden
kansan hänen nimellensä pakanoista. Ia tämän kanssa
profetain sanat pitämät yhtä. Sentähden minä päätän,
ettemme niitä häiritsisi, jotka pakanoista Jumalan tykö
kääntywät; waan kirjoittaisimme heille, että he malttaisit
epäjumalain saastaisuutta ja salawuoteutta ja läkähtynyttä
ja werta.»

Silloin kelpais apostoleille ja wanhimmille, koko seu-
rakunncur kanssa, lähettää miehiä Antiokiaan Paawalin ja
Barnabaan kanssa; ja he annoit heidän käteensä kirjan,
jossa oli tämä päätös. Koska he siis tulit Antiokiaan ja
annoit kirjan, ihastuit kaikki weljet, jotka siellä olit, siitä loh-

Kutuksesta.

32. Paawalin toinen lähetysmatka.
.

Ap. Tek. 16—18.
Jonkun ajan perästä walitst Paawali Silaan ja Luuk-

taan, ja matkusti jälleen heidän kanssansa saarnaamaan
ewankeliumia, Jumalan armon haltuun annettuna weljiltä.
Lystrassa hän löysi yhden opetuslapsen, Timoteus nimeltä,
joka oli uskowaisen ludan waimon poika; mutta isä oli Gre-
kalainen. Sillä oli hywä todistus wejiltä; ja Paawali otti
hänen kanssansa. Heidän tultuansa Troadaan, näki Paawali
näyn yöllä: yksi Makedonian mies seisoi ja rukoili häntä:
»tule Makedoniaan, ja auta meitä!» Niin he menit Ma-
kedoniaan, tietäin täydellisesti Herran heitä kutsuneen niille
ewankeliumia saarnaamaan, ja tulit Filippiin, Makedonian
ensimaiseen kaupunkiin. Mutta lepopäimänä he menit ulos
kaupungista wirran tykö, kussa ludalaisten tapa Mrukoilla,
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ja puhuttelit mannoja, jotka sinne olit tulleet. Ia yksi
roatmo, Lydia nimeltä, vuipurain myyjä, kuulteli; jonka
sydämen Herra awais ottamaan waaiia niistä, joita Paa-
wali sanoi. Ia bån ja hänen huoneensa kastettiin.

Mutta tapahtui, koska he rukoukseen menit, kohtais
heitä yksi, piika, jolla oli noituuden henki, joka isännillensä
saattoi suuren saaliin noitumisellansa. Tämä noudatti alati
Paawalia ja niitä muita, ja huusi: »nämät miehet owat
korkeimman Jumalan valweliat, jotka meille autuuden tien
ilmoittamat.» Ia sitä hän teki monta päiwää. Mutta
Paawali otti sen padaksi, käänsi itsensä ja sanoi sille hen-
gelle: »minä käsken sinun lesuksen Kristuksen nimeen ha»
nestä mennä ulos.» Ia hän läksi ulos sillä hetkellä. Mutta
hänen isäntänsä, huomaittua saaliinsa tästä katoowau, otit
Paawctlin ja Silaan kiinni ja weit heidän esiwallan eteen.
Tämä antoi repiä heidän «aatteensa ja käski heitä piestä.
Koska he olit heidän jnuri vahoin piesneet, heitit he heidän
torniin ja käskit wartian wisusti heitä wartioita. Ia tämä
beitti beidän sisimmäiseen torniin ja pani heidän jalkapuuhun.

Mutta puoli yön aikana oli Paawali ja Silas ruko-
uksissa, ylistäin Jumalaa kiitoswirsillä. Niin tapahtui äkisti
suuri maan järistys, niin että kaikki tornin owet aukenit ja
jokaisen siteet pääsit. Koska maitia heräis ja näki toinin
owet awoinna, weti hän ulos miekkansa ja tahtoi itsensä
surmata; sillä hän luuli wangit paenneiksi. Mutta paawali
huusi hänelle: »älä itselles mitään pahaa tee, sillä me
olemme kaikki täällä.» Niin maitia anoi kynttilää, meni
sisälle ja lankeis peljästyksissä Paawalin ja Silaan jalkain
juureen, ja toi heidän ulos ja sanoi: »herrat, mitä minun
pitää tekemän, että minä autuaaksi tulisin?» He wastasst:
»usko Herran lesuksen Kristuksen päälle, niin
sinä ja sinun huonees tulee autuaaksi.» Ia he
puhuit hänelle Herran sanaa, ja kaikille, jotka hänen huo-
neessansa olit. Ia hän otti heidän sillä hetkellä yöstä ty«
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könsä ja vesi heidän haawansa, ja hän kohta kastettiin ja
kaikki hänen wäkenfä; ja wei heidän kotiansa, walmisti
heille pöydän ja iloitsi, kuin hän nyt koko huoneensa kanssa
oli Jumalan päälle uskowainen. Kuin päiwä tuli, lähetit
estwalta sanomaan: »päästä ne miehet.» Mutta Paawali
sanoi: »he owat meidän julkisesti tuomitsemat» piesneet,
maikka olemme Romalaiset, ja nyt salaa tahtoisit meidän
sysätä ulos. Ei niin, waan tulkoot itse meitä ottamaan
täältä ulos.» Tämän kuultuansa pelkäsi esiwalta, ja he tulit
itse ja weit heidän ulos, ja käskit heidän mennä pois kan-
pungista.

Sen jälkeen tuli Paawali ja hänen seurakumpaninsa
Tessalonikaan, jossa oli ludalaisten synagoga. Ia
Paawali antausi, tapansa jälkeen, heidän pariinsa, ja saarnais
heille Kristuksesta; ja muutamat suostuit heihin, niin myös
suuri joukko jumalisista Grekalaisista. Mutta koska luda-
laiset yllytit kansan heitä wastaan, läksit he sieltä ja tulit
Bereaan. Kuin ludalaiset sielläkin yllytit kansan, annoit
weljet saattaa Paawalin Alenaan.

Atenassa ollessaan syttyi Paawali hengessänsä, kuin
näki kaupungin aiwan epäjumaliseksi. Sentähden hän jnt-
teli ludalaisten ja muitten jumalisten kanssa synagogassa,
niin myös turulla joka päiwä niitten kanssa, jotka tulit
hänen tykönsä. Ia muutamat mailman-wiisaat riitclit häntä
wastaan, ja toiset sanoit: »hän näkyn tahtoman outoja \u~
malta ilmoittaa.» Ia he weit hänen oikeuden paikkaan,
ja sanoit: »sinä tuotat jotakin outoa meidän kuullaksemme;
sentähden tahdomme tietää, mitä ne owat.» Sillä kaikki
Atenalaiset ei oleet mihinkään muuhun soweliaat, knin jotakin
uutta sanomaan ja kuultelemaan. Mutta Paawali seisoi
keskellä oikeuspaikkaa ja sanoi: »Atenan miehet, minä näen
teidän kaiketi epäjumalisiksi. Sillä käwellessäni ympäri ta
katsellessani jumalan-palwelustanne, löysin minä myös yhden
alttarin, jossa oli kirjoitettu: tuntemattomalle Jumalalle.»
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Jota te siis tietämätä palwelette, sen minä teille ilmoitan.
Jumala, joka mailman teki ja kaikki mitä siinä on, hän on
taiwaan ja maan Herra, ei hän asu käsillä raketuissa temp-
leissä, eikä ihmisten käsillä palwella, että hän jotaki tar-
witsts; silla hän antaa jokaiselle elämän ja hengen ja kaikki.
Ei hän ole kaukana yhdestäkään meistä. Sillä hänessä
me elämme ja liikumme ja olemme; niinkuin muu-
tamat teidän runosepistänne owat sanoneet: »me olemme
myös hänen sukunsa.» Koska me siis olemme Jumalan
sukua, älkäämme luulko, että Jumala on kullan taikka hopian
tahi kiwen kaltainen, sen kuwan, joka ihmisen taidon ja aja-
tuksen jälkeen on kaiwettu. Jumala on tosin nämät eksy-
tyksen ajat kärsinyt, waan nyt hän ilmoittaa kaikille ihmisille
joka paikassa, että he parannuksen tekisit. Sillä hän on
sen päiwän määrännyt, jona hän on maan piirin tuomitsema
Vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on säätänyt,
ja jokaiselle ilmoittaa uskon, siinä, että hän hänen kuol-
teista herätti.» Kuultuansa kuolleitten ylösnousemista, nau-
roit muutamat sitä, waan toiset sanoit: »me tahdomme sinua
siitä wielä kuullella.» Ia niin Paawali läksi heidän kes-
keltansa. Mutta muutamat miehet ripuit hänessä ja uskoit.

Sen jälkeen läksi Paawali Atenasta ja tuli Korintoon.
Sic!!ä hän wiipyi puolen toista wuotta, opettain Jumalan
sanaa. Ia monta Korintilaisista uskoit ja kastettiin. Sitte
Paawali matkusti Efeson ja Kesarean kautta Jerusalemiin
ja terwehti seurakuntaa siellä, jonka jälkeen hän palasi An-,
tiokiaan.

53. Paawalin kolmas lähetysmatka.
Ap. Tek. 19—21.

Hetken aikaa Antiokiassa Vietettyänsä, läksi Paawali
jälleen matkaansa ja waelst järjestänsä Oalatian ja Frygian
maakunnan läpi, wahwistain kaikkia opetuslapsia. len jälkeen
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tuli hän Efeioon, jossa löyst muutamia opetuslapsia. Ia
hän sanoi heille: »oletteko te saaneet Pyhän Henqen, sitte
kuin uskoitte?» He wastasit: »emme ensinkään ole kuulleet,
jos Pyhää Henkeä lieneekään.» Hän sanoi: »milläs te
olette kastetut?» He wastasit: »Johanneksen kasteella.»
Niin sanoi Paawali: »Johannes tosin kastoi parannuksen
kasteella, sanoen kansalle, että heidän piti uskoman sen
päälle, joka hänen jälkeensä oli tulema, se on, Kristuksen
lesuksen päälle.» Niin ne, jotka sen kuulit, kastettiin Herran
lesuksen nimeen. Ia kuin Paawali pani kätensä heidän
päällensä, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, ja he puhuit
kielillä ja ennustit.

Efesossa Paawali saarnais kaksi ajastaikaa Jumalan
waltakuunasta. Ia Jumala teki Paawalin kätten kautta ei
wähiä woimallisia töitä, ja Herran sana wahwistui siellä.
Mutta sitte nousi kowa kapina siitä liestä; sillä yksi hovia-
seppä, Demetrius nimeltä, teki Dianallehepiaisia tcmpliä,
josta niille oli melkiä woitto, jotka sitä wirkaa pidit. Kaikki
ne hän kutsui kokoon, jotka senkaltaista työtä teit, ja sanoi:
»miehet, te tiedätte, meillä oleman tästä wirasta jalo woit-
tomme. Ia te näette ja kuulette, ettei ainoasti Efesossa,
maan lähes kaikessa Asiassa on tämä Paawali uskottauut
ja kääntänyt pois paljon kansaa, sanoen, ettei ne ole juma-
lat, jotka ihmisten käsillä tehdään. Niin ei ainoasti mei-
dän Mirastamme waara ole, ettei se meille häpiäkst tulisi,
maan myös että sen suuren naisjumalan Dianan templi ei
minäkään pidettäisi.» Koska he tämän kuulit, tulit he mi--
haa täyteen ja huustt: »suuri on Efesiläisten Diana!» Ia
kaikki kaupunki tuli meteliä täyteen: ja mikä mitäki huusi,
eikä enin osa tiennyt minkätähden kokoon oli tultu.

Kapinan lakattua kutsui Paawali opetuslapset tykönsä,
jätti heidän hywästi ja läksi matkaansa Makedoniaan ja sieltä
Grekan maalle, jossa hän wiipyi kolme kuukautta. Sen
jälkeen matkusti häu jälleen Wähään-Astaan, mielien Icru-
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falemissa wiettää Heluntai-juhlaa. Mutta hän lähetti Mile-
toeta sanan Gfesoon ja kutsutti seurakunnan wanhimmat.
Koska he tutit hänen tykönsä, puhui hän heille neuwon sa-
noja ja antoi heidän Inmalan haltuun. Sieltä Paawali
purjehti Kesareaan. Hänen siellä ollessansa, tuli sinne
yksi profeta alas ludeasta, Agabus nimeltä. Hän otti
Paawalin wyön, sitoi jalkansa ja kätensä ja sanoi: »niin
sanoo Pyhä Henki: näin Indalaiset Jerusalemissa sitomat
sen miehen, jonka tämä wyö on, ja antawat ylön pakanain
käsiin.» Sen knltuansa, rukoilit weljet, ettei hänen pitänyt
Jerusalemiin menemän. Mutta Paawali wastais: »mitä
te teette, että itkette ja raskautatte sydäntäni? Sillä minä
olen ei ainoasti sidottaa, waan kuolemaanki leru-
falemissa Herran lesukfen nimen tähden.» Niin he tydyit
siihen, sanoen: »tapahtukoon Herran tahto!»

Sen jälkeen Paawali meni Jerusalemiin, ja kaikki wan»
himmat tulit kokoon. Koska hän heitä oli terwehtänyt, j»t>
teli hän järjestänsä, mitä Jumala oli hänen wirkansa kautta
pakanain seassa tehnyt. Mutta nämät kuultuansa kunnioi-
tit he Herraa.

54. Paawali otetaan kiinni Jerusalemissa.
Hänen wankiutensa Kesareassa.

Ap. Tek. 2! 26.
Jerusalemissa ollessansa meni Paawali templiin. Koska

siis Indalaiset Asiasta näit hänen templissä, tehoilit he
kaiken kansan ja paiskasit kätensä hänen päällensä, huutain:
»Israelin miehet, anttakaat! Tämä on se mies, jokakaikkia
kaikissa paikoissa opettaa, wastoin tätä kansaa ja lakia ja
tätä siaa: ja semmenki hän on wienyt Grekalaiset templiin
ja niwais tämän pyhän sian,» Niin koko kaupunki nosti
metelin, ja wäki juoksi kokoon; ja he riepoitit Paawalin
ulos templistä. Ia kuin he tahdoit Paawalin tappaa, sai
Nomalainen sodanpäämies siitä sanan. Se otti kohta sota-
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wäkeä ja tuli juosten, ja tähän tultuansa käski sitoa Paa-
walin. Ia koska ei hän selkoa saanut, käski hän wiedä
Paawalin leiriin. Mutta toisena päiwänä dän tahtoi wi-
summasti tietää, minkä tähden Paawalin päälle kannettiin,
ja käski kaiken raadin tulla kokoon ja antoi Paawalin lulla
heidän eteensä. Mutta kuin taas nousi suuri kapina, pel-
käis sodaupäämies, että he Paawalin rikki repäisisit, jakäski
sotawäen wiedä hänen leiriin. Jöllä sen jälkeen seisoi Herra
hänen tykönänsä ja sanoi: «ole wahwassa tnrwassa, Paa-
wali, sillä niinkuin olet minusta Jerusalemissa todistanut,
pitää sinun Romisfaki todistaman.» Päiwän tulessa
kokousit enempi kuin neljäkymmentä ludalaista ja wannoil,
ettei heidän pitänyt ennen syömän eikä juoman, kuin Paa-
walin olisit tappaneet. Mntta Paawalin sisaren poika kuuli hei-
däu wäijymisensä jailmoitti nämät Paawalille. Niin Paawali
pyysi, etlä nuorukainen wietäisiin sodanpäämiehelle. Tämäpä,
nuorukaiselta kuultuansa juonet, lähetti Paawalin yöllä, sota-
wäeltä saatettuna,Kesareaan Feliksen maanwanhimman tykö.

Muutaman päiwän perästä tuli ylimmäinen pappi wan-
himpain kanssa Jerusalemista ja kantoi Paawalin päälle
maanwanhimman edessä. Mutta koska Feliks kuuli Paawa-
lin puolustuksen, sanoi hän ludalaisillc: »koska sodanpää-
mies alas tulee, tahdon minä tutkia asianne. Ia hän käski
kätkeä Paawalin ja antoi hänen saada lcwon ja ettei yh-
täkään hänen omistansa kiellettäisi häntä palwelemasta taikka
käymästä häntä katsomassa. Sitte tuli Feliks yhtenä päi-
wänä emäntänsä Drnsillan kanssa, joka oli Juvalainen, ja
kuulteli Paawalia uskosta Kristuksen päälle. Mntta kuin
Paawali puhui Vanhurskaudesta ja puhtaasta elämästä ja
tulewaisesta tuomiosta, peljästyi Feliks ja wastais: »mene
tällä haawalla matkaas; waan koska tilaa saan, totta sinrnt
tyköni kutsutan.» Kahden ajastajan kuluttua, tuli Por-
kius Fcstus Feliksen siaau. Mutta Feliks tahtoi luda-
laisten mieltä noutaa, ja jätti Paawalin sidottuna.
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Koska siis Festus oli tullut lääniinsä, istui hän tuo-
mio-istnimelle ja käski Paawalin tuotaa edes. Niin seisoit
Jerusalemista alas tulleet ludalaiset ympärillä, ja toit edes
monta ja suurta wikaa Paawalia wastaan, joita eiwät woi-
neet wahwistaa. Mutta Festus tahtoi ludalaisten mieltä
nouta ja sanoi Paawalille: »tahdotkos mennä ylös lerusa-
lemiin ja siellä tutkittaa edessäni?» Paawali wastais:
»minä seison keisarin oikeuden edessä, ja siinä tulee minua
tuomita. En ole ludalaistlle mitään wääryyttä tehnyt;
minä turmaan keisarihin.» Niin Festus sanoi: »Keisarihin
turwastt, keisarin tykö saat kanssa mennä.»

Muutaman päiwän kuluttua tuli kuningas Agrippa
alas Kesareaan Festusta terwehtamään. Niin Festus jut-
teli Paawalin asian kuninkaalle, ja Agrippa sanoi: minäki
kuulistu mielelläni sitä miestä,» Ia toisena päiwänä tuli
Agrippa suurella korskalla ja meni raastupaan kaupungin
ylimmäisten kanssa, ja Paawali tuotiin edes. Niin Agrippa
sanoi Paawalille: »sinun on lupa puhua vuolcstas.» Sil°
loin Paawali puhui entistä elämäänsä, kuinka hän teki was-
tahakoisuulta lesuksen nimeä wastaan, siksi kuin hänelle se
ihme tapahtui Damaskun tiellä, josta saakka hän oli saar-
nannut sekä ludalaistlle että pakanoille, että he kääntyisit
Jumalan puoleen. »Tämän tähden» sanoi hän »owat lu-
dalaiset minun templissä ottaneet kiinni ja tahdoit minun
surmata. Mutta Jumalan awulla olen seisonut tähän päi-
wään asti, todistain sekä pienille että suurille, enkä ole mi-
tään muuta sanonut kuin mitä profetat ja Moses ilmoitit
tulemaksi: että Kristuksen piti kärsimän ja oleman ensimäi-
scnä kuolleitten ylösnousemisesta julistamassa walkeutta tälle
kansalle ja pakanoille.» Niin Festus sanoi suurella äänel-
la: »Paawali, sinä hulluttelet, se suuri oppi hulluttaa st-
nna.» Mutta hän sanoi: »en minä hulluttele, woimallinen
Festus, waan puhun totuuden ja toimen sanoja. Sillä
kyllä kuningas nämät tietää, jonka edessä minä myös roh»
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liasti puhun; enkä luule näistä mitään ulewan häneltä sa-
latun, sillä ei tämä ole loukossa tapahtunut. Uskotkos ku-
ningas Agrippa profttat? Minä tiedän sinun uskowan.»
Agrippa sanoi: »ei paljo puutu, ettes minua saa kristityt-
si.» Niin Paawali sanoi: »minä toiwoisin Jumalalta, joko
siitä puuttuis wähä taikka poljo, ettet ainoasti sinä, waan
myös kaikki, jotka minua tänapänä kuulemat, tulisit scnkal-
täisiksi kuin minäkin olen, paitsi näitä siteitä.» Hänen nä-
mät sanottuansa, nousi kuningas ylös ja maanwanhin ja
jotka heidän kanssansa olit istuneet, ja he puhuit keskenänsä,
sanoen: »eipä tämä mies ole mitään tehnyt, joka kuoleman
eli siteet ansaitsis.» Mutta Agrippa sanoi Festuksclle: »kyllä
tämä mies olis taidettu päästää, ellei hän olisi keisarihin
turwannut.»

55. Paawalin matka Nomiin.
Ap. ttt 27, 28.

Kuin päätetty oli, että Paawalin piti Italiaan pur»
{ehtimän, annettiin hän muitten wankein kanssa yhden Ro-
malaisen sadanpäämiehen haltuun. He astuit haahteen ja
laskit ulos maalta, ja Luukkas oli Paawalin kanssa matkalla.
Koska wuoden aika oli pitkältä kulunut ja purjehdus oli
jo määrällinen, neuwoi Paawali miehiä olemaan talwea
Kretan saaressa. Mutta sadanpäämies uskoi enemmin
haahdenhaltiaa ja peränpitäjää kuin Paawalin sanoja, ja he
mielistyit enimmiten siihen nenwoon että piti matkustetta-

edemmäksi. Ei kauwan aikaa jälkeen nousi heitä
wastaanfankara puuskatuuli, niin että heidän täytyi laskea
haahdenstuulen haltuun kulkemaan. Mutta raju°ilman myrs-
kytessä, heitit he kalun ja haahden kaluja ulos. Mutta kuin
ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päiwään, oli heidän
elämänsä toiwo jo kadonnut.

Silloin seisoi Paawali heidän keskellänsä ja sanoi:
»no miehet, teidän olis tullnt minua kuulla eikä Kretasta
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laskea ulos, että olisimme wälttäneet tainkaltaisen tuskan ja
wahingon. Mutta nytki minä neuwon teitä: olkaat hywässä
uskalluksessa, ei teistä yksikään huku, waan ainoastaan haaksi.
Sillä edessäni seisoi tänä yönä sen Jumalan enkeli, jonka
oma minä olen, jota myös palwelen, ja sanoi: »älä pelkää
Paawali, sinä pitää keisarin eteen asetettaman; ja katso,
Jumala on sinulle lahjoittanut ne kaikki, jotka kanssas pur-
jcbtiwat. Sentabden miehet, olkaat hywässä uskalluksessa;
sillä minä uskon, että niin tapahtuu kuin minulle on sa-
nottu. Ihteen luotoon pitää meidän kulkeman.,» Koska
ncljästoistakymmcnes yö joutui, luulit haaksimiehet saawut-
tawansa jonkun maan; mutta koska päiwä tuli, ei he tun-
teneet sitä maata. He annoit juosta rantaa kohden, mutta
tuliwat yhden niemen nenään, ja haaksi loukkaantui ja säi-
kyi aalloin wäestä. Niin sotamiesten neuwo oli wankeja
tappaa, -ettei joku uiden olisi karannut pois. Mutta sadan-
päämies tahtoi Paawalia wapahtaa ja esti heidä» siitä neu-
wosta, ja läski niitä, jotka uida taisit, että he ensin syök-
syistt ulos ja maalle pääsisit, mutta muut mitkä lautain
väällä, mitkä haahden kappaleilla. Niin tapahtui, että jo-
kainen tuli terwecnä maalle.

Sitte he tunsit, että se luoto Meliteksi (Malta) kut-
futaan. Mutta nämät muukalaiset osotit heille erinomaisen
hywäntahtoisuuden; sillä he teit walkian sateen ja kylmän
tähden. Mutia koska Paawali kokois kasan risuja ja pani
walkialle, tuli kärme palawuudesta ja karkais hänen käteensä.
Koska se kansa näki kärmeen rippuwan hänen kädessänsä,
sanoit he keskenänsä: »kaiketi tämä ihminen on miehen,
tappaja, jota ei kosto salli elää, waikka on meren hädästä
pääsnyt.» Mutta hän pudisti kärmeen tuleen, eikä mitään
kipua tuntenut. He odotit hänen ajettuwan taikka kohta
maahan lankeewan ja kuolewan; waan nähtyänsä, ettei hä-
nelle mitään »vahinkoa tullut, sanoit he hänen Jumalaksi.

Wähän matkan päässä siitä oli sen luodon päämiehellä,.
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jonka nimi oli Publius, maankartanoi. Se otti heitä was'
taan ja piti heidän kunniallisesti wieiainansa kolme päiwää.
Niin tapahtui että Publinksen isä sairasti, jonka tuko Paa-
wali meni, rukoili ja pani kätensä hänen päällensä ja pa-
ransi hänen. Tämän jälkeen tuli Paawalin tpkö muitaki
sairaita siitä luodosta, ja parattiin.

Kolmen kuukauden perästä he purjehdit siitä luodosta
ja tulit Romun. Ia Paawali sallittiin olemaan itseksensä
yhden sotamiehen kanssa, joka häntä wartioitsi. Mutta Paa-
wali'oli täyttä kaksi ajastaikaa omassa palkka-huoncessansa,
ja saarnais Jumalan »valtakunnasta ja opetti Herrasta le-
suksesta Kristuksesta kaikella uskalluksella, ja ei häntä yksi;
kään kieltänyt.

Lisäys.

58 Apostolein jälkimäiset teot.
Kakst-wuutisen wankiutensa perästä Roinissa mestattiin

Paawali miekalla siinä waiuossa, jonka keisari Nero nosti
kristityltä wastaan, luultawasti alussa wuoden 64 j, Kr.

Pietari myöskin, joka oli lewittänyt apostolisen toimensa
yli Palestinan') ja Syrian, niinpä lopun puolella ikäänsä
hamaan Babyloniaan asti (katso 1 Piet. 5: 13), kärsei
wiimein jamana wuonua kuin Paawali martyrikuoleman
Romissa. Hän ristiinnaulittiin, niinkuin lesns hänelle ennusti
(katso siw. 203).-- Jakob nuorempi oli kuolemaansa
asti Jerusalemin seurakunnan johdattajana. Tunnollisen
wirkansa toimituksen ja puhtaan elämänsä wuoksi sai hän
liitanimen »wanhurskas», ja pidettiin yksin ludalaisiltakin
armossa. Mutta sttte kuin Paawali, keisarihin turwaten,

'1 Niin kutsuttiin Kanaan maa jälti-allaua.
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maltti Juvalaisten koston, käänsit he wihansa Jakobia
wastaan. Hän wietiin pääsiäisjuhlana templin harjalle, ja
ne wihaan yltyneet ludalaifet waadeit häntä sieltä alhaalla
kokoontuneen kanssan edessä kiioomaan lesusta. Mutta
tuin hän sen staan teki woimallisen todistuksen uskostansa,
syöstiin hän alas ja kimitettiin. Niinkuin Stefanus, rukoili
lakobki kuolinhetkellansä wihamiestenfä edestä.

lesuksen enimmästi rakastettu opetuslapsi Johannes
oli Apostoli Paawalin kuoleman jälkeen walinuut Efeson
toimellisuutensa alkupaikaksi, mutta ajettiin keisari Domitia-
nuksen hallituksen aikana sieltä maanpakolaisuuteen Patmon
luotoon (Aikivelagissa). Tieltä päästyänsä palasi hän Efe-
soon, jossa hän sttte wielä noin kolmekymmentä wuotta aina
kuolemaansa asti teki työtä niinkuin Wähän-Asian seura-
kuntain isä. Elämänsä lopulla, koska Johannes ei enää
jaksanut käwellä kristittyni seurakuntaan, kannatutti hän mo-
nasti itsensä sinne; ja koska hän oli ylön heikko paljoa
puhumaan, oli hänen tapansa huutaa heille ainoasti näitä
sanoja: »lapsukaiset, rakastakaat toinen toistanne!» Jo-
hannes oli luultawasti st ainoa Apostoleista, joka ei kär-
sinyt martyrikuolemaa, waan kuoli luonnollisella kuolemalla,
joka tapahtui keisari Trajanuksen aikana.

Muitten Herran Apostolein jälkimäisistä teoista ei ole
luotettawia tietoja.

57. ludalaisten mailmallinen hallitus Kris°
tukftn aikana ja kohta sen jälkeen.

Jerusalemin häwitys.
Romalaiset olit jälkeen Herodes suuren kuoleman (wuonna

Ij. Kr. s.) jakaneet Palestinan Herodeksen kolmen pojan
wälillä, jotka olit: Arkelaus, Herodes Antipas ja
Filippus. Arkelaus pantiin muutaman wuoden perästä
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pois «uratta, ja hänen maansa yhdistettiin Syrian kanssa
Romalaisten maaherrain (proknratorcin) alle. Niin käwi
Filippuksenki perintö-osan, hänen kuoltuansa wuonna 33.
Herodes Antipas, se sama, joka mestautti Johannes
tajan ja pilkkais lesusta, pantiin wiralta pois ja ajettiin
maan-kulkeuteen wuonna 39, jonka kautta koko maa tuli
Romalaisten hallituksen alle. Mutta kakst wuotta sen jälkeen
tuli Herodes Agrippa I, joka oli Herodes suuren pojan
poika, Nomin keisarin armosta jälleen koko maan kuninkaaksi.
Tämä Herodes se oli, joka Apostoli Jakob wanhemman
mestautti. Hänen kuolemansa jälkeen wuonna 44Palestina
tehtiin Romalaisekst maakunnaksi, joka hallittiin maaherralta.
Ainoastansa wähän osan isänsä alustoista sai hänen poi-
kansa Agrippa II pitää ynnä kuninkaan nimen kanssa.
Hänen edässänsä se oli, kuin Paawali tunnusti Kristusta
wankiutensa aikana Kcsareassa.

Se uppiniskainen epäusko, jolla ludalaiset kielsit Kris-
tuksen, ja se kiukku, jolla he sttte wainostt Kristuksen tun-
nustajia ja wuodatit heidän wertansa, saattoi sen rankais-
tus-tuomion pian täyttämykseen, jonka lesus talle kan-
salle ja heidän kaupungillensa oli julistanut (katso siw. 170,
173). Romalainen pääwalta rupeis aina enämmin käymään
ludalaisille rasitukseksi, warsinki sttte kuin G essius Florus
tuli Palestinan maaherraksi, joka teki asujamille paljon wä-
kimaltaa. Jhteinen kapina nousi Romalaista wastaan wuon-
na 66. Keisari Nero lähetti sodanpäämiehcnsä Wespa-
sianuksen sitä tukauttamaan, ja se wallotti mouta warus-
tettua paikkaa. Mutta ennen kuin hän ehti Jerusalemia
hätyyttämään, kuoli Nero, ja Wespastanns walittiiu hänen
siaansa Romin keisariksi. Hän jätti siis sodan pitkittämisen
pojallensa Titukselle. Tämä hyökkäis sotajoukolla leru-
salemin eteen ja sulki kaupungin, juuri koska siellä pääsiäis'
juhlana oli suunnatoin ihmis-jouffo koossa. Hukkaan hän
pyysi saada ludalaisia wapaaehtoisesti itsiänsä antamaan;
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he wastastt hänen kehoituffiinsa paljaalla pilkalla. Hän
päätti siis pakottaa kaupungin asujamia oikialla piirityksellä.
Monta tuhatta Indalaista, jotka ulos hyökätesfänsä kiinni-
otettiin Romalaistlta, ristiinnaulittiin ulkopuolella lerufale-
mia; ja kaupungin sisällä tuli pian hirmuinen nälkä. Us-
täwä murhais ystäwänsä leiwän palan tähden, heinät ja
heitteet olit monella syötäwänä; niinpä yksi suuri-sukuinen
ludalais-waimo teurasti oman lapsensa syödäksensä. Monta
tuhatta kuoli nälkään, toiset syöksit itsensä epäilyksissänsä alas
muureilta, ja keskinäiset riidat eripuraisten päämiesten walillä
olit monelle kuolemaksi. Wihdoin Titus otti kaupungin wä-
kirynnäköllä. Hän oli antanut ankarat käskyt että templiä
piti hyökätessä säästettämän, mutta yhtä hywin heitettiin
siihen hehkuwa tulisoitto, ja se koria rakennus paloi poroksi.
Jerusalem tasoitettiin maan tasallen ja, Herran sanan jälkeen,
ei siihen jätetty kiweä kiwen päälle. Lähes puoli toista
miljonaa ludalaista hukkui sodan aikana. Noin sata tn-
hatta wankia joko myytiin halpaan hintaan orjiksi, taikka
pantiin Romalaisten huwiksi taistelemaan peloin kanssa.
Titus meui samana wuonna (79 j. Kr.) woittoiiemulla
Romiin, jonka ohessa Indalaisten päämiehiä kuljetettiin
wankina, ja näkyleiwäupöytä, yksi kultainen kynttiläjalka ja
lakikirja kannettiin hänen edellänsä näytteeksi. Se kris-
tiilinen seurakunta, joka Jerusalemissa oli, pelastettiin tm-
lenki tästä kauhiasta häwityksestä, jonka ludalaisten ja
heidän kaupunkinsa täytyi kärsiä. Muistain lesnksen waroi<
tusta (Math. 24: 16.), läksit kristityt Uomalaisen sotajoukon
tullessa pakoon wähään wuorikaupunkiin Pellaan toisella
puolen Jordania. Siellä he sait turwallisesti weisata Hei-
ralle kiitostansa, sillä aikaa kuin Jerusalemista kuului tuskan
ja «alituksen parku.
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38. Uuden Testamentin kirjat,

jotka alun owat kirjoitetut grekan-kielellä, jaetaan stsävitonsa
suhteen' historiallisiin kirjoihin, opetuskirjoihin
ja yhteen profetalliseen kirjaan.

Historialliset kirjat owat: Matheuksen ewankeliumi,
Markuksen ewankeliumi, Luukkaan ewankeliumi, Johan»
neksen ewankeliumi ja Apostolein teot. Sana ewan-
keliumi, otettu grekan-kielestä, merkitsee hywää sanomaa,
ja koska ne Uuden Testamentin kirjat, jotka puhuwat le-
suksen elämästä, edellä kaikkein muitten kirjain sisältämät
sen hywän sanoman, että Jumala lähetti Poikansa mailmaan
ihmisiä wapahtamaan heidän synneistänsä, owat ne saaneet
ewankeliumin nimen. Niitten tekiät owat sitte kutsutut
ewankelistaiksi. Matheus ja Johannes olit molemmat
lesukfen opetuslapsia, ja owat niinmuodoin itse silmin nähneet
ne, joita puhuwat. Markus ja Luukas juttelemat mitä owat
tarkoin tiedustelleet muilta, jotka silmin näit ja korwin
kuulit, mitä lesus teki ja opetti. Markus oli apostoli
Pietarin, Luukas oli Paawaliu opestuslapsi ja seurakump-
pani. Apostolein teot, jotka puhuwat apostolein toimista
jälkeen Kristuksen taiwaasen astumisen, owat ewankelista

Luukkaan kirjoittamat.
Uuuden Testamentin opetuskirjat owat lähetyskirjoja

taikka, niinkuin niitä grekan-kielen jälkeen kutsutaan, epis'
tolia, joita apostolit kirjoitit osittain koko seurakunnille,
heitä wahwistaaksensa kristillisessä uskossa ja pyhässä elä-
mässä, osittain eri ihmisille, antaaksensa heille neuwoja ja
waroituksta kutsumukseensa. Ne owat seuraawaiset: Apostoli
Paawalin 13 lähetyskirjaa, yksi Romalaifille, kaksi Korinti»
laisille, yksi Galatalaisille, Efesiläisille, Filiftpiläisille,
Kolosfilaisille, taksi Tessalonikalaisille, kaksi Timoteukselle,
yksi Tilukselle ja yksi Filemonille; epistola Hebrealäifille,

16
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jonka tekiää ei luotettawasti taideta sanoa; apostoli Pietarin
kaksi lähetyskirjaa; apostoli Johanneksen kolme lä-
hetyskiijaa; yksi lähetvskirja apostoli Jakob nuo-
remmalta ja yksi kirja ludaksetta, joka luultawasti oli
Jakob nuoremman weli.

Ainoa profetallinen kirja Uudessa Testamentissa on
Johanneksen Ilmestys, niin kutsuttu sen wuoksi, että se
esille panee sen näyn, jossa Herra apostoli Johannekselle,
hänen ollessansa Patmon luodossa, ilmoitti Jumalan wal-.
takunnan tulewaisen lewiämisen maan päällä sen wiimeiseen
täytökseen saakka ijankaikkisessa elämässä.










