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1. Luominen (4000 wiwtw e. Kr. s.)
1. Alussa loi Jumala taiwaan ja maan. Ia maa oli

nutia ja tyhjä, ja pimeys oli sywyyden päällä, ja Jumalan
Henki liikkui wetten päällä. Ia Jumala sanoi: "tulkoon
»valkeus!" ja walkeus tuli. Ia Jumala näti walkeuden hy«
wäksi. Niin Jumala erotti walkeuden pimeydestä. Ia Iu«
mala kutsui walkeuden päiwäksi, ja pimeyden kutsui hän yöksi.
Ia tuli ehtoosta ja aamusta ensimäinen päiwä. Jumala
sanoi: "tulkoon wahwuus wetten waiheelle" ja erotti wedet
wahwuudcn alla niistä wesistä, jotka owat wahwuuden päällä.
Ia Jumala kutsui wahwuuden taiwaatsi. Ia tuli ehtoosta
ja aamusta toiuen päiwä.

2, Jumala sanoi: "kokoontukoot wedet taiwaan alla
erinomaiseen paikkaan, niin että kuiwa näkyy," Ia tapahtui
niin, Kuiwan kutsui hän maaksi, ja wetten kokoukset hän kut-
sui mereksi. Ia Jumala sanoi: "wihoittakoon maa ja kas»
watoon ruohoja ja puita," Ia tapahtui niin. Ia tuli eh»
teosta ja aamusta kolmas päiwä, Jumala sanoi: "tul-
loot »valkeudet taiwaan wahwuuteen erottamaan päiwää ja
yötä: ja olkoot merkeiksi määrätyille ajoille, päiwille ja wuo-
sille," Ia Jumala teki talsi suurta walkeutta, suuremman
päiwää hallitsemaan ja wähemmän walkeuden yötä hallitse»
maan, ja tähdet. Ia Jumala pani ne taiwaan wahwuuteen
paistamaan maan päälle. Ia tuli ehtoosta ja aamusta nel»
jäs päiwä, Jumala sanoi: "kuohukoot wedet liittuwaisia
eläimiä, ja lintuja lentäköön ilman awaruubessa." Ia Jumala
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loi suuret wesieläwät ja kaikkinaiset eläimet, jotka »vesissä
kuohuwat, ja kaikkinaiset linnut. Ia Jumala siunasi heitä ja
sanoi: "oltaat hedelmälliset ja lisääntytäät meren »vesissä ja
maan päällä," Ia tuli ehtoosta ja aamusta »viides päiwä.

3. Jumala sanoi: "tuottakoon maa eläimet, karjan, ma«
dot ja pedot maalle". Ia tapahtui niin. Ia Jumala sanoi:
"tehkäämme ihmisiä meidän kuivaksemme meidän muotom-
me jälkeen; ja he Vallitkoot kalat meressä ja taiwaan
linnut ja karjan ja koko maan." Ia Jumala loi ihmisen
omaksi kuivaksensa; Jumalan kuwaksi hän sen loi; mie-
heksi ja »vaimoksi loi hän heitä. Ia Jumala siunasi heitä
ja sanoi: "oltaat hedelmälliset ja lisääntylaät ja täyttätaät
maata ja tehtaat se teille alamaiseksi ja wallitkaat kalat me-
ressä ja taiwaan linnut ja kaikki eläimet, jotta maalla liilku-
wat," Ia Jumala sanoi: "katso! minä annan teille kaikkinai-
set ruohot ja kaikkinaiset hedelmälliset puut, teille ruaksi. Ia
kaikille eläimille maan päällä ja kaikille taiwaan linnuille an-
nan minä kaikkinaiset wiheriäiset ruohot syötäwätsi." Ia Ju-
mala katsoi kaikkia mitä hän tehnyt oli, ja katso! ne- oliwat
sangen hywät. Ia tuli chtoosta ja aamusta kuudes päiwä,

Ia niin taiwas ja maa ja kaikki heidän joukkonsa päätet-
tiin. Ia Jumala lepäsi seitsemäntenä päiwänä kaikista te-
oistansa. Ia Jumala siunasi seitsemännen päiwän ja py-
hitti sen (1 Luku).

2. Paradiisi.
Jumala istutti tarhan Edenissä itään päin. Tämä

tarha on tullut kutsutuksi Paradiisitsi *, Ia Jumala kas-
watti maasta kaikkinaiset ihanaiset puut ja Elämän puun
leskelle tarhaa ja myös hywän ja pahan tiedon puun.

Jumala otti ihmisen ja pani hänen Edenin tarhaan,
»viljelemään ja warjelemaan sitä. Ia hän käski ja sanoi:
"syö wapaasti kaikkinaisista puista tarhassa; mutta hywän
ja pahan tiedon puusta älä syö; sillä jona päiwänä sinä siitä

" Vdcn merkitsee hedelmällistä maata; Parabiift merkitsee tarhaa.
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syöt, pitää sinun totisesti kuoleman." Jumala sanoi wielä:
"ei ole hywä ihmisen yksinänsä olla; minä teen hänelle awun,
joka häneu kaltaisensa on." Ia Jumala toi kaikkinaiset eläi»

met ihmisen elikä Adamin * eteen, nähdäksensä kuinka hän ne
nimittäisi; ja tutin eläin sai sen nimen minkä Adam sille an»
toi; mutta Adamille ei löytynyt apua, jota hänen kaltaisensa
olisi. Ia Jumala pani raskaan unen Adamiin, otti yh-
den hänen kylkiluistansa ja täytti sen paikan lihalla. Ia Iu«
mala rakensi waimon siitä kylkiluusta ja toi sen Adamin e-
teen, joka sanoi: "tämä on lun minun luistani ja liha mi»
nun lihastani; hän pitää kutsuttaman miehettäreksi, sillä hän
on otettu miehestä." Sentähden pitää miehen luopuman
isästänsä ja ällistänsä ja waimoonsa sidottu oleman, ja he
tulemat yhdeksi lihaksi. Ia he oliwat molemmat alasti, A°
dam ja hänen waimousa, eitä häwenneet. He oliwat »vi-
attomat eitä tunteneet mitään syntiä cli surua, kipua eli kuo-
lemata (2 Luku).

3. Syntiin lankeemus.
1, Kärme oli kamalin kaikkia eläimiä, jotka Jumala

luonut oli, ja sauoi waimolle: "sanoiko Jumala: älkäät syökö
kaikista puista tarhassa?" Waimo wastasi: "me syömme ni»«
den puiden hedelmiä, jotka owat tarhassa; mutta sen puun
hedelmästä, joka on keskellä tarhaa, on Jumala sanonut:
ältäät syökö siitä ja älkäät ruwetko siihen, ettette kuolisi."
Niin kärme sanoi: "ei suinkaan pidä teidän kuoleman; waan
Jumala tietää, että, jona päiwänä te syötte siitä, aukenewat
teidän silmänne ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hy«
wän ja pahan," Ia waimo näki siitä puusta olewan hywän
syödä, ja että se oli ihana nähdä ja suloinen puu antamaan
ymmärryksen; ja otti sen hedelmästä ja söi, ja antoi myös
miehellensä siitä, ja hän söi.

2, Silloin aukeniwat heidän silmänsä, ja he äktäsiwiit
olewansa alasti, ja sitoiwat yhteen wiilunalehtiä tehden itsel-

' Adam merkitsee ihmistä.
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leen peitteitä. Ehtoon puoleen lnuliwat he Jumalan äänen,
jota käyskenteli tarhassa, ja he lymyiwät puiden sekaan tar-
hassa. Jumala kutsui Adamin ja sanoi: "tussas olet?" Adam
wastasi: "ininä kuulin sinun äänes tarhassa, ja pelkäsin, sillä
minä olen alasti, ja sentähden minä lymyin." Jumala sanoi:
"tula sinulle ilmoitti ettäs alasti olet? Etkös syönyt siitä
puusta, josta minä sinua haastoin syömästä?" Adam was-
tasi: "waimo, jonkas annoit minulle, antoi minulle siitä puus-
ta, ja minä söin". Niin lysyi Jumala waimolta: "miksis sen
teit?" Waimo wastasi: "tärme petti minun, ja minä söin."

3. Silloin sanoi Jumala kärmeelle: "ettäs tämän teit,
kirottu ole sinä kaikista eläimistä maalla; sinun pitää käy-
män watsallas ja syömän maata taiten elinaikas. Ia minä
panen wainon sinun ja waimon wälille ja sinun siemeneö
ja hänen siemenensä wälille; sen pitää rikki polkeman si-
nun pääs, ja sinä olet pistäwä häntä kantapäähän."
Waimolle sanoi Jumala: "sinun pitää synnyttämän lapsia li-
mulla ja sinun tahtos pitää miehesi alle annettu oleman."
Miehelle sanoi Jumala: "kirottu olkoon maa sinun tähtcs;
orjantappuroita ja ohdakkeita pitää hänen taswamani otsas
hiessä pitää sinun syömän leipäs, siihen asti että sinä jäl-
teensä tulet maaksi, josta sinä otettu olet; sillä maasta sinä
olet ja maaksi pitää sinun jälteensä tuleman."

4. Adam kutsui emäntänsä nimen Ewa; sillä hän on
laittein eläwäisten äiti. Ia Jumala teki Adamille ja hänen
«aimollensa nahoista hameet ja puetti heidän niihin. Ia
Jumala sanoi: "tatso! ihminen on tullut niinkuin yksi meistä
tietämään hywän ja pahan;" mutta ettei hän ojentaisi kättänsä
ja ottaisi elämän puusta, söisi ja eläisi ijankaittisesti, ajoi
Jumala hänen ulos tarhasta maata »viljelemään, ja pani idän
puolelle sila enkelin paljaalla wälktywällä miekalla wartioit-
semaan elämän puun tietä. Näin tuli synti maailmaan, ja
synnin ssuraösa tuli suru ja lipu ja tuoleina (3 Luku).

4. Kain ja Abel.
Adam ja Ewa saiwat 2 peilaa, Kain ja Abel, Kain
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wlljeli maata, ja Abel tuli lampurilsi. Kerta uhrasiwat mo-
lemmat Herralle. Kain uhrasi lahjan maan hedelmistä ja
Abel laumansa parhaista. Jumala katsoi leppyisesti Abelin
uhrin puoleen, mutta cl katsonut leppyisesti Kainin uhria.
Silloin Kain wihastui sangen kotvin, ja hänen hahmonsa
muuttui. Niin sanoi Herra Kaiuille: "miksis olet wihainen
ja miksi hahmos muuttuu? Eikö se niin ole: jos hywin teet,
niin syntis anteeksi annetaan; ja jclles hywin tee, niin synti
wäijyy owen edessä ja hänen himonsa on sinun tykös; waan
hallitse sinä häntä," Kuitenkin karkasi Kain weljcnsä päälle
heidän kedolla ollessansa, ja tappoi hänen. Silloin kysyi
Herra Kaiuilta: "kussa on Veljes?" Kain waötasi: "en minä
tiedä; olenko minä weljeni wartia?" Mutta Herra sanoi: "wel-
jes meri huutaa minulle maasta. Ia nyt kirottu ole sinä
maan päältä, joka aukeni ottamaan Veljes merta sinun kä»
destäs, Koskas sitä wiljelet. niin ei pidä sen tästedes sinulle
mäkeensä antaman; kulkurin ja pakenewaisen pitää sinun ole-
man maan päällä," Kain wastasi: "minun rikokseni on suu-
rempi kuin että se anteeksi annettaisiin; tuta itänänsä minun
löytää, se tappaa minun." Mutta Herra sanoi: "tnla itä'
nänsä Kainin tappaa, se pitää seitsemän kertaisesti tostetta-
man." Ia hän pani merkin Kainiin ettei kenkään häntä tap-
paisi. Niin Kain läksi pois ja asui itäänpäin Edenistä.
Hänen jälkeisensä oliwat älyistä ja näppäriä; he keksimät kan-
teleen ja huiluin soiton ja oliwat taitawat wasli- ja rauta-
töissä; mutta tekiwät myös mitä pahaa oli Herran silmäin
edessä (4 Luku).

3. Seth ja hänen jälkeisensä.
Adam eli 130 ajastaikaa ja siitti pojan, jola hauen tu-

lvansa kaltainen oli, ja kutsui hänen nimensä Seth, Adam
eli sitte 800 touotta ja siitti poikia ja tyttäriä, Seth ja
hänen jälkeisensä eliwät kauan; useimmat ehtiwät 900 wuo-
den ikään ja senki yli. Seitsemäs Adamista oli Enokh; hän
eli jumalisesti eitä nähnyt tuolemata; sillä Jumala otti hä-
nen pois, ollessaan 368 wuoden wanha. Hänen poikansa
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Metusala eli 969 ajastaikaa ja ott wanhin lailtia ihmisiä.
Metusalan pojan poika oli Noah (5 Luku).

8. Synnin tulwa (2400 w. e. K. s.)
1. Ihmisiä lisääntyi maan päällä ja Sethin jälkeiset

sekaantuiwat Kaluttaisiin ja ottiwat heidän tyttäriä awioliit»
toon. Niin tuli pahuus suureksi maan päällä, ja Jumala
latui ihmisen tehneensä, Ainoasti Noah löysi armon luma»
lan silmäin edessä, Sentähden sanoi hän Noahlle: "tee si-
nulle arkki (laiwa), joka on 300 kyynärää pitkä, 50 kyynärää
lewiä ja 30 kyynärää korkia, ja terwaa se sisältä ja ulkoa.
Sillä katss! minä annan tulla wedenpaisumisen maan päälle
hukuttamaan kaikki, jossa eläwii henki on taiwaan alla. Mutta
sinun lanssas minä teen liittoni, ja sinun pitää arkkiin sisälle
menemään, sinä ja omaises, ja saattamaan arkkiin 1 parut
kaikista saastaisista ja ? paria kaikista puhtaista eläimistä,
jotka ei wedessä taida elää, ja ota myötäs kaikkinaista ruo-
kaa sinulle ja heille elatukseksi." Noah rakensi tämän laiwan
ja meni sisään poikinensa ja emäntänensä ja hänen poikainsa
emännät hänen kanssansa. Hänen poikansa oliwat 3: Sem,
Kham ja laphet. Ia kalkista eläimistä meni Noahn tykö
arkkiin kaksittain, koiras ja naaras, niinkuin Herra käskenyt
oli. Ia Herra sulki hänen jälkeensä. Nyt kuohuiwat kaikki
sywyyden lähteet, ja taiwaan akkunat aukeniwat, ja maan
päälle satoi 40 päiwää ja 40 yötä; wesi nousi 15 kyynärää
yli korkeinten wuorten. Silloin kuoli kaikki, joilla eläwä
henki oli luiwan maan päällä; ainoastaan Noah jäi ja ne,
jotka hänen tykönänsä oliwat arkissa. Ia wedet seisoiwat
waltiasna maan päällä 150 päiwää.

2, Jumala muisti Noahta ja nosti tuulen maan päälle;
sywyyden lähteet ja taiwaan akkunat tukittiin, sateet tai»
waasta asetettiin, ja wedet wähcniwät 150 päiwän perästä,
ja arkki seisahti Araratin Wuorille, 40 päiwän perästä awasi
Noah arkin akkunan ja laski kaarneen ulos; mutta se lenteli
lahtiapäin siksi että wedet maan päältä luiwuiwat, Sitte
lähetti hän lyhkysen ulos; mutta koska se ei löytänyt kussa



7
hän sai jalkaansa lewahtää, palasi se arkkiin, ja Noah ojensi
kätensä ja otti hänen tykönsä. Hän odotti 7 Päiwää ja an-
toi taas kyhtysen lentää arkista. Se palasi ehtoopuolella
ja toi nokassansa tuoreen öljypuun lehden. Siitä ymmärsi
Noah wedet maan päältä juosneetsi pois. Mutta hän odotti
wielä? päiwää ja antoi taas lyhkysen lentää ulos, joka ei
enää palannut. Niin awasi Noah arkin katon ja näti että
maa oli kuiwunut. West oli seisonut maan päällä yli wuo-
den ajan.

3, Jumala käski, ja Noah ja kaikki ne, jotka hänen ty-
könänsä oliwat, lähtiwät ulos arkista. Ia Noah rakensi
Herralle alttarin ja uhrasi puhtaista eläimistä polttouhria.
Herra haisti lepytyshajun ja sanoi sydämessänsä: "en minä
sillen enää maata kiroo ihmisen tähden, waikka ihmisen
sydämen aiwotus on paha hamasta lapsuudesta. Niin
kauan kuin maa seisoo, ei pidä kylwäminen ja niittämi-
nen, wilu ja helle, suwi ja talwi, päiwä jayö lakkaaman."

4. Jumala siunasi Noahn ja hänen poikansa ja sanoi:
"olkaat hedelmälliset, lisääntylaät ja täyttäkäät maata. Kaik-
ki, jotka liiktuwat ja eläwät, olkoot teille rnaksi; ainoasti al-
taat syökö lihaa, jossa wielä on weri. Joka ihmisen weren
wuodattaa, hänen werensä pitää ihmisen kautta wuodatetta-
man; sillä Jumala on ihmisen tehnyt tulvaksensa," Ju-
mala puhui wielä Noahlle: "minä teen minun liittoni teidän
kanssanne ja teidän siemenenne kanssa teidän jälkeenne, ettei
tästedes enää Vedenpaisumus tule maata turmelemaan. Kaa-
reni olen minä pannut pilwiin; loska se pilwissä näkyy, niin
minä muistan minun liittoni," Noah eli 950 ajastaikaa
ja on ihmiskunnan toinen esi-isä (6—9 Lutu).

7. Baabelin Torni.
Koko maailmassa oli yhtäläinen kieli. Koska ihmiset

matkustiwat itään käsin, löysiwät he kedon Sineävin maalla
ja asuiwat siellä. Ia sanoiwat keskenänsä: "käykäämme, ra-
kentakaamme kaupunki ja torni, joka taiwaasen ulottuisi, et-
temme hajaantuisi kaikkiin maihin," Ia heillä oli tiilet kiwen
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siassa ja maan pihka siteeksi. Silloin Herra astui alas kat-
somaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset ralensiwat. Ia
Herra sanoi: "tämä on alku, ja kohta ei mitään taida estää
heitä tekemästä kaikki mitä heille tulee mieleen. Käykäämme
ja sekoittakaamme heidän kielensä, niin ettei kenkään ymmärrä
toisensa kieltä." Ia niin Herra hajoitti heidän sieltä kaikkiin
maihin; ja he lakkasiwat sitä kaupunkia rakentamasta. Sen-
tähden kutsuttiin sen Nimi Baabel (se on: sekoitus); sillä
siellä Herra sekoitti loko maan kielen. Seinin suku jäi
Aasiaan, Khamin suku lätsi etelään päin Afritaan ja lephetin
jälkeiset matkustivat länteen käsin Europaan (Luku 11: l—9).

8. Abraham wacltaa Kanaan (2000 w. e. K. s.)
1, Tarah, jota oli Semin sukua, asui Urissa Kaldean

Maalla ja palweli wieraita Jumalia. Hänellä oli kolme poi-
kaa: Abraham, Nahor ja Haran. Haran tuoli ennen isäänsä
ja jätti jälkeensä pojan Lot. Tarah lähti fukunensa pois li-
ristä menemään Kanaan maalle, mutta ei tullut edemmä
luin Haraniin, jossa hän luoli.

Jumala sanoi Abrahamille- "lähde maaltas ja ifts
huoneesta sille maalle, jonka minä sinulle osotan. Ia
minä teen sinun suureksi kansaksi, ja siunaan sinun ja si°nussa pitää kaikki sukukunnat maan päällä siunatuksi tu-
leman." Niin otti Abraham emäntänsä Saran ja weljensä
pojan Lotin tawaroinensa ja lähti matkustamaan Kanaan
maalle, jossa Kanaalaiset siihen aikaan cisuiwat. Silloin nä-
kyi Herra Abrahamille ja sanoi: "sinun siemenelles annan
minä tämän maan." Ia Abraham rakensi alttarin Her-
ralle, joka hänelle nätynyt oli.

2, Abrahamilla oli sangen paljo karjaa ja hopiata ja
kultaa. Mutta Lotilla, joka Abrahamia seurasi, oli myös
paljo karjaa. Ia riita oli Abrahamin paimenten ja Lotin
paimenten wälillä laitumista. Niin Abraham sanoi Lotille:
"ällään olko riitaa minun ja sinun wälilläs ja minun ja
sinun paimentes wälilläz sillä me olemme miehet weljetset.
Cilö kolo maa ole edesfäs altis? Jos sinä menet »vasemmalle,
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minä menen oilialle; lailla jos sinä menet oiliallc, minä me-
nen »vasemmalle." Niin Lot katseli kaiken Jordanin laleuden,
että se oli wedeötä wiljaiuen, niinkuin Herran yrttitarha,
niinkuin Egyptin maa. Sentähden walitsi Lot sen lakeuden
itsellensä ja pani majansa Sodoman puoleen. Mutta So-
doman kansa oli paha ja rikkoi lowin Herraa wastaan.
Abraham siirsi majansa ja asui Mamren lakeudella, jota on
Hebronin waiheella (11: 2?—13 Luku).

9. Abraham pelastaa Lotin.
1. Sodoman ja Oomorran kuninkaat ja 3 muuta ku-

ningasta oliwat 12 ajastaikaa olleet »veronalaiset Kcdorlao-
merille, joka oli Elämin kuningas (Persiassa); 13sta wuonua
luopuiwat he hänestä ja 14sta tuli Kedorlaomer ja 3 kunin-
gasta Siddim-laalsoon, jola nyt on Kuollut meri, Sodoman
ja Oomorran kuninkaat ja ne toiset 3 kuninkaat hankkimat
sotaan heitä wastaan Siddimin laaksossa: 4 kuningasta wiittä
wastaan, Wieraat kuninkaat woittiwat ja weiwät pois wäen
selä tawaran. He weiwät myös Lotin ja hänen tawaransa.
Eräs pakolainen ilmoitti sen Abrahamille, Kosta Abraham
luuli weljensä pojan otetuksi tiini, warusti hän 318 omaa
kotona syntynyttä palweliatansa ja ajoi wihollisia takaa Da-
niin asti, tarkasi heidän päällensä yöllä, löi heidän ja otti ta-
kasin kaiten tawaran ja pelasti Lotin ja wäen.

2, Abrahamin palatessa toi Melthisedek, kuningas Sa-
lemissa selitä Jerusalemissa) ja ylimmäisen Jumalan pappi,
leiwän ja wiinan, siunasi häntä ja sanoi: "siunattu ole sinä
Abraham kaikkein korkeimmalle Jumalalle, jonka taiwas
ja maa oma on! Ia kiitetty olkoon kaikkein korkein In»
mala, joka wihollises antoi sinun käsiisi" Ia Abraham
antoi hänelle tymmenekset kaikista. Soboman kuningas,
jota oli tullut Abrahamia wastaan, sanoi: "anna minulle
wäti ja pidä itse tawara!" Mutta Abraham wastasi: "en
minä ota kaikesta sinun omastas lankaakaan enkä ken-
gän rihmaa, ettes sanoisi: minä olen Abrahamin äweri»
äkfi tehnyt!" (14 Luku),
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IU. Abrahamin usko. Ismaclin synty.
Herran sana tuli Abrahamille näyssä ja lupasi tehdä

hänen jälkeisensä niin monilukuiseksi kuin taiwaan tähdet.
Abraham oli silloin wcmha, ja Sara oli wanha, eikä heillä
ollut yhtään lasta; mutta Abraham uskoi Herran, ja Herra
luki hänelle sen wanhurskaudeksi.

Mutta Sara ei synnyttänyt. Hänellä oli egyptiläinen
piika, jonkanimi oli Hagar, ja hän sanoi Abrahamille: "Herra
on minnn sulkenut synnyttämästä; ota siis minun piikani jal-
kawaimotsi. Jos hän saa pojan, tahdon minä sen ottaa po-
jakseni." Ia Sara otti piikansa Hagarin ja antoi sen miehel-
lensä waimolsi. Koska Hagar tunsi itsensä raskaaksi, tuli hä-
nen emäntänsä halwaksi hänen silmissänsä. Sara sanoi scn-
tähden Abrahamille: "minulle tapahtunut wääryys lankee si-
nun päälles," Abraham wastasi: "sinun piikas on sinun tä-
sissäs; tee hänelle mitäs tahdot," Niin Sara kuritti häntä,
ja hän otti palonsa Egyptiä kohden. Mutta Herran enkeli
löysi hänen korwessa ja käski palaamaan takasin, sanoen:
"minä lisään suuresti sinun siemenes; sinä synnytät po-
jan ja sinun pitää kutsuman hänen nimensä Ismael; hän
tulee tylyksi mieheksi, ja hänen kätensä jokaista wastaan,
ja jokaisen käsi häntä wastaan, ja hän on asuwa itään-
päin kaikista weljistänsä." Niin Hagar palasi takasin ja
synnytti pojan, joka kutsuttiin Ismael (15, 16 Luku).

11. Herra etsii Abrahamia, ystawäansä.
Abraham istui majansa owella, koska päiwä oli pala-

wimmallansa. Koska hän silmänsä nosti, katso, 3 miestä
seisoi hänen edessänsä, Abraham juoksi heitä wastaan, ku-
marsi itsensä maahan ja sanoi- "älkäät menkö palweliannc
ohitse; lewähtätäät tämän puun alla, ja minä tuon wettä pes»
täksenne teidän jalkanne ja ruokaa wirwoittaaksenne teitä; sit-
te menkäät," He wastasiwat: "tee niinkuin olet puhunut,"
Niin riensi Abraham Saran tykö, joka istui majassa, ja sa>
noi: "riennä ja tuo jauhoja ja leiwo taltiaisia," Ia Abraham
juoksi karjalle ja toi hywän wasikan, jonka hän antoi palwe-
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liallensa, ja tämä riensi »valmistamaan sitä. Ia hän toi
woita ja maitoa ja wasilasta, ja pani heidän eteensä ja sei-
soi heidän tykönänsä puun alla, ja he söiwät. Niin sanoi
ytst hänelle: "kussa on Sara, sinun emäntäs?" Abraham was-
tasi: "hän on majassa." Ia sanoi se yksi: "tosin, minä pala-
jan sinun tytös wuoden kuluttua, ja silloin on Saralla olewa
poika." Sen kuuli Sara majan owesta ja nauroi itseksensä;
sillä hän luuli itsensä liikawanhaksi lapsia saamaan. Mutta
se yksi, joka oli Herra, sanoi Abrahamille: "onko Herralle
jotakin mahdotointai" (Luku 18: !—l<).

12. Abraham rukoilee Sodoman puolesta.
1. Silloin nousiwat miehet ja käänsiwät Sodomaan

päin, ja Abraham saatteli heitä. Herra sanoi: "minä tahdon
hukuttaa Sodoman, sillä sen synnit owat sangen raskaat," Ne
taksi miestä mcniwät Sodomaan, ja Abraham seisoi yksin
Herran tykönä ja sanoi: "hukutatkos myös wanhurskaan ju-
malattoman kanssa? Jos kaupungissa olisi 50 wanhurskasta,
etkös säästäisi sitä niiden tähden?" Herra wastasi: "jos minä
löydän 50 wanhurskasta Sodomassa, niin minä säästän koko
sen paikan heidän tähtensä." Abraham sanoi: "minä olen ru-
mennut puhumaan Herrani kanssa, ehkä minä tomu ja tuhka
olen. Jos olisi 5 wailla niistä 50 vanhurskaasta, kadottai-
sitlos niiden tähden koko kaupungin?" Herra ivastasi: "en ka-
dota, jos löydän siellä 45 wanhurskasta," Ia Abraham ru-
koili rukoilemistansa siksi että hän tuli lOneen, ja Herra lupasi
säästää kaupungin, jos hän löytäisi 10 wanhurskasta siellä.

Ne kaksi enkeliä tuliwat ehtoolla Sodomaan. Koska
Lot, joka istui kaupungin portissa, niiti heidän, nousi hän,
kumarsi maahan ja sanoi: "poiketkaat palwelianne huoneesen
yöksi," Ia hän towin waati heitä, ja he poittesiwat hänen
huoneesensa, Ennenkuin he lewätä paniwat, piirittiwät kau-
pungin miehet, nuoret ja wanhat, Lotin huoneen ja huusiwat:
"me tahdomme tuta ne miehet, jotka sinuu tykös höllä tuli-
wat," Lot ivastasi: "ältaät te, rakkaat weljet, tehkö niin pa-
hoin; sillä he owat tulleet minun kattoni warjon alle," Mutta
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he sanoiwat: "sinä asut täällä muukalaisena ja kuitenkin tah-
dot kokonansa hallita;" ja he tekiwät Letille ylläkön ja juoksi-
wat owea särkemään. Mutta enkelit löiwät heidän sokeudella,
niin että he wäsyiwät owea etsicssänsä. Koska aamurusko
täwi ylös, tiiruhtiwat enkelit Lotia joutumaan ja sanoiwat:
"nouse, ota emäntäs ja kaksi tytärtäö ettet sinä hnttuisi." Kun
hän wiipyi, tarNuiwat he hänen ja hänen emäntänsä ja hä-
nen kahden tyttärensä käteen ja taluttiwat hänen ulkopuolelle
kaupunkia. Toinen heistä sanoi: "älä katsahda taas, äläkä
seisahda koko tälle lakeudelle; waan turwaa WUorelle". Lot ivas-
tasi: "en taida minä pelastua wuorelle. Tuo kaupunki on
läönä, ja se on wähäinen; salli minun siellä pelastua." En-
keli sanoi: "tässäkin asiassa olen minä sinun rukoukses tuul-
lut, etten minä tukista sitä kaupunkia, jostas puhuit. Riennä
sinne; sillä en minä taida tehdä mitään siihen asti ettäs sinne
sisälle tulet." Sentähden kutsuttiin se kaupunki Zoar (pieni).*

Aurinko oli nousnut, tun Lot tuli Zoariin, Ia Herra
antoi sataa Sodoman ja Gomorrcm päälle tulitiweä ja tulta
ja kutisti ne kaupungit ja niiden asuwaiset, ja toto se lateuS
muuttui Kuolleeksi merelsi. Ia Lotin waimo käänsi taswonsa
takasin ja muuttui suolapatsaalsi. Abraham nousi warhain
aamulla ja meni siihen paikkaan, kussa Herra häntä oli pu-
hutellut. Hän lätsähti yli kaiten sen lateuden ja näli sawun
nouseman maasta niinkuin pätsin sawun. Kosta Jumala tu-
kisti sen lateuden kaupungit, muisti hän Abrahamin ja joh-
datti Lotin ulos häwitykscn keskeltä. Lot ci ustaltanut asua
Zoarissa, waan lahti sieltä ja asui wuoren luolassa itään-
päin Zoarista. Hänestä sitisiwät Moabilaiset ja Ammoni-
laiset (Lnku 18: !«—l9).

13. Ismacl ajetaan pois.
Herra etsi Saraa niinkuin hän sanonut oli, ja Sara

synnytti pojan, joka kutsuttiin Isat ja ympärileikattiin lah-
- Tämä kaupunki oli sillä niemellä, joka idästä pistäyy Kuolleesen

mereen. Se löytyi wielä Ristiretkien ajalla. Palmupuut, jotka sitä pii»
rittiwät, ewat nyt kadonneet, ja itse kaupungista on tuskin mitään jätillä.
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deksan päiwäiseuä. Abraham oli silloin 100 ajastaikaincn, ja
Sara 90 wuoden wanha.

Poika kaswoi, ja Sara näki että Ismael pilkkasi häntä.
Hän sanoi Abrahamille: "aja pois tämä palkkawaimo polka-
llensa; sillä palkkawaimou pojan ei pidä perimän minun poi-
kani Isakin kanssa," Tämä sana oli Abrahamin mielestä san-
gen karwas hänen poikansa tähden. Mutta Herra sanoi hä-
nelle: "mitä Sara sinulle sanoo, luule häntä; sillä sinun oi-
tia siemenes on tulewa Isalista; mutta minä teen myös pii-
kas pojan suureksi kansaksi, sentähden että hän sinun siemenes
on". Niin nousi Abraham aamulla warhain, otti leipiä ja
wesileilin, jonka hän pani Hagarin selkään, ja laski hänen
poikanensa menemään, Hagar eksyi Bersaban korwessa ja,
koska wesi oli loppunut leilistä, heitti pojan puun alle ja
istui taammaksi liki joutsen kantamalle, korotti äänensä ja
itti, sanoen: "en minä woi nähdä pojan kuolemata". Herra
awasi hänen silmänsä että hän näti kaiwon; niin hän meni
ja täytti leilin wedellä ja antoi pojan juoda. Jumala oli
pojan kanssa, joka kaswoi korwessa ja tuli tarkaksi joutsimie-
heksi. Ismaelin pojat oliwat 12, jotka tuliwat ruhtinoitsi
ja asuiwat Arabiassa, itäänpäin hänen weljistänsä, ja hänen
suwustansa syntyi Muhammed (Luku 21. 25: l2—l»).

14. Abrahamin koetus.
Joku aika tämän jälkeen koetteli Jumala Abrahamia ja

sanoi hänelle: "ota Isak, sinun ainoa poikas, jotas rakastat,
ja mene Monan maalle ja uhraa häntä siellä yhdellä niistä
Wuorista, jonka minä sinulle osotan." Niin Abraham nousi
warhain aamulla, waljaöti aasinsa, otti 2 palweliaa seuraansa
ja poikansa Isakin, halkoili puita polttouhriin ja meni sille
paikalle, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Kolmantena päi-
wänä noöti Abraham silmänsä ja näki sen paikan tuonnem-
pana, ja sanoi palwelioillensa: "olkaat te tässä; minä ja poika
läymme tuonne rukoilemaan ja palajamme sitte teidän ty-
könne," Ia Abraham otti polttouhrin halot ja sälytti poi-
kansa selkään, waan itse otti hän tulen ja weitsen käteensä;
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ja he käwiwät molemmat yhdessä, Isak sanoi: "isäni! tässä
on tnli ja halot, mutta kussa on lammas polttouhriksi?" A-
braham wastasi: "Jumala on sen katsowa itsellensä, poikani".
Ia he käwiwät molemmat yhdessä. Tultuansa paikalle teki
Abraham alttarin, pani halot, sitoi poikansa ja pani hänen
alttarille halloin päälle, Sitte ojensi hän kätensä ja siwalsi
weitsen teurastaaksensa poikansa. Silloin Herran enkeli huusi
taiwaasta, sanoen: "Abraham! Abraham! älä satuta kättäs
poikaan, älä myös hänelle mitään tee; sillä nyt minä tiedän
että sinä pelkäät Jumalala ja et ole säästänyt ainokaista poi-
laas minun tähteni," Abraham nosti silmänsä ja äkkäsi oi-
naan takanansa, sarwista sekaantuneen tihiään pensastoon.
Hän meni sinne ja otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi
poikansa siaan. Herran enkeli huusi toistamiseen taiwaasta,
sanoen: "ettäs tämän teit ja et säästänyt ainoata poi°
taas; niin minä sunresti siunaan sinun ja runsaasti li-
sään sinun siemenes niinkuin taiwaan tähdet ja niinkuin
sannan meren rannalla; ja sinun siemenessäs pitää kaikki
kansat maan päällä siunatuksi tuleman, ettäs minun ää-
nelleni kuuliainen olit." Sitte palasi Abraham palweliainsa
tykö ja he matkustiwat yhdessä Versabaan, kussa Abraham
silloin asui (22 Luku).

13. Saran kuolema. Isakin naiminen. Abra-
hamin kuolema.

1, Sara kuoli ja Abraham murhetti ja itki häntä ja
hautasi hänen Makpelan luolaan Mannen kohdalla (23 Lutu).

2, Abraham sanoi Elieserille, joka kaikki hallitsi mitä
hänellä oli: "wanno minulle, ettes minun pojalleni ota emän-
tää Kanaalaisten tyttäristä, waan mene isäini maalle ja mi-
nun sukuni tykö ja tuo sieltä emäntä minun pojalleni," Pal-
welia sanoi: "jos niin tapahtuisi ettei waimo tahtoisi seurata
minua tähän maahan; pitääkö minun Memän sinun poikas sille
maalle, jostas lähtenyt olet?" Abraham wastasi: "Herra Tai-
waan Jumala, joka minun otti isäni huoneesta ja syntymämaal-
tani jamyös wannoi minulle ja jälkeisilleni antaa tämän maan,
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hän on lähettämä enkelinsä sinun edelläs ettäs toisit minun
pojalleni emännän sieltä. Jos ei waimo tahtoisi seurata si-
nua, olet sinä wapaa walastas," Niin otti Elieser 10 herransa
kameleista ja kaikkinaista tawaraa ja waclsi Mesopotamiaan
Nahorin kaupunkiin. Hän sitoi kamelinsa ulkopuolella kau-
punkia ehtoopuolissa, johon aikaan »vaimoin tapa oli mettä
noutaa, ja sanoi: "Herra, Abrahamin Jumala! tee laupius
täuäpänä minun herralleni, Abrahamille, minä seison tässä
kaiwon tykönä, josta kaupunkilaisten tyttäret tulemat mettä
ammuntamaan. Minä tahdon sanoa yhdelle heistä: kallista
tänne wesiastias juodakseni. Jos hän sanoo: juo, minä juo-
tan myös kamelis; suo hänen olemaan se, jonkas olet katso-
nut Maunoksi palmelialles Isakille." Ennenkuin hän lakkasi
puhumasta, tuli Rebekka ja wcsiastia hänen olallcmsa. Ia
se piika oli sangen ihana ja meni alas kalmolle ja täytti as-
tiansa, Palmella juoksi häntä wastaan ja sanoi: "annas mi-
nun juoda astiastas," johon piika Masiasi: "juo, herrani!
minä myös ammunnan mettä kameleilles juoda," Ia hän
kaasi kohta meden astiastansa ruuheen, ja juoksi taas kalmolle

ja ammmisi kaikille hänen kameleillensa,
Mntta mies ihmetteli häntä. Kosla kaikki kamelit oliwat
juoneet, autoi mies hänelle otsalehden ja kaksi rannerengasta
lullasta ja kysyi: "kenenkäs tytär olet? Onko isäs huoneessa
siaa meidän yötä ollaksemme?" Piitä wastasi: "minä olen
Bethuelin, Nahorin pojan tytär. On myös karjan ruokaa
kyllä meillä ja siaa yöt» olla," Niin mies kumarsi maahan,
rukoili Herraa ja sanoi: "kiitetty olkoon Herra, Abrahamin
Jumala, joka minua on johdattanut tällä tiellä herrani wel-
jen huoneesen!" Rebekka juoksi kotiin ja ilmoitti nämät asiat.

Laban, Rebekkan weli, juoksi miehen tykö lähteelle, saatti
hänen huoneescn, antoi rehua kameleille ja pani ruokaa mie-
hen eteen. Mutta hän sanoi: "en minä syö ennenkuin olen
puhunut asiani," He wastasiwat: "puhu!" Hänen kaikki pu«
hnttuansa sanoiwat Laban ja Vethuel: "tämä asia on tul-
lut Herralta; ota Rebekka ja mene, ja hän olkoon sinun her-
ras pojan emäntä," Aamulla warhain otti palwelia Rebek-
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kan ja palasi Kanaan maalle. Isak wei hänen äitinsä Sa<
ran majaan, otti hänen emännäksensä ja rakasti häntä (24
Luku).

3. Tytywäiscnä eli Abraham uskoen sen Vapahtajan,
joka tnlewa oli Hän oli 175 wuoden wanha, koska hän
tnoli ja koottiin kansansa tykö. Isak ja Ismael hautasiwat
hänen Makpelan luolaan.

Isak otti perinnön isänsä jälkeen ja tuli kansansa ruh-
tinaksi, ja Herra siunasi hänen ja sanoi: "sinulle ja sinun
siemenelles annan minä Kanaan maan, ja sinun sieme-
nessäs pitää kaikki kansat maan päällä siunatuksi tuleman"
(Lulu 25: <-il).

18. Esau ja Jakob
1. 20 ajastaikaa kului eikä Rebekka saanut lapsia.

Sitte tunsi hän itsensä raskaaksi, meni kysymään Herralta ja
sai wastankselsi:

"Kaksi kansaa on sinun kohdussas,
Ia kahtalainen wäti lähtee sinun ruumiistasz
Mutta toinen kansa toisen woittaa,
Ia suurempi palwelee wähemftätä,"

Koika aika tuli, synnytti hän kaksoiset, Ensimäinen,
joka oli ruskia ja karwainen koto ruumiilta, kutsuttiin Esan,
ja toisen nimeksi pantiin Jakob. Poikaset kaswoiwat, ja Esau
tuli jaloksi metsämieheksi; mutta Jakob oli yksiwakainen ja
asui majoissa, Isak rakasti Esauta, ja Rebekka rakasti Ja-
kobia. Kerran oli Jakob keittänyt herkun, koska Esau tuli
Väsyksissä metsästä, Esau sanoi: "anna minun syödä tuota
ruskia» *, sillä minä olen wäsyksissä." Jakob wastasi: "minä
annan, jos myyt minulle esikoisuutes." Esau sanoi: "minä
kuolen kuitenkin; mitä minnn on esikoisuudesta?" Niiu myi
hän Jakobille esikoisuutensa siitä ruskiasta hernehcrkusta, söi
ja joi ja nousi ja meni pois. Ia niin Esau katsoi esikoisuu-
tensa ylön. Koska Esau oli 40 ajastaikainen, otti hän 2

" Siitä luisuttiin hän Edoin, se on: Ruslia.
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Kanaalaistan tytärtä emänniksensä. Ne oliwat Isakille ja
Rebekkalle mielitarwaudetsi (Luku 23: 20-34. 26: 34, 33).

2. Ia tapahtui koska Isak tuli wanhaksi ja hänen sil-
mänsä pinnaksi ettei hän nähnyt, kutsui hän kerta Esaun ty-
könsä ja sanoi: "katso! minä olen »vanhennut enkä tiedä mi-
nun kuolcmapäiwääni. Ota siis wiines ja jontses, mene ke-
dolle ja pyydä minulle metsänotus ja tee minulle himoruoka
ja tuo syödäkseni, että minä siunaisin sinua, ennenkuin minä
kuolen," Mutta Rebekka, joka tämän kuuli, tahtoi Jakobin
menemään isältänsä ottamaan siunauksen Esaun siassa. Ja-
kob wastasi: "wcljeni Esau on karwainen, mutta minä olen
paljas. Jos isäni siwelee minua ja luulee minun häntä pet-
tämän, saatan minä päälleni kirouksen, ja en siunausta." Re-
bekka wastasi: "hänen kirouksensa tulkoon minun päälleni,
poikani! ainoasti ole minun äänelleni kuuliainen!" Niin hän
meni ja toi 2 wohlaa, ja Rebekka walmisti himoruan, jota
Isak rakasti. Wohlain nahat kääri hän Jakobin käsien ja
kaulan ympäri ja puetti hänen Esaun waatteisin. Niin astui
Jakob isänsä tykö ja pyysi siunausta. Isak sanoi: "kuinka
olet sinä niin nopiasti löytänyt otuksen?" Jakob wastasi:
"Herra, sinun Jumalas, antoi minun sen kohdata." Isak sa-
noi: "tule tänne, poikani, siwellätseni." Ia kun hän siweli
häntä, sanoi hän: "ääni on Jakobin ääni, mutta kädet owat
Esaun kädet." Ia hän söi Jakobin ruan ja siunasi hänen,
sanoen: "ole sinun weljeis herra; kirottu olkoon se, joka
sinua kiroo, ja siunattu olkoon se, joka sinua siunaa."

3. Jakob oli tuskin lähtenyt isänsä tyköä, kuin Esau
tuli pyydyksiltänsä. Hän myös walmisti himoruan, jonka
hän wei isällensä ja sanoi: "nouse, isäni! ja syö poikas saa»
liista, ettäs siunaisit minua." Isak kysyi: "kukas olet?" Esau
wastasi: "minä olen Esau, sinun esiloises." Silloin Isak wa«
Pisi hämmästyksestä sangen kotvin ja sanoi: "kuka siis se met-
sämies on, joka minulle sen toi? Ia minä söin ja siunasin
hänen; hänen pitää myös siunatun oleman!" Sen kuultua
huusi Esau suurella äänellä, ja hänen mielensä tuli sangen
tarwaaksi, ja hän sanoi: "siunaa minuakin, isäni!" Isat was,-
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tasi: "minä olen asettanut weljes sinuu herrakses; mitasta
minä siis nyt sinulle teen, poikani?" Esan sanoi: "yksikö siu-
naus sinulla waan onkin? Siunaa minuakin, isäni!" Ia Esau
korotti äänensä ja itki. Niin Isak wastasi: "miekallas pitää
sinun elättämän itses ja palweleman weljeäs."

4. Esau wihastui Jakobille siunauksen tähden ja ajat-
teli sentähden tappaa hänen. Mutta Rebekka sai siitä tiedon
ja sanoi Jakobille: "nyt, minun poikani, pakene kohta weljeni
Labanin tykö ja wiiwy siellä siihen asti että weljes kiukku a-
fettuu. Miksi teidän molempain pitäisi yhtenä päiwänä mi-
nulta tuleman pois?" (2? Luku).

17. Jakob ja Laban.
1, Isak siunasi Jakobin ja sanoi: "mene Mesopotami-

aan ja ota sieltä emäntä sinun enos tyttäristä. Jumala
laiktiwaltias siunatkoon sinua ja antakoon sinun periä sen
maan, jonka Jumala Abrahamille antanut on." Niin Jakob
lähti Beersabasta menemään Haraniin; hän joutui yhteen
paikkaan ja oli siinä Yötä, sillä aurinko oli laskenut. Hän
otti kiwen ja pani päänsä alaiseksi ja nukkui. Ia hän näki
unta, että tikapuut oliwat maan päällä, ja niitten pää ulottui
taiwaasen, ja Jumalan enkelit käwiwät ylös ja alas niitä
myöten. Ia ylinnä seisoi Herra ja sanoi: "minä olen Her-
ra, Abrahamin ja Isakin Jumala; tämän maan, jonka
päällä sinä makaat, annan minä sinulle ja sinun sieme-
nelles. Ia sinun siemenes pitää oleman niinkuin maan
tomu, ja sinussa pitääkaikki sukukunnat maan päällä siu-
natuksi tuleman ja sinun siemenessäs. Ia minä olen si-
nun kanssas ja warjelen sinua, kuhunkas itänänsä joudut,
ja saatan sinun jällensä tälle maalle." Koska Jakob heräsi
unestansa, sanoi hän: "totisesti on Herra tässä paikassa;
tässä on Jumalan huone ja taiwaan owi!" Paikan kutsui
hän Bethel, se on: Jumalan huone (Luku 28)..

2, Jakob matkusti eteenpäin itää kohden ja tuli kai-
wolle, jonka lähellä makasi karjalaumoja. Hän kysyi paime-
nilta: "kusta te olette?" He wastasiwat: "Haranista me olem-
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me." Hän kysyi wielä: "tunnetteko Labanin?" He wastasiwat:
"tunnemme kyllä; ja katso! tuossa tulee hänen tyttärensä
Rakhel lammasten kanssa." Niin Jakob meni hänen tykönsä,
wieritti kiwen kaiwon suulta ja juotti enonsa Labanin lam-
paat. Ia hän suuta antoi Rakhelille, korotti äänensä ja itki.
Sitte ilmoitti hän että hän oli Rebekkan poika. Rakhel juoksi
ja ilmoitti sen isällensä, joka riensi Jakobia wastaan, otti
hänen syliinsä ja wei hänen huoneescnsa (Luku 29: l—13).

3. Hänen siellä oltuansa kuukauden aikaa sanoi Laban:
"mikä sinun palkkas on?" Ia Labanilla oli 2 tytärtä, Lea ja
Rakhel; ja Rathel oli sangen kaunis. Sentähden sanoi Ja-
kob: "minä palwelen sinua ? ajastaikaa Rakhelin tähden." Ia
ne ? wuotta oliwat hänen silmissänsä niinkuin muutamat
päiwät; sillä hän rakasti Rakhelia. Koska aika oli täytetty,
kutsui Laban sen paikkakunnan miehet ja piti häät ja wei eh-
toolla Lean hänen tykönsä ". Aamulla sanoi hän Labanille:
"miksis minun petit?" Laban wastasi: "ei niin ole meidän
maan tapa, että nuorempi annetaan ennen wanhempaa. Täytä
tämä wiikko, niin tahdon minä antaa sinulle myös Rakhelin,
jos sinä palwelet minua wielä toiset? ajastaikaa." Jakob teki
niin ja sai myös Rakhelin emännäksensä. Hän piti Rakhelin
rakkaampana kuin Lean. Sentähden teki Herra Lean hedel-
mälliseksi, mutta Rakhel ei saanut lapsia. Lean wanhimmat
pojat oliwat Ruben, Simeon, Lewi ja luda. Niiden 14
wuoden lopulla muisti Herra Rakhelia, ja hän synnytti Jo-
sephin (Luku 29: !4—33; 30: i—24>

4. Kohta sen jälkeen sanoi Jakob Labanille: "päästä
minua menemään kotiini ja maalleni." Laban wastasi: "min»
ymmärrän että Herra on siunannut minun sinun tähtes; mää-
rää siis sinun palkkas." He suostuiwat, että Jakob tulisi saa-
maan kaikki pilkulliset ja kirjawat lampaat ja kauriit. Niin
palweli Jakob 6 wuotta palkan tähden, ja Jumala siunasi
häntä. Siitä tuli hän sangen äweriäksi, niin että hänellä oli
paljo lampaita, kameleja ja aaseja, piikoja ja palwelioita,

' Morsian wietiin yljälle silmät peitettynä.
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Mutta koska hän näki ettei Labanin kaswot olleet häntä koh-
taan niinkuin ennen, otti hän waimonsa ja lapsensa ja kaikki
mitä hänellä oli, pakeni ja tuli yli Euphratin. Laban, joka
oli laumaansa keritsemässä, sai kolmantena päiwänä tietää,
että Jakob oli paennut, ja lähti ajamaan takaa ja saawutti
hänen Gileadiu wuorella. Jumala waroitti häntä Jakobille
mitään tekemästä. He keskusteliwat siiuä ja erosiwat ystä-
Winä (Luku 30: 23—43; 31).

18. Jakob tapaa Esaun ja tulee isänsä tykö.
1. Lähestyessä Kanaan maata lähetti Jakob sanansaat-

tajat Esaulle Seirin wuorella löytliäkscnsä armoa hänen edes-
sänsä. Nämät palasiwat sanoen: "weljes tulee sinua wastaan,
ja 400 miestä hänen kanssansa". Niin pelästyi Jakob kowin,
lähetti lahjaksi weljellensä karjaa ja rukoili sydämellisesti Her-
raa. Waimonsa ja lapsensa wci hän labbokin joen ylitse ja
yötyi yksinänsä leirissä. Mies tuli ja paineli hänen kans-
sansa, siksi että aamurusko nousi. Kun mies ei woittanut
häntä, rupesi hän hänen reiteensä, niin että luu horjahtui.
Ia hän sanoi: "päästä minä, sillä päiwä nousee". Mutta
Jakob wastasi: "en minä päästä sinua, jolles siunaa minua".
Niin siunasi mies hänen ja sanoi: "tästälähin pitää sinua
kutsuttaman Israel", se on: "joka Jumalan kanssa taistelee"
(Luku 32).

2, Nähdessään Esaun kumarsi hän maahan 7 kertaa;
mutta Csau juoksi häntä wastaan, otti hänen syliinsä ja
suuta antoi hänen, ja he itkiwät molemmat. Esan ei tah-
tonut ottaa wastaan lahjaa, joka oli hänelle lähetetty, sanoen,-
"minulla on kyllä, weljcni"! Mutta Jakob waati häntä siksi
että hän sen otti wastaan, ja Esan palasi samana päiwänä
kotiinsa Seinin (Luku 33).

3, Jakob waelsi Jordanin ylitse mennäksensä isänsä
tytö. Hänen ollessaan wähän matkaa Bethlehemistä synnytti
Rakhel pojan, jonka hän nimitti Benoni, se on: "kipuni poika",
sillä hän kuoli synnyttämisen jälkeen; mutta Jakob kutsui hä-
nen Benjamin, se on: "onnen poika". Jakob tuli wai-
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monsa Lean ja 12 poikansa kanssa isänsä Isakin tykö Mam-
reen, Isat eli 180 ajastajan ikään ja kuoli wanhana ja
suuttununna elämästä. Esau ja Jakob hautasiwat hänen.
Niin asui Esau Seirin wuorella; mutta Jakob jäi asumaan
Mamreen (Lulu 35; 36: 6-8),

19. Joseph myydään Egyptiin.
1, Joseph oli 1? wuoden wanha ja kaitsi karjaa wel-

jcinsa kanssa, ja hän ilmoitti isällensä mikä paha sanoma
heistä kuului, Israel rakasti Josephia enemmän kuin kaikkia
muita lapsiansa ja teki hänelle kirjawan hameen, Weljekset,
jotka näkiwät isänsä rakastawan häntä enemmän kuin heitä,
wihafiwat häntä eikä woineet puhutella häntä ystäwällisesti.

Joseph näki unen ja ilmoitti sen weljillensä: "me olim-
me sitowanansa jalallisiaMainiolla, ja teidän jalallisenne ku-
marsiwat minun jalallistani," Niin sanoiwat weljelset hänelle:
"sinäkö tulet hallitsemaan meitä?" Ia wihafiwat häntä wielii
enemmän. Hän näki toisen unen ja jutteli: "aurinko, luu ja
11 tähteä kmnarsiwat minua," Isä sanoi: "mikä uni se on,
jonka sinä olet nähnyt? Pitääkö minun ja iiitis ja weljes tu-
leman jakumartaman sinun edessäs?" Mutta Jakob piti nä°
mät sanat mielessänsä.

2, Koska muut weljelset kerta kaitsiwat karjaa Sithe-
missä, sanoi Israel Josephille: "mene ja katso kuinka on wel-
jeis ja karjan laita"; ja Joseph meni. Kuin weljet kaukaa
näkiwät hänen, sanoiwat he: "katso! unen näkiä tulee; tappa-
kaamme hän, niin saadaan nähdä mihinkä hänen unensa jou-
tumat". Mutta Ruben, joka tahtoi häntä pelastaa, sanoi:
"heittäkäämme hän tähän kaiwoon." Joseph tuli, ja he riisui-
wat häneltä hameen ja heittiwät hänen taiwoon, joka oli
tyhjä, Sitte istuiwat he syömään, ja samassa kulki ismaeli-
laisia kauppamiehiä ohitse, waeltain Egyptiin wiemään yrttejä
ja balsamia, luda sanoi: "myykäämme hän kauppamiehille
ja älkäämme satuttako käsiämme häneen; sillä hän on meidän
weljemme". Ia he myiwät hänen 20 hopiapenninkiin, Ruben,
joka oli ollut poissa, tuli kaiwolle, rewäisi waatteensa ja
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huusi: "ei ole nuorukainen siellä; woi minua! kuhunka minä
menen?" Niin he ottiwat Josephin hameen, tappoiwat kau-
riin ja tahriwat hameen wereen ja lähettiwät sen isällensä, sa-
noen: "tämän me löysimme; tunnustele onko tämä poikas
hame"! Jakob tunsi sen ja sanoi: "tämä on minun poikani
hame; paha peto on hänen raadellut"! Ia hän murhehti poi-
kaansa monta päiwäa (Luku 37).

2U. Joseph heitetään wankiuteen.
Kauppamiehet myiwät Josephin Potipharille, joka oli

Egyptin kuninkaan Pharaon henkiwartiain ylimmäinen pää-
mies. Herra oli Josephin kanssa ja antoi menestyä kaikki,
mitä hän teki. Sentähden antoi Potiphar hänen waltaansa
kaikki, mitä hänellä oli. Joseph oli kaunis, ja Potipharin
emännän silmät paloiwat Josephin puoleen, ja hän tahtoi wie-
tell» häntä; mutta Joseph wastasi: "katso! herrani on anta-
nut minun käteeni kaikki, mitä hänellä on; kuinka siis minä
niin paljon pahaa tekisin ja rikkoisin Jumalaa wastaan?"
Eräänä päiwänä, koska Joseph meni huoneescn askaroitse-
maan eikä ollut yksikään perheestä läsnä, tarttui waimo hä-
nen hameesensa; mutta hän jätti sen hänen käteensä ja pakeni
ulos. Niin waimo huusi perhettänsä ja sanoi: "tuo hebrea-
lainen on tahtonut wietellä minua, ja kuin minä riahdin ja
huusin, jätti hän hameensa minulle ja pakeni ulos". Sitte
piti hän hameen tykönänsä siksi että hänen miehensä kotia tuli.
Potiphar uskoi waimonsa sanat ja heitti Josephin wankiuteen.

Mutta Jumala oli Josephin kanssa ja salli hänen löy-
tää armon Vankihuoneen haltian edessä, niin että hän asetti
Josephin kaikkein muiden wankien ylitse (Luku 39).

21. Joseph selittää unia.
1. Pharao wihastui ylimmäiselle juomanlaskiallensa

ja ylimmäiselle leipojallensa ja heitti heidän wankiuteen,
missä Joseph oli. Erään» yönä näkiwät he kumpikin unensa.
Koska Josephtuli heidän tykönsä aamulla, oliwat he murheel-
liset. Joseph kysyi- "miksi te olette tänäpänä surulliset?" He
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wastasiwat: "me olemme nähneet unta eitä ole ketään, jota
sen selittää". Niin sanoi Joseph: "Jumalan on selitys; kui-
tenkin jutelkaat se minulle". Juomanlaskia jutteli: "minä näin
unta, että wiinapuu oli edessäni, ja siinä oli 3 haaraa; sen
rypäleet tuleentuiwat wiinamarjoitsi; minä otin ja pusersin
niitä Pharaon maljaan ja annoin maljan Pharaon tllteen".
Joseph sanoi: "3 päiwän kuluessa asettaa Pharao sinun jäl-
leen entiseen wirkaas, ja sinä annat maljan Pharaon käteen
niinkuin ennenkin; muista silloin minua, jota olen syyttömästi
täällä wankiudessa." Leipoja jutteli sitte unensa: "minä
myös uneksuin, että 3 koria oli pääni päällä, ja ylimmäisessä
oli kaikenlaisia leipiä Pharaolle; ja linnut söiwät niitä lo-
rista". Joseph sanoi: "3 päiwän kuluessa ripustaa Pharao
sinun hirsipuuhun". Niin tapahtuikin. Mutta juomanlaskia
unhotti Josephin (Luku 40).

2, Kahden wuoden perästä näki Pharao unen, niin-
tuin hän olisi seisonut Niiliwirran reunalla. Ia wirrasta
astui ylös 7 lihawaa lehmää, jotta täwiwät laitumella ruo-
hostossa. Sitten näki hän toiset ? lehmää, rumaa ja lai-
haa, tuleman wirrasta ylös, jotta nieliwät ne lihawat leh-
mät, eiwätkä siitä tulleet lihawammitsi, Pharao heräsi ja
nukkui jälleen ja näki toisen unen,- ? täysinäistä täh-
tää taswoi yhdessä ohessa, ja sitte 7 tyhjää tähtää taswoi
niiden jälteen ja nieliwät entiset täysinäiset. Ei yksi-
kään Egyptin tietäjistä woinut selittää näitä unia. Silloin
muisti juomanlaskia Josephin, ja Pharao tuotti Josephin
wankiudesta ja sanoi: "minä olen kuullut sinusta sanottawan:
tostas unen kuulet, niin sinä taidat sen selittää". Joseph
wastasi: "ei se ole minulla; mutta Jumala aawistaa kuiten-
kin Pharaolle hywää". Kuultuansa unet selitti Joseph ne tä-
ten: "7 wiljaista wuotta tulee koko Egyptin maalle, ja niiden
jälkeen 7 nälkäwuotta, joina kaikki wiljan kyllyys unhotetaan;
sillä se tulee sangen raskaaksi". Kuultuansa selityksen asetti
Pharao Josephin koko Egyptin maan päälle ja sanoi: "aino-
asti kuninkaallisessa istuimessa tahdon minä olla tortiampi
sinua". Joseph oli 30 ajastaikainen, kosta hän seisoi Pha-
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raon edessä. Ia Joseph matkusti ympäri koko Egyptin Maata
ja kokosi sangen paljo jywiä, niinkuin santaa meressä, niinä
? wiljawuonna (Luku 41).

22. Josephin weljet tulewat Egyptiin.
1. Nälkä tuli kaikkiin maihin; mutta Egyptin maalla

oli wiljaa. Sentähden lähetti Jakob 10 poikaansa ostamaan
jywiä Egyptistä; mutta Benjaminia ei hän tahtonut lähet-
tää. He tuliwat Josephin eteen, kmnarsiwat maahan eiwätkä
tunteneet häntä; mutta hän tunsi weljensä ja muisti unensa.
Hän puhui tylysti heille ja sanoi: "te olette wakojat". He
wastasiwat: "ei herra! me olemme tulleet jywiä ostamaan.
Me olimme 12 weljestä, yhden miehen pojat Kanaan maalla;
nuorin on isänsä tykönä, ja yksi ei ole enää elossa". Joseph
sanoi: "sepä se on; te olette wakojat." Ia hän pani heidän
liini 3ksi päiwäksi. Kolmantena päiwänä sanoihän: "yksi teistä
olkoon täällä sidottuna; mutta menkäät te toiset ja wiekäät
kotia jywät nälkää wastaan kotonanne ja tuokaat teidän nuo-
rin weljenne minulle, että teidän sananne todeksi löyttäisiin".
He sanoiwat toinen toisellensa: "totisesti, tämä ahdistus tulee
päällemme meidän weljemme tähden; sillä me näimme hänen
sielunsa tuskan, koska hän meiltä armoa rukoili, ja emme
kuulleet häntä". He eiwät tienneet Josephin sitä ymmärtä-
wän, sillä hän puhutteli heitä tulkin kautta; mutta hän käänsi
itsensä heistä ja itki. Hän käänsi jällcensä heidän puoleensa
ja antoi sitoa Simeonin heidän nähtensä. Hän käski täyttää hei-
dän säkkinsä jywillä ja panna rahat itsekunkin omaan sätkiin
jywäin päälle. Niin lähtiwät ne 9 weljestä kotiin ja ilmoit-
tiwat isällensä kaikki, mitä heille tapahtunut oli, Jakob sa-
noi: "te saatatte minun lapstttomaksi; Joseph ei ole eläwissä
eikä Simeon, ja. Benjaminin tahdotte te wielä wiedä pois!
Ei! hänen ei pidä menemän teidän kanssanne; sillä jos hä-
nelle tapahtuisi jotakin pahaa tiellä, saattaisitte te minun har-
maat karwani murheella hautaan" (Lutu 42).

2. Mutta kallis aika ahdisti maata, luda sanoi: "lä-
hetä nuorukainen meidän kanssamme; minä takaan hänen e-
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desiänsä, ja, jollen minä tno häntä jälleen sinulle, tahdon
minä olla wikapää sinun edessäs kaikkena minun elinaikanani".
Niin sanoi Israel heille: "jos nyt kumminkin niin pitää ole-
man, ottakaat maan parhaista hedelmistä lahjaksi, balsamia,
hunajaa, yrttejä ja mandelia; ottakaat myös toinen raha paitsi
niitä rahoja, jotka te toitte takasin sällein suussa; taitaa se olla
epähuomiosta tapahtunut; ottakaat myös Benjamin ja
minä, koska olen joutunut lapsittomalsi, saan olla lapsitoinna".

Niin lähtiwät weljekset toistamiseen Egyptiin. Simeon
tuotiin heidän tykönsä, ja he asetettiin ennen päiwällistä Jo-
sephin eteen ja kumarsiwat maahan hänen eteensä. Joseph
lysyi: "onko teidän wanha isännerauhassa? wieläkö hän elää?"
He wastasiwat: "sinun palwelias, meidän on rau-
hassa ja elää wielä". Nähdessänsä Benjaminin, äitinsä po-
jan, sanoi hän: "Jumala olkoon sinulle armollinen, poikani!"
ja meni pois ja itki, Kastoonsa pestyä tnli hän ulos, pi-
dätti itsensä ja sanoi: "tuokaat ruokaa". Ia pantiin erinänsä
hänelle ja erinänsä heille, niin myös Egyptiläisille, jotka hä-
nen kanssansa aterioitsiwat; sillä syöminen Hebrealaisten kanssa
oli Egyptiläisille kauhistus. Ia he järjestettiin ikänsä jäl-
teen, jota he ihmetteliwät keskenänsä. Heille kannettiin ruo-
kaa Josephin pöydältä, ja Benjaminille 5 kertaa enempi kuin
muille (Luku 43).

3. Joseph käski huoneensa haltiaa, sanoen: "täytä mies-
ten säkit jhwillä ja pane minun hopiamaljani nuorimman
säkin suuhun". Aamulla päiwän Valjetessa päästettiin miehet
menemään; mutta tuskin oliwat ehtineet ulos kaupungista, en-
nenkuin Joseph lähetti heitä takaa ajamaan; sätit tutkittiin,
ja malja löydettiin Benjaminin säkistä. Niin he rewäsiwät
waatteensa, paniwat kukin säkkinsä aasien päälle ja palasiwat
kaupunkiin. Joseph sanoi heille: "minkä työn te olette teh-
neet?" luda wastasi: "mitä me taidamme wastata ja millä
itsemme puhdistaa? Katso! me olemme herrani orjat, sekä me
että se, jolta malja löydettiin". Joseph sanoi: "ainoasti sen
miehen, jolta malja löydettiin, pitää oleman minun orjani;
mutta te toiset mentäät rauhassa isänne tytö". Silloin astui
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luda esiin ja sanoi: "ah herrani! suo palwelias puhua sana
minun herralleni, ja älköön julmistuko sinun wihas palwe-
liaas kohtaan: minä olen taannut tämän nuorukaisen isäni
edessä; salli siis sinun palwelias jäädä nuorukaisen edestä
orjaksi, waan laske nuorukainen menemään weljeinsä seurassa.
Sillä kuinka taidan minä palata isäni tykö, jollei nuorukai-
nen olisi minun kanssani? En minä woist nähdä sitä surke-
utta, johon minun isäni joutuu" (Luku 44).

°Z3. Joseph ilmoittaa itsensä.
Nyt ei Joseph woinut enää pidättää itseänsä, waan

purskahti itkuun ja sanoi: "minä olen Joseph; wieläkö isäni
elää?" Mutta hämmästyksestä ei »veljet taitaneet mitään
wastata, Joseph puhutteli heitä ystäwällisesti ja sanoi: "tei-
dän henkenne elatuksen tähden on Jumala minun teidän edel-
länne tänne lähettänyt. Rientäkäät ja menkäät minun isäni
tykö ja sanokaat hänelle, että minä olen Egyptin maan herra,
ja luotaat hän tänne". Ia hän halasi weljeänsä Benjaminia
kaulasta, ja molemmat itkiwät, ja hän antoi suuta kaikille
weljillensä, Pharaon käskystä antoi hän heille wannut ja
ewästä ja lähetti heidän matkalle, sanoen: "älkäät riidelkö
matkalla". He tuliwat kotiin ja ilmoittiwat kaikki. Israelin
sydän hämmästyi; sillä ei hän uskonut heitä. Mutta kuin
hän näki wannut, jotka Joseph oli lähettänyt, wirkosi hänen
henkensä, sanoen: "nyt minnlla kyllä on, että minun poikani
Joseph wielä elää; minä menen häntä katsomaaan, ennenkuin
minä kuolen" (Luku 45).

24. Jakob lähtee Egyptiin.
Jumala puhui yöllä näyssä Jakobille: "älä pelkää mennä

Egyptiin; sillä minä menen Egyptiin sinun kanssas, ja minä
Weensä sinun sieltä johdatan, ja Joseph laskee kätensä sinun
silmäis päälle". Niin lähti Jakob Egyptiin ja koko hänen
sukunsa, 70 henkeä paitsi poikain emäntiä. Ia he ottiwat
kaiken karjansa ja tawarausa myötä. Ia hän lähetti Juvaan
edellensä Josephille ilmoittamaan tuloansa, Joseph walmisti
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waunuusa ja meni isäänsä wastaan Ocseniin. Ia hän lankesi
isänsä kaulaan ja itki hetken aikaa. Israel sanoi: "nyt minä
mielelläni kuolen, että minä näin sinun taswos ja ettäs wie-
lä elät." Joseph asetti isänsä ja 5 weljestänsä Pharaon
eteen. Pharao kysyi Jakobilta: "kuinka wanha sinä olet?"
Jakob wastasi: "minun kulkemiseni aika on 130 ajastaikaa;
wähä ja paha on minun elämäni aika eitä ulotu minun i-
säini elinaikaan." Pharaon käskystä antoi Joseph isällensä
ja weljillensä Oosenin maan asuaksi; sillä Jakob ja hänen
poikansa oliwat paimenia, ja paimenet oliwat Egyptiläisille
kauhistus (Luku 46. 47).

35. Jakobin ja Josephin wiimiset päiwät.
Jakob eli wielä 17 ajastaikaa Egyptissä ja tuli niin 14?

wuoden wanhatsi. Josephille ilmoitettiin että isän kuolema-
hetki lähestyi; niin hän matkusti sinne ja molemmat hänen
poikansa, Manasse ja Ephraim, hänen seurassansa. Jakob
wahwisti itsensä ja istui wuoteella ja siuuasi nämät lapsen-
sa lapset, lisäten: "nämät pitää oleman minun poikani, niin-
kuin Ruben ja Simeon." *

Jakob kutsui poikansa ja ennusti heille mitä tapahtuwa
oli tulewaisina aikoina. Hän ennusti että Kristus, jonka hän
nimittää Silo elikä Rauhan ruhtinas, oli syntywä ludaan
suwusta: "Ei waltikka oteta pois ludaalta eikä Lain o»
pettäjä hänen jaloistansa, siksi että sankari tulee, ja ha<
nessä kansat rippuwat kiini. Herra, minä odotan sinun
autuuttas."

Ennustuksensa päätettyä sanoi Jakob! "minä kootaan kan-
sani tykö; haubatkaat minä Makpelan luolaan; sinne owat he
haudanneet Abrahamin ja Saran; sinne owat he myös hau»
dannect Isakin jaRebekkan; sinne olen minä haudannut Lean."
Sitte pani hän jalkansa kokoon wuoteessa, loppui ja koottiin

Manasse ja Ephraim astuiwat Josephin siaan, ja niin oli poikain
luku 13; mutta Lewin lapset tehtiin Herran palwelioitsi eiwätkä
Kanaan maan jaossa saaneet erinäistä osaa, jonka tähden maa jaet-
tiin ainoasti 12 sukukunnan wälill».
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kansansa tykö,— Joseph ja sangen suuri joukko hänen seurassan-sa matkusti Kanaan maalle ja hautasi isänsä Makpelan luolaan.
Josephin weljet pelkäsiwät nyt että hän tahtoisi kostaa

heitä, Joseph itki sitä kuullessansa. Ia hän sanoi weljil-
lensä, "olenko minä Jumalan siassa? Te ajattelitte pahaa
minua wastaan; mutta Jumala on kääntänyt sen hywäksi,
pelastaaksensa paljo kansaa," Joseph sanoi Israelin lap-
sille: "Jumala totisesti on etsiwä teitä ja wie teidän tältä
maalta; wiekäät pois minun luuni täältä," Hän kuoli 110
wuoden wanhana; he woiteliwat hänen ja paniwat arkkuun
Egyptissä (Luku 48—50).

Toinen MoMn KirM.
2V. Moses syntyy (1500 w. e. Kr.)

1, Israelin lapset suuresti eneniwät ja lisääntyiwät,
niin että Maa täytettiin heistä. Niin uusi kuningas tuli
Egyptiin, joka ei Josephista mitään tietänyt, ja sanoi: "Is-
raelin lasten joukko on suurempi ja wäkewämpi meitä; jos
sota nousee, tohtisiwat he mennä wihamiestemme puolelle ja
lähteä maasta pois," Niin rasitti hän heitä raskaalla sawen
ja tillein työllä ja kaikkinaisella työllä kedolla i mutta jota e-
nemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi ja
kaswoi, Sentätzden käski hän: "kaikki pojat, jotka synty-
wät, pitää heitettämän Niiliwirtaan; mutta tyttäret an-
takaat elää" (Luku 1),

2. Siihen aikaan synnytti eräs waimo Lewin suwusta
pojan, ja, nähtyänsä sen olewan ihanan lapsen, salasi sen 3
kuukautta. Koska hän ei taitanut sitä enää salata, otti hän
kaisilaisen arkun, siwui sen sawella japiellä, pani lapsen siihen
ja laski sen kaisilistoon wirran partaalle. Pojan sisar seisoi
taampana, nähdäksensä mitä hänelle tapahtuisi, Pharaon ty-
tär tuli rantaan kylpemään, näki arkun kaisilistossa ja antoi
ottaa sen ylös. Sitä awatessa itki lapsi, ja hän armahti
sitä sanoen: "tämä on Hebrealaisten lapsista," Sisar tuli



29

paikalle ja kysyi: "tahdotkos että minä tuou sille imettäjän?"
Pharaon tytär wastasi: "tahdon." Ia piika toi lapsen oman
äitin. Mutta koska lapsi oli kaswanut, toi äiti sen Pharaon
tyttärelle, joka otti hänen pojaksensa ja antoi hänelle niinen
Mose, se on: joka wedestä on otettu (Luku 2: i—ia).

Z7. Moseksen pako.
40 wuoden wanhana meui Moses kerta ulos näkemään wel-

jeinsä orjuutta ja äkkäsi Egyptiläisen lyöwän yhtä Israelin
lapsista. Hän katsoi ympärillensä sinne ja tänne, jakuin hän
ei ketään nähnyt läsnä olewan, tappoi hän Egyptiläisen ja
kätki santaan. Toisena päiwänä meni hän ulos ja näki kaksi
Israelin lapsista tappelewan keskenänsä. Hän sanoi wäärinteki-
älle: "mitsts lyöt lähimmäistäs?" Mutta tämä wastasi: "kuka
sinun on asettanut meidän tuomariksi? Tahdotkos miuunki tap-
paa niinkuin sinä tapoit Egyptiläisen?" Niin Moses pelkäsi ja
sanoi: "tosin on tämä ilmitullut." Ia se tuli Pharaon eteen,
ja hän etsi Mosesta tappaaksensa. Mutta Moses pakeni ja
seisahti Midianin maalla ja istui kaiwon tykönä. Sinne tuli-
wat Midianin papin tyttäret juottamaan isänsä lampaita.
Muut paimenet ajoiwat heidän pois; mutta Moses autti hei-
tä ja juotti heidän lampaansa. Saatuansa tästä tiedon kut-
sui isä hänen tykönsä, Moses mielistyi asumaan siellä ja sai
papin tyttären Sipporan emännäksensä ja asui siellä 40 ajast-
aikaa (Luku 2: n—2y,

28. Mosekscn kutsumus.
Moses kaitsi appensa lethron lampaita ja tuli Jumalan

wuoren Horebin tykö. Siellä näki hän orjantappura-pensaan,
joka paloi eitä kuitenkaan kulunut, Moses lähestyi katsomaan
tätä ihmettä, mutta Jumala huusi pensaasta: "älä lähesty
tänne! riisu kenkäs jaloistasi sillä paikka, jossas seisot,
on pyhä maa. Minä olen sinun isäs Jumala, Abrahamin,
Isakin ja Jakobin Jumala," —Moses peitti kaswonsa z sillä
hän pelkäsi katsoa Jumalaa, Herra sanoi: "minä olenkyllä näh-
nyt minun kansani ahdistuksenEgyptissä ja tahdon wiedä
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heidän Kanaan maahan, siihen maahan, jossarieskaa ja hu«
najata wuotaa. Ia minä tahdon lähettää sinun Pharaon ty-
kö johdattamaanminun kansaani ulos Egyptistä." Moses
wastasi: "ei he usko minua eikä ole kuuliaiset minun äänelleni,"
Herra sanoi: "heitä sauwas maahan," Moses teki niin, ja se
muuttui kärmecksi, ja Moses pakeni sitä. Herra käski, ja Mo-
ses rupesi sen pyrstöön, ja se muuttui jälleen saumaksi hänen
kädessänsä, Sitte käski Herra hänen pistää kätensä poween. Hän
teki myös sen, ja tuin hän weti kätensä ulos, oli se spitalinen
niinkuin lumi. Hän pisti sen takasin poween ja weti taas ulos,
ja se oli niinkuin muukin hänen ihonsa, Moses wäitti sittei
"en ole minä mikään puhelias mies; sillä minulla on hidas
puhe ja lankia kieli." Herra wastasi: "Kuka on luonut ih°
misen suun? eli kuka tekee mykän taikka kuuron, näke-
män taikka sokian? enkö minä Herra?" - Moses rukoili-
"Ah Herra! lähetä joku toinen!" Niin Herra wihastui suuresti,
ja hän sanoi.- "enkö minä tunne Aronia, sinun welieäs, että
hän on puhelias. Hänen pitää oleman sinun suunas, ja
sinun pitä oleman hänelle Jumalana" *. Niin Moses pa-
lasi Icthron tykö ja sanoi: "anna minun menua Egyptiin nä-
kemään weliiäni." lethro wastasi: "mene rauhassa!" Moses
sanoi siis jäähywäiset. Herra lähetti häntä ivastaan Aronin,
ja molemmat meniwät he yhdessä Israelin lasten tykö. Aron
puhui, ja Moses teki ihmeitä. Ia kansa uskoi ja rukoili Her-
raa, että hän oli etsinyt heitä ja nähnyt heidän ahdistuksen-sa . Moses oli nyt 80 jaAron 83 wuoden wanha (Luku 3.4.)

29. Egyptin »vitsaukset.
1, Moses ja Aron meniwät Pharaon tykö ja sanoiwat:

"näin sanoo lehowa, Israelin Jumala: päästä minun kansa-
ni lähtemään," Pharao wastasi: "kuka on se lehowa, jonka
ääntä minun pitäisi kuuleman; en minä hänestä mitään tiedä
enkä päästä Israelia," Ia hän sanoi käslynhaltioillensa:

' Sinun pitää paneman sanat hänen suuhunsa, niinkuin Jumala pa«
nee sanat Proheetan suuhun.
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"ei teidän pidä tästälähin antaman kansalle olkia ' tiilihin;"
muttta heidän täytyi tehdä sentään yhtä paljo tiiliä kuin en-
nenkin. Niin täytyi kansan mennä ympäri ja hakea olkien sän-
kiä kedolta, ja he walittiwat katkerasti Mosekselle (Luku 5).

2, Niin Moses ja Aron meniwät Pharaon tykö, jaAron
heitti sauwansa, ja se tuli kärmeeksi. Pharao kutsui Egyptin
tietäjät, ja nämät kulin myös heittiwät sauwansa, ja ne tuli-
wat karmeiksi. Mutta Aronin sauwa nieli heidän sauwansa,
Pharaon sydän paatui, eikä hän laskenut kansaa menemään.

Sitte lähetti Herra 10 witsausta Egyptin maalle: 1.
Aron ojensi sauwansa yli Niiliwirran, ja sen wcsi muuttui
werelsi. Wesi haisi, ja kalat kuoliwat. Egyptin noidat teki-
wät samaten heidän salaisilla keinoillansa, ja Pharaon sydän
paatui. 2. Aron ojensi kätensä Egyptin wetten ylitse, ja
sammakot tuliwat sieltä ylös ja peittiwät koko Egyptin maan.
Niin tekiwät myös noidat salaisilla keinoillansa. 3. Aron
ojensi kätensä sauwanensa ja löi maan tomua, ja tuli täitä
koko Egyptin maahan. Noidat koliwat tehdä samoin, waan
ei he tainneet, ja sanoiwat Pharaolle: "tämä on Juma-
lan sormi;" mutta hänen sydämensä paatui paatumiötansa.

Sitten tuli 4. Turilat. 5. Eläinten rutto. 6. Pai-
sumat. ?. Rakeet. 8. Heinäsirkat. 9. Kolmen päi-
wäinen pimeys, joka oli niin synkiä, ettei toinen toistansa
nähnyt; mutta Israelin lapsilla oli walkeus heidän asunnois-sansa. Kolmannesta witscmksesta alkain oli Pharao ruwen-
nut antamaan perään; mutta witsautsen ohitse mentyä paa-
tui hänen sydämensä uudesti. Mdeksännen witsautsen tul-
lessa kutsui hän Mosekscn ja sanoi: "menkäät, mutta teidän
karjanne jääkään tänne!" Moses wastasi: "ei sorkkaakaan pi-
dä jäämän." Pharao sanoi: "mene pois minun tyköäni ja
karta ettes enää tule kaswoini eteen; sillä jos tulet, pitää si-
nun kuoleman!" "Niinkuin sinä sanonut olet," wastasi Moses.

10. Herra kasti Moseksen sanoa: "Pharao ei tahdo las-

' Oljet sotkettiin sawem, Egyptissä ei poltettu tiiliä, waankmwattiin
päiwän helteessä.
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kea kansaani menemään; sentähden tahdon minä puoliyön ai-
kaan waeltaa Egyptin maan läpitse ja tappaa kaikki esikoiset,
Pharaon esikoisesta Man esikoiseen asti" (Luku 7—11).

39. Pääsiäisen asetus. Lähtö Egyptistä.
1. Herra käski Moseksen sanoa Israelin lapsille: "tämä

kuukausi pitää oleman teille ensimäinen kuukausi wuodessa; sii-
tä* pitää teidän alkaman wuoden. Tämän kuun lOtenä päiwä-
nä ottakaat kullekin huoneelle wuoden wanha karitsa, joka on
wirheetöin, ja teurastakaat se 14sta päiwänä kahden ehtoon
Malilla.** Werellä pitää teidän siwuman molemmat Pihti-
pielet; liha pitää tulella paistettaman kokonaisena, eikä seidan
pidä luuta rikkoman siitä. Teidän pitää sen syömän happa-
mattoman leiwän ja katkerain ruohoin kanssa, ja teidän pi-
tää oleman wyötetyt kupeista, kengät jaloissa ja sauwa kä<
dessänne, walmiit lähtemään. Sillä minä käyn sinä Yönä
Egyptin maan läpitse ja lyön talkki esikoiset kuoliaksi; mutta
kussa minä weren näen, menen minä ohitse. Ia tämän päi-
wän pitää teidän pyhittämän muistojuhlaksi, ijankaikkiseksi
säädyksi teidän sukukunnissanne; 7 päiwää pitää teidän syö-
män happamatointa leipää, niin ettei hapanta leipää löytä
teidän huoneissanne." Puoliyön aikana löi Herra kaikki e-
siloiset. Ia suuri parku oli koko Egyptin maassa. Pharao
kutsui Moseksen ja Aronin yöllä ja sanoi: "menkäät pois
tästä maasta ja ottakaat karjanne myötä." Ia Egyptiläiset
waatiwat kansaa ja hoputtain ajoiwat heitä pois maalta, sa-
noen: "me kuolemme jokainen,"

2, Toisena pääsiäispäiwänä, koskll Egyptiläiset hautasi-
wat esikoisiansa, lähtiwät Israelin lapset Egyptistä, 600,000
miestä, sotka sotaan kykeniwät, paitsi waimoja ja lapsia. 420
wuotta oliwat he asuneet Egyptissä, ja Moses otti Josephin
luut myötä. Herra ei johdattanut heitä suoraa tietä Ka-

" Se kuu oli Abib, joka wastaa melkein huhtikuuta.
*' Ensimäinen ehtoo luettiin päiwän ehtoo täydestä

Pimeästä. "Kahden ehtoon wälillä" oli siis hämärässä.
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naan; sillä »vastuksissa ehkä he katuisiwat lähteneensä ulos
ja palaisiwat Egyptiin. Hän saatti heidän Punaista merta
kohden ja tawi heidän edellänsä, pilwen patsaassa päiwällä
ja tulen patsaassa yöllä (Luku 12, 13).

3, Jumala paadutti Pharaon sydämen, että hän sanoi:
"miksi me päästimme Israelin palwelemasta meitä?" Sitte
otti hän 600 walittua waunua ja myös kaikki muut Egyp-
tin wanuut, ajoi heitä takaa ja saawutti heidän Puimisen
meren tykönä. Silloin huusi Israelin kansa Mosekselle: "ei-
kö hautoja ollut kyllä Egyptissä, ettäs rupesit meitä johdat-
tamaan korpeen kuolemaan?" Moses wastasi: "ältäät peljät-
kö; nyt saatte nähdä minkä autuuden Herra tänäpänä tekee
teille. Herra sotii teidän puolestanne." Pilwen patsas siirtyi
molempain joukloin wälille, niin ettei he koko yönä taitaneet
toinen toistansa lähestyä, Sitte ojensi Moses kätensä, wedet
erkaniwat ja Israelin lapset tawiwät kuiwaa myöten, ja we-
det oliwat niinkuin mnnri heidän oikialla ja »vasemmalla
puolellansa. Aamun koin aikana ajoiwat Egyptiläiset heitä
takaa; mutta, koska he oliwat keskellä merta ja Israel oli
tullut sen Ylitse, ojensi Moses kätensä, ja wesi palasi ja hu-
kutti Pharaon jakaiken hänen joukkonsa (Luku 14,15: l-2«).

31. Waellus Sinain wuorellc.
Israelin lapset waelsiwat nyt korwen läpitse etelään Si-

nain wuorta kohden. Heiltä puuttui ruokaa, he napisiwat Mo-
sesta wastaan ja kcnpasiwat lihapatoja Egyptissä, Ia tapah-
tui ehtoolla, että peltokanoja tuli niin paljo, että peittiwät
leirin, ja mannaa, joka maisti niinkuin mesileipä, oli joka
aamu, niinkuin härmää maan päällä, ja suli kuin päiwä tuli
palawaksi. He söiwät mannaa 40 wuotta. kunnes tuliwat Ka-
naan rajoille, Moses käski Aronin ottaa astiallisen mannaa
säilytettäwätsi jälkeen tulewaisille.

Sittemmin puuttui heiltä wettä; he napisiwat Mosesta
wastaan ja halasiwat taas Egyptiin, Moses rukoili Herraa:
"mitä teen minä tälle kansalle? wähä puuttuu ettei he kiwitä
minua". Herra wastasi: "ota muutamia Israelin wanhim-
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mistä, ja sauwas, jolla sinä löit wirtaa, ota kätecs, lyö Ho-
rebin kalliota, ja siitä pitää wedet juokseman, niin että kansa
juoda saa". Moses teli niin, ja »vanhimmat näliwät sen,
Tässä tuli Amalet ja soti Israelia wastaan. Moses antoi
Josuan sotia Amalekia wastaan ja astui itse ynnä Aron ja
Hur mäen kukkulalle. Ia tapahtui että, koska Moses piti kä-
tensä ylhäällä, woitti Israel; mutta koska hän kätensä laski
alas, woitti Amalek. Mutta Mosetsen kädet oliwat raskaat;
fentähden istui hän kilvelle, mutta Aron ja Hur pitiwät yl-
häällä hänen käsiänsä auringon laskemaan asti. losua löi
Amalelin miekan terällä, ja herra käski Moscksen kirjoittaa
muistoon, että Herra tahtoi pyhkiä kokonansa pois Amalelin
taiwaan alta (Luku 15: 22 18)..

33. Lain Sääntö Simulla. Kolme suurta
juhlaa.

1. Kolmantena kuukautena lähtemisestä Egyptin maalta
tuliwat Israelin lapset Sinain korpeen ja sioittiwat itsensä
wuoren kohdalle. Moses astui ylös Jumalan tykö, joka hä-
nen käski sanoa kansalle: "te olette nähneet mitä minä G
gyptiläisille tehnyt olen ja kuinka minä olen teitä kanta-
nut kotkain silmillä ja olen saattanut teidän minun tyköni.
Jos te siis minun ääneni ahkerasti kuulette ja pidätte mi-
nun liittoni, niin teidän pitää oleman minulle kallis omai-
suus kaikista kansoista; teidän pitää oleman minulle pa-
pillinen waltakunta ja pyhä kansa".

Kolmantena päiwänä tuli pitkäisen jylinä ja tulen leimaus,
paksu pilwi lepäsi wuoren päällä, ja sangen wäkewa torwen
ääni kuului, niin että kolo kansa leirissä wapisi, Moses joh-
datti kansan leiristä, ja se seisahti wuoren juurelle. Koto
Sinain Wuori suitsi ja wapisi sangen kowinMä Herra astui
alas wuorelle tulessa. Siinä puhui Herra näin:

"Minä olen Herra sinun lumalas, joka sinun Egyptin
maalta orjuuden huoneesta ulos wienyt olen. 1. Ei sinun
pidä muita Jumalia pitämän minun edessäni. 3, Gi
sinun pidä turhaan lausuman Herras lumalas nimeä;
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sillä ei Herra pidä sitä rangaisematta, joka hänen nimensä
turhaan lausuu. 3 Muista lepopäiwää, ettäs sen py-
hittäisit. 4. Sinun pitääkunnioittaman isääs ja äitiäs,
ettäs kauan eläisit maan päällä. 5. Ei sinun pidä tap-
paman. 6. Ei sinun pidä huorin tekemän. ?. Ei
sinun pidä Varastaman. B. Ei sinun pidä wäärää to-
distusta sanoman sinun lähimmäistäs wastaan. 9. Ei
sinun pidä pyytämän sinun lähimmäises huonetta. —lO.
Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäises emäntää,
eikä hänen palweliatansa eikä piikaansa eikä härkäänsä
eikä hänen aasiansa eikä mitään jokasinun lähimmäises on."

Kailti kansa näti pitkäisen jylinän ja tulen leimaukset ja
wnoren suitseman, ja kuuli torwen helinän ja sanoen
Mosekselle: "puhu sinä meille, ja meille puhu-
ko, ettemme kuolisi." Niin seisoi kansa taampana, mutta Mo-
ses meni sen pimeyden tykö, jossa Jumala oli. Ia Herra puhui
Mosekselle, ja Moses julisti kansalle mitä Herra puhunut oli
(Luku 19, 20).

2. Herra käski Moseksen sanoa kansalle- "kolmasti wuo-
dessa tulee sinun minulle juhlaa pitää. Silloin pitää kai-
ken mieswäen tuleman Herran Jumalan eteen pyhyyteen;
mutta älä tule tyhjin käsin minun eteeni. Ne kolme juhlaa
owat: 1. Happamattoman leiwän juhla (Pääsiäinen), 7 päi-
wää Abib kuulla"; sentähden ettäs silloin olet lähtenyt E-
gyptistä; 2. Heluntai, ? päiwää, koskas olet korjannut pel-
lolta ensimäisen mitäs kylwänyt olet."" 3. Lehtimajan juh-
la, ? päiwää, koskas olet kaikki kedolta korjannut." 5 (Luku
23: li-i?).

- Israel pelkää niin Sinain wuorta, ettei tähän päiwään asti yksikään
oikiausloinen luudalainen ole tohtinut nousta sen päälle.

" Nämät lolme juhlaa tarkoittiwat maawiljelystä; Abib-luu merkit-
see Tähkäluuta; silloin tuotiin ensimäiset tähät wuoben sadosta uhriksi.

"' Enstmäinen leikkuu tapahtui pääsiäisen ja heluntain wälillä; he-
luntaina tuotiin ensimäinen leipä wuoden sadosta uhriksi. Sittemmin yh-
distettiin tähän juhlaan muisto lain säätämisestä Sinain wuorella.

1- Hedelmä- ja wiinilorjaus lopetettin ?llä kuulla (Lokakuulla). Sil-
loin asuttiin lehtimajoissa 7 päiwää, muistoksi »vaeltamisesta korwessa.
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33. Mosekscn »viipyminen Sinain wuorella.
Pyhä maja. Lain tattlut.

Herra sanoi Moseksetle: "astu ylös minun tyköni wuo-
relle, ja minä annan sinulle lain taulut," Moses asetti Aro-
nin tuomitsemaan kansaa, itse ollessansa wuorella, otti Jo-
suan seuraansa ja oli wuorella 40 päiwää ja 40 yötä (Luku
24: ,2-18).

Herra sanoi wielä Moseksellei "Israelin lapset pitää
tekemän minulle Pyhän, jossa minä asuisin heidän seassansa.
Heidän pitää tekemän sen ja ne pyhät astiat, jotka siihen
tuuluwat, niin muodoin kuin minä osotan sinulle,"

Pyhä Maja.
1, Pyhä maja elitä Tabernakli, joka rakenneltiin akg»

cia-puusta, oli 30 kyynärää pitkä, 10 kyynärää lewiä ja 10
kyynärää korkia. Se oli jaettu kahteen osaan: Pyhä, joka
oli 20 kyynärää pitkä, ja Kaikkein Pyhin, 10 kyynärän pitui-
nen. Sisään käytäwä oli itää kohden ja peitetty kalliilla
waatteella. Ensin tultiin Pyhään ja siitä Kaikkein Pyhim-
pään; niiden wälillä oli kallis esirippu.

2, Kaikkein Pyhimmässä seisoi liiton arkki, joka oli
arkku, 2V2 kyynärän pituinen, l'/- kyynärää leweä ja I'/«
kyynärää korkia. Se oli tehty akaciapuusta, ulkoa sekä si-
sältä silattu puhtaalla kullalla. Kansi, joka oli puhtaasta
kullasta, kutsuttiin Armoistuimeksi,

Liiton arkissa säilytettiin lain kaksi taulua; kohta sen
yläpuolella oli Manna-astia ja Aronin pappis-sauwa,
Kaikkein Pyhimpään oli yksin ylimmäisen papin luwallinen
mennä, eikä hänenkään muuta kuin yhden kerran wuodessa,
koska hän suurena sowintopäiwänä uhrasi härän ja kauriin
weren, omain ja kansan syntein sowinnotsi.

3. Pyhässä seisoi suitsutusalttari ja pöytä, jolla joka
sabbati pantiin 12 leipää, jotkakutsuttiin nätyleiwiksi. Siellä
seisoi myös ?haaraincn kynttiläjalka puhtaasta kullasta, jonka
lamput sytytettiin aamulla ja sammutettiin ehtoolla, Ai-
noasti pappein oli luwallinen mennä Pyhään,
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4. Uliympäri majaa oli esikartano, neliskulmainen, niin
että sen pituus oli 100 ja leweys 50 kyynärää. Sen seinät
oliwat waatteista, mutta kattoa ei siinä ollut ollenkaan. Sii-
nä seisoi polttouhrin alttari, jolla joka aamu ja ehtoo uh-
rattiin karitsa. Alttarilla paloi alati tuli. Esikartano oli
kansaa warten.

Sittekuin Herra oli lopettanut puheensa Moseksen kanssa
Pyhästä Majasta, antoi hän hänelle kaksi lain taulua, jotka
oliwat kiwestä ja kirjoitetut molemmin puolin. Taulut oli-
nmt Jumalan teko, ja kirjoitus oli myös Jumalan kirjoi-
tus, laimettu tauluihin. Ne oliwat Jumalan sormella
kirjoitetut (Luku 25—31).

34. Kultawasikka. Uudet taulut.
Koska kansa näki että Moses wiipyi tulemasta alas

wuorelta, sanoi se Aronille: "tee meille Jumalia, jotka meidän
edellämme käwisiwät; sillä emme tiedä mitä Mosetselle tapah-
tunut on." Aron wastasi: "rewäistaät ne kultaiset korwaren-
taat, jotka owat teidän emäntäinne, poikainne ja tytärtenne
korwissa, ja tuokaat minulle," Kansa teki niin ja Aron waloi
näistä koristuksista wasikan. Kansa sanoi: "tämä on sinun lu-
malas, Israel, joka sinun Egyptin maalta johdatti ulos," Tä-
män kuultuansa huudatti Aron: "huomenna on juhlapäiwä!"
Seuraamana päiwänä uhrasi kansa wastkalle ja istui syömään
ja juomaan ja nousi mässäämään.

Moses astui alas wuorelta, ja hänen kädessänsä oli ne
2 todistuksen taulua, losua sanoi: "sodan ääni on leirissä"
Moses wastasi: "ei se ole woittajain eikä woitettuin huuto;
minä tuulen weisacijain äänen," Ia koska hän lähestyi leiriä,
näki hän wasikan ja hypyn. Ia Moseksen wiha julmistui, min
että hän heitti käsistänsä taulut ja löi ne rikki wuoren alla.
Hän otti myös wasikan, musersi sen tuhaksi jahajotti sen we-
teen, ja antoi sen Israelin lasten juoda, Aronille sanoi hän:
"mitä tämä kansa on sinulle tehnyt, ettäs niin suuren rikoksen
saatit hänen päällensä?" Aron wastasi: "se käski minun tehdä
jumalia, jotka meidän edellämme käwisiwät, ja antoi minut-
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le kultansa;"ja minä heitin sen tuleen, ja siitä tuli tämä »va-
sikka," Kansalle sanoi Moses- "joka on Herran oma, se
tultaan minun tyköni!" Niin kokoontuiwat taitki Lewin po-
jat hänen tykönsä, ja hän käski heidän waeltaa leirin läpitse
paljastetulla miekalla; siuä päiwänä kaatui kansasta liki
3000 miestä.

Herra sanoiWoselselle: "wuole sinulles kaksi kiwistä tau-
lua entisten kaltaista, ja minä kirjoitan niihin tauluihin ne
sanat, jotka ensimäisissä tauluissa oliwat, jotkas löit rikki.
Astu sitte warhain Sinain wuorelle; waan älköön kukaan
astuko ylös sinun seurassas," Moses teli niin ja oli siellä
Herran tykönä 40 päiwää ja 40 yötä ja ci syönyt leipää ei-
kä juonut wettä. Ia Herra kirjoitti tauluihin ne kymmenet
käskysanat (Luku 32—34),

Holma» Mchlchn Kirja.
33. Papit.

Moses kaasi öljyä Aronin pään päälle ja woiteli hänen
niin muodoin Mmmäiseksi papiksi. Hänen jälkeensä säättiin
hänen wanhin poikansa Mmmäiseksi papiksi, ja niin edespäin
poika pojalta. Aronin muut pojat woideltiin papeiksi, jaLe-
win muut jälkeiset, elikä Lewitat tehtiin heidän apulaisiksen-
sa, Lewitailla ei ollut mitään erinomaista pukua; papeilla
oli pitkä hihatoin ihokas ja korkia hiippa. Alimmaisen pa-
pin puku oli hienommasta kankaasta; hänen hiipassansa oli
kultainen otsalehti, johon oli kaiwettu sanat- Herran Py-
hyys. Rinnallansa kantoi hän wirkakilwen, tehty 12 kalliis-
ta kiwestä, joihin Israelin 12 sukukunnan nimet oliwat kai-
wetut (Luku B—lo, 2 Mos. 28, 29, 40).

36. Puhtaat ja saastaiset ruat.
Herra puhui Mosetselle ja Aronille: "sanokaat Israelin

lapsille- nämät owat eläimet, joita te saatte syödä- eläimistä
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maalla kaikkia, joiden sorkat owat hajoitetut ja jotka märeh-
tiwät. Kamelia ette saa syödä; sillä se tosin märehtii, mut-
ta sen sorkat ei ole hajoitetut. Sila hajottaa sorkkansa, mut-
ta ei märehdi; scntähden se on teille saastainen. Eläimistä
wedessä saatte syödä kaikkia, joilla on uimukset ja suomuk-
set; mutta kaikki, joilla ei ole uimuksia ja suomuksia, ne pi-
tää oleman teille kauhistus, Siiwellisistä ette saa syödä
petolintuja ettekä nelijalkaisia (hyönteisiä). Kuka itänänsä
ihminen syö werta, hänen häwitän minä kansastansa; sillä
lihan sielu on weressä, ja weri on sielun sowinto (Luku 11.
17: ,0, n).

37. Uhrit.
Herra antoi Mosekselle käskyn monenlaisista uhreista.

Tärkeimmät oliwat sowintouhrit, jotka kaikki oliwat weriset. *

Ne toimitettiin joko koko kansan syntein taikka'jonkun yksityi-
sen syntein sowittamiseksi. Tärkein sowintouhri oli se, jo-
ka toimitettiin suurena sowintojuhlana. Herra käski Mosel-
fen julistaa: "Alimmainen pappi ei saa joka aika mennä Kaik-
kein Pyhimpään, ettei hän kuolisi. Hänen pitää menemän
sinne ainoasti kerran wuodessa sowintojuhlana 7llä kuukau-
della (lokakuussa). Ia hänen pitää tuoman yhden kalpeen ja
2 kaurista pyhän majan eteen, heittämän arpaa niistä 2sta
kauriista, toisen arwan lehowalle ja toisen Asaselille (pa-
halle hengelle), Kalpeen pitää hänen teurastaman, itsensä ja
huoneensa sowittamiseksi, ja ottaman sen werestä ja ? kertaa
priistottaman sormellansa Armoistuimen puoleen, Sitte pi-
tää hänen ottaman kauriin, jonka päälle lehowan arpa lan-
kesi, ja teurastaman sen kansan syntein sowittamiseksi ja te-
kemän sen werellä niinkuin kalpeen werelläkin. Sitte pitää
hänen laskeman molemmat kätensä sen toisen kauriin pään
päälle ja tunnustaman sen päälle kaikki Israelin rikokset ja
heidän pahat tekonsa heidän synneissänsä ja ne paneman

" Paitsi weren wnodatnsta ei yhtään anteeksi antamusta tapahdu
(Hebr. 9: 22).
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kauriin pään päälle ja lähettämän sen jonkun sowcliaan mie-
hen kanssa eläwänä korpeen (Luku I—7. Iss).

38. Lepowuosi ja Ricmuwuosi.
1. "6 wuotta pitää sinun peltos kylwämän ja wiinanlä-

kes leikkaaman ja sen hedelmät kokoomaan. Mutta 7mäs
wuosi pitää oleman koko maassa lepowuosi, jona ei sinun pi-
dä kylwämän peltoas eikä leikkaaman wiinamäkeäs; mitä it-
sestänsä kaswaa, pitää oleman ruaksi köyhälle ja eläimille.
Ia jos te sanotte: mitä meidän pilää syömän ?tenä wuon-
na? niin minä käsken siunaukseni tulla 6tena wuonna, niin
että se tekee teille kolmen wuoden tulon."

2. Kunkin 7nnen lepowuoden perästä seurasi riemu-
vuosi, joka siis tapahtui kunakin 50nä wuonna. Riemuwuo-
den ensimäisenä päiwänä soitettiin torwilla ja wapaus kuulu-
tettiin koko maalle; "sillä maa on minun, jäte olette muu-
kalaiset ja wieraat minun edessäni," sanoo Herra. Kaitti
työ kedolla piti lakkaaman, kaikki orjat Israelin suwusta wa-
paitsi laskettaman, kaikki welat anteeksi annettaman ja kun-
kin saaman maatilansa takasin. Jos joku myi maatilansa,
oli sen hinta määrättäwä ajan mukaan seuraawaan riemu-
wuoteen asti; mitä wähcmpi wuosia oli ensitulewaan riemu-
wuoteen, sitä halwemmaksi oli hinta määrättäwä (Luku 25).

Heljä» MoMftn Kirja.
3!>. Lewin suku.

Herra puhui Mosekselle: "katso! minä otin Lewin su-
wun Israelin lapsista palwelukseeni pyhässä majassa* kaik-
kein esikoisten edestä; sillä kaikki esikoiset owat minun; sinäpäiwänä, jona minä löin kaikki esikoiset Egyptin maalla, py-
hitin minä minnlleni kaikki esikoiset Israelissa."

' Palkinnoksi heidän innostansa niiden kurittamisessa, jotka kultawa-
sikalla oliwat syntiä tehneet.
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Lewin sukukunta ei saanut mitään omaa osaa Kanaan
maasta, waan 48 kaupunkia mainensa ympäri muiden suku-
kuntain maanosissa; 13 näistä kaupungeista määrättiin pa-
peille, Lewitain tuli saada kymmenckset kaikista mitä maa
kaswatti. Näistä kymmeneksistä täytyi heidän antaa kym-
menennen osan papeille. Pappien muut tulot oliwat 5 sil-
liä* esikoisten lunnaiksi sekä ihmisistä että saastaisista eläi-
mistä, ja osa niistä uhreista, joita ei kokonaan poltettu
(Luku 3,4, 18, 33).

49. Nttsirit. Siunaussanat.
1, Papit ja Lewitat oliwat Herralle pyhitetyt syntymi-

sestänsä. Muut, sekä miehet että waimot, taisiwat pitem-
mäksi taikka lyhemmäksi ajaksi pyhittää itsensä Herralle ja
tulla Nasireiksi (wihityiksi). Nasiri teki kolme lupausta: ei
nauttia mitään joka lähti wiinapuusta eikä wäkewiä juomia,
ei ajella partaweitsellä päätänsä eikä tarttua kuolleesen, waik-
ka se olisi hänen isänsä taikka äitinsä.

2, Kaikki Israelin lapset oliwat Herran isällisen siu-
nauksen alaiset. Moses sai käskyn, että pappien piti, Israe-
lia siunatessaan, sanoman näin: "Herra siunatkoon sinua
ja Varjelkoon sinua! Herra »alistakoon kaswonsa sinun
päälles ja olkoon sinulle armollinen! Herra ylentäköön
kaswonsa sinun puolees ja antakoon sinulle rauhan!
(Luku 6),

41. Lähtö Sumilta.
1, Lähes wuoden ajan oliwat Israelin lapset Unetta-

neet Sinain korwessa, Sitte yleni pilwen patsas majan
päältä, ja he lähtiwät matkaan. Arkki kannettiin edellä ja
pilwen patsas pysyi sen päällä ja näytti missä heidän piti
sioittuman. Herran käskyn jälkeen waelsiwat Israelin lapset,
ja Herran käskyn jälkeen he myös itsensä sioittiwat (Luku 9),

2, Matkustettuansa 3 päiwää Paranin korwessa rupesi

' HopillsiNi painoi luodin.
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kansa napisemaan: "kuka antaa meille lihaa syödäksemme?
Me muistamme ne kalat, jotka me söimme ilman maksotta
Egyptissä, ja agurkit, melonit, sipulit ja kynsilaukat; mut-
ta nyt ei ole ikänä mitään muuta kuin tämä Manna sil-
mäimme edessä," Moses pani sen pahaksi ja sanoi: "Her-
ra ! en minä yksinäni woi kaiten tämän kansan kuormaa kan-
taa." Herra wastasi: "walitse itselles 70 miestä Israelin
wanhimmista ynnä sinun kanssas kantamaan kansan kuor-
maa. Ia sano kansalle: huomenna tahtoo Herra antaa teille
lihaa koko kuukaudeksi, niin että se tulee teille kyylytykseksi."
Herra lähetti tuulen merestä, joka ajoi peltokanoja leiriin.
Ne lenteliwät päiwäkunnan matkan ympäri leiriä ainoasti
2ta kyynärää kortialla maasta. Kansa kokosi niitä 2 päi-
wää ja söi niiden lihaa himolla, niin että saatiin haudata
paljo ihmisiä, jotka himosta oliwat syöneet itsensä kuoliaksi
(Luku 11).

42. Wakojat.
Israelin lapset oliwat nyt tulleet Kadekseen Paranissa

Kanaan etelä rajalla. Sieltä lähetti Moses Herran käskys-
tä 12 miestä, yhden joka sukukunnasta, tiedustelemaan maa-
ta. Nämät samoiwat halli maan aina pohjaiseen rajaan asti
ja tuliwat palatessaan Hebroniin, Siellä leikkasiwat he wii-
napuun oksan marjarypäleinensä, jota kaksi kantoi korennolla;
niin myös granatomenia ja wiikunoita. He palasiwat 40nen
päiwän perästä, astuiwat Moseksen ja Aronin ja kaiken
Israelin lasten seurakunnan eteen ja jutteliwat: "maa tosin
wuotaa rieskaa ja hunajata; mutta kansa siellä on wäkewä ja
me olimme heidän suhteensa niinkuin heinäsirkat," Siinä
kaikki seurakunta nousi ja rupesi parkumaan sanoen: "josta
olisimme kuolleet Egyptin maalla taikka josta wielä tässä
korwessa kuolisimme! Asettakaamme uusi päämies ja palat-
kaamme Egyptiin!" losua ja Kaleb, jotka myös oliwat olleet
wakojia, waikittiwat kansaa, sanoen: "lyllä me sen woitam-
me, silla Herralla on hywä suosio meihin." Mutta kansa
tahtoi heidän kimittää. Silloin näkyi Herran kunnia pyhäs-
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sä majassa, ja Herra sanoi Moselsclle: "teidän pitää wael-
tantan 40 ajastaikaa tässä korwessa, siihen asti että taik»
ti, jotka Egyptistä lähteissä oliwat Zvnen wuotiset ja
sen ylitse, owat kuolleet; ei yksikään niistä miehistä,
jotka näkiwät minun ihmeeni Egyptissä ja nyt owat
kiusanneet minua lv kertaa, pidä näkemän Kanaan maa-
ta? ainoasti Josuan ja Kalebin, joissa on toinen henki,
tahdon minä saattaa sinne." Tämän kuultuansa mur-
hetti kansa suuresti, sanoen: "me menemme siihen maahan,
josta Herra on puhunut." Mutta Moses sanoi: "ältaät
menkö; sillä ei ole Herra teidän kanssanne." Mutta kuin he
kuitenkin rohkeniwat mennä, tuliwat Amalekit ja Kanaalai-
set ja löiwät ja runteliwat heidän (Luku 13, 14),

43. Mosekfen ja Aronin epäusko. Israelin
waellus Edomin ohitse. Aronin kuolema.

Waskikärme.
1. Isellä kuulla 40nä wuonna lähdettyänsä Egyptistä

tuliwat Israelin lapset taas Kadekseen.
Kansa puuttui wettä ja riiteli Mosesta wastaan, että

hän oli heidän johdattanut ulos Egyptistä. Herra puhui
Mosekselle, sanoen: "ota sauwa ja kokoo kansa; sinä ja Aron
puhukaat kalliolle, ja se antaa wetensä." Niin otti Moses sau-
wan ja sanoi kokoontuneelle kansalle: "te niskurit! pitääkö mei-
dän tästä kalliosta teille wettä saaman?" Ia Moses nosti kä-
tensä ja löi kahdesti sauwallansa kallioon; niin juoksi siitäpaljo
wettä, ja kansa ja karja sai juoda. Mutta Herra sanoi Mo-
sekselle ja Aronille: "ettette uskoneet minua, pyhittääksenne mi-
nua Israelin lasten edessä, ei teidän pidä johdattaman tätä
joukkoa siihen maahan, jonka minä heille annan." Paikka
kutsuttiin Meribas(riita-)wesi; sillä siinä liiteli Israel Her-
ran kanssa.

2, Moses lähetti Kadeksesta tämän sanan Edomin
kuninkaalle: "näin sanoo weljes Israel: anna meidän waeltaa
sinun maas läpitse "; emme poitkee peltoihin eikä wiinamä-

' Moses tahtoi saattaa kansan etelästä ympäri Kuolleen meren, tun«
lealsensa Kanaan maahan yli Jordanin. Sitä ei ole selitetty miksi hän.



44

tiin, emmekä juo wettä kaiwoista; me waellamme oikiata
maantietä, kunnes tulemme sinun rajas ylitse." Edom was-
tasi: "älä sinä waella tästä läpitse;" ja Edomilaiset lähtiwät
heitä wastaan paljolla wäellä, ja Israel käänsi heistä pois;
sillä Herra oli Esanlle antanut Seirin wuorimaan perinnöksi
eitä tahtonut Israelille antaa jalan alaakaan siitä maasta.

3. Israelin lapset matkustiwat nyt Edomin ohitse ja
tuliwat Horin wuoren tykö. Täällä sanoi Herra Mosekselle:
"Aron kokoontukoon kansansa tykö eikä hänen pidä tuleman
siihen maahan, jonka minä Israelin lapsille luwannut olen,
sentähden että te olitte minulle uskottomat riitaweden tykö-
nä." Niin otti Moses Aronin ja hänen poikansa Eleasarin
ylös Horin wuorelle ja riisui Aronilta ylimmäisen papin waat-
teet ja puetti Eleasarin niihin. Aron kuoli siellä, ja Israe-
lin kansa itki häntä 30 päiwää (Luku 20).

4, Kulleissansa Horin wuorelta napisi kansa rucm ja
juoman puutteesta. Herra lähetti myrkyllisiä karmeita, jotka
heitä puriwat niin että paljo kansaa kuoli. Kansa nöyristyi,
ja Moses rukoili kansan puolesta. Herra sanoi: "tee sinulles
waslikärme ja ripusta se ylös." Ia tapahtui että, jos joku
lärmeeltä purtiin ja hän katsahti sen waslikärmeen päälle,
hän jäi elämään (Luku 21: i—9).

44. Bileam.
1. Israelin lapset oliwat nyt kiertäneet Edomin maan

ja löiwät 2 kuningasta, jotka asuiwat itäpuolella Jordania,
ja anastiwat heidän maansa. Niin sioittuiwat he Moabin
kedoille Jordanin reunalle »vastapäätä lerikhoa, Koska Mo-
abin kuningas Balak näki miten niille 2lle kuninkaalle oli
käynyt, lähetti hän sanan Vileamille, joka asui Mesopotami-
assa Euphratin wirran tykönä, kutsumaan häntä, sanoen: "kan-
sa, joka on minua wäkewämpi, on asettanut leirinsä minua
wastaan; tule siis ja kiroo minulle tämä kansa, että minä sen
ei walimiut sitä suoraa tietä pohjaseen päin, joka hänen aikomnksenansa
oli, koska kansa ensikerran oli Kadeksessa.
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maaltani karkottaisin ulos; sillä minä tiedän, ketä sinä siu-
naat, se on siunattu, ja jota sinä tiroot, se on kirottu." Moa-
bilaisten ylimmäiset meniwät, ja heillä oli noitumisen palkka
myötänsä, ja he puhuiwat Balakin sanat Vileamille. Hän
wastasi: "olkaat tässä yötä, niin minä sanon teille wastank-
sen, mitä lehowa minulle sanowa on." Jumala tuli Bilea-
min tytö ja sanoi: "älä mene kiroomaan Israelia, sillä se
on siunattu." Sanansaattajat toiwat Balakille tämän wasta-
uksen; niin lähetti Balak wielä usiammat ja jalommat pää-
miehet sanomaan: "tule ja tiroo minulle tämä kansa, niin
minä teen sinulle suuren kunnian." Bileam waljasti aasinsa
ja seurasi Moabilaisten päämiehiä.

2, Jumalan wiha julmistui Bileamia wastaan, että
hän sinne meni, ja Herran enkeli seisoi tiellä, ja paljastettu
miekka hänen kädessänsä. Aasi, joka näki enkelin, poikkesi
tieltä kedolle, ja Bileam löi häntä, ohjataksensa häntä tielle.
Nyt astui enkeli ahtaascn tanhuaan, jossa oli aita molem-
min puolin. Aasi ahdisti itsensä aitaa wastaan, ja Bileam
löi sitä wielä kowemmin. Niin enkeli asettui ahtaassa pai-
kassa, kussa ei ollut waraa poiketa oikialle eikä wasemmalle.
Aasi lasti Bileamin alla polwillensa, josta Bileam wi»
hastui ja yhä löi aasia sauwallansa. Silloin Herra aroasi
aasin suun, ja se sanoi Bileamille: "mitä minä olen rikkonut
sinua wastaan, ettäs minua kolmasti hosunut olet?" Bileam
wastasi: "jos minulla miekka olisi, niin minä sinun tappaisin."
Aasi sanoi: "enkö minä ole sinun aasis, jolla sinä tähän asti
ajanut olet? Olenko minä ikänä ennen niin tehnyt sinua was-
taan?" Bileam wastasi - "et." Nyt awasi Herra Bileamin
silmät, että hän näki enkelin seisowan tiellä ja awojamen mie-
kan hänen kädessänsä, ja hän kumarsi ja lankesi kaswoillensa.
Enkeli sanoi: "minä läksin sinua wastaan seisomaan; sillä tä-
mä tie on nurja minun edessäni," Bileam wastasi: "minä
olen syntiä tehnyt; nyt siis, jollei se sinulle kelpaa, niin minä
palajan takaperin." Enkeli sanoi: "mene niiden miesten seu-
rassa; waan ei sinun muuta pidä puhuman kuin minä si«
nulle sanon." Ia Bileam seurasi Moabilaisten päämiehiä.
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3. Bileamin piti nyt julistaman kirouksen Israelin y-
litse; hän yritti kolmasti; mutta joka kerta pani Herra sanat
hänen suuhunsa, ja kolmasti julisti hän siunauksen Israelin
ylitse. Ensimäisen siunauksen jälkeen sanoi Balat: "mitäs
minun teet? minä tuotin sinun kiroilemaan »vihollisiani, ja
sinä täydellisesti siunaat heitä!" Bileam wastasi: "eikö mi-
nun pidä puhuman mitä Herra minun suuhuni antaa?"
Wiimisen siunauksen jälkeen löi Balak käsiänsä yhteen jakäski
Bileamin lohta paeta kotimaallensa. Mutta Bileam neuwoi
haukuttelemcicm Israelin lapsia palwelemaan epäjumalaa Vaa-
lia. Monta niin wieteltiin, ja surma tuli, joka tappoi 24,000
heistä. Moses lähetti ulos sotajoukon, ja niiden seassa, jotka
sodassa kaatuiwat, oli myös Gileam (Luku 22—25. 31: i-8).

45. Sukukunnat Nuben, Gad ja puoli Ma-
nasfe asettumat itäpuolella Jordania.

Rubenin, Oadin ja puolen Manassen suku oli rikas kar-
jasta, ja maa itäpuolella Jordania oli sowelias karjan laitu-
mekst. He pyysiwät sentahden Mosekselta saada sen maan,
joka oli woitettu niiltä 2lta kuninkaalta itäpuolella Jordania.
Moses wastasi: "pitäiskö teidän weljenne menemän sotaan,
ja teidän tähän jäämän?" He sanoiwat: "me rakennamme tä-
hän ainoastansa pihatöitä karjallemme ja wahwoja kaupnn-
geita lapsillemme; mutta me tahdomme olla joudutkaat, Va-
rustettuna käymään weljeimmekanssa, emmekä palaja kunnes
Israelin lapset itsekukin owat saaneet perintönsä; emme tahdo
perintöä länsipuolella Jordania." Niin antoi Moses näille
2'/? sukukunnalle maan itäpuolella Jordania perimöiseksi 0-

maisuudeksi (Luku 32),

Wiitw Mchchn Kirja.
M ainoa kuukausi puuttui niistä 40stä wuodesta. Mo-

ses, joka tiesi että hän pian oli menewä pois, uudistaa Moa»
bin kedolla lain käskyt Sinailta ja teroittaa ne uuden suku»
polwen mieleen.
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46. Erinäisiä käskyjä.
Kuule Israel! Herra meidän Jumalamme, Herra on

yksi. Sinun pitää rakastaman Herraa sinun lunm-
latas kaikesta sydämestäs, kaikesta sielustas ja kaikesta
woimastas. Ei teidän pidä kiusaaman Herraa teidän Juma-
laanne, niinkuin te häntä kiusasitte korwessa (Lulu 6).

Kosta Herra wie siuun Kanaalaisten maahan, ei sinun
pidä tyttäriäs antaman heidän pojillensa eikä heidän tyttäri-
änsä ottaman sinun pojilles; sillä he wiettclewät sinun poikas
minun tyköäni palwelemaan muukalaisia jumalia. Heidän
alttarinsa pitää teidän kukistaman ja heidän lumalainsa ku-
wapatsaat rikkoman; sillä te olette pyhä kansa Herralle. Niin
teidän pitää tietämän, että Herra on uskollinen Jumala,
pitäwäinen liiton ja laupiuden niiden kanssa, jotka häntä
rakastamat ja pitämät hänen käskynsä, tuhanteen pol»
ween (Luku?).

Muista Herraa sinun Inmalaas, joka johdatti sinun
näinä 40nä wuonna sen suuren ja hirmuisen korwen läpitse,
jossa tärmeet ja kuiwuus oli, ja joka waiwasi sinua, tietääk-
sensä mitä sinun sydämessäs oli, ja antoi sinun isota ja ra-
witsi sinun Mannalla antaatsensa sinun tietää ettei ihminen
elä ainoastansa leiwästä, waan kaikista mitä Herran suusta
lähtee. Ei sinun waattees kuluneet, ja sinun jalkas ei tuulet-
tuneet. Niin tiedä siis sydämessäs, että Herra on kurittanut
sinua, niinkuin mies kurittaa poikaansa (Luku 8).

Ei yksikään pidä sinun seassas löytymän, joka poikansa
taikka tyttärensä käyttää tulen läpitse, eli joka on ennustaja,
päiwän walitsia, tietäjä, welho, lumoja, noita eli merkkein
tulkitsia eli joka jotakin kuolleilta kysyy; sillä kukin, joka sem-
moista tekee, on Herralle kauhistus, Wden propheetan tei-
dän siastanne, teidän weljistänne niinkuin minäkin, on
Herra teidän Jumalanne teille herättämä; häntä kuul-
kaat (Luku 18).

47. Siunaus ja kirous.
Jos sinä olet Herran, sinun lumalas. äänelle ahkerasti
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kuuliainen, ettäs pidät ja teet kaikki hänen käskynsä, niin hän
tekee sinun kortiammaksi kaikkia kansoja maan päällä, ja kaik-
kinainen siunaus tulee sinun päälles. Siunattu olet sinä kau-
pungissa, siunattu pellolla; siunattu olet sinä käydessäs sisälle
ja siunattu käydessäs ulos.

Mutta ellet sinä tuule Herran sinun lumalas ääntä pi-
tääkses ja tehdäkses kaikkia hänen käskyjänsä, niin pitää kaik-
kinaisen kirouksen tuleman sinun päälles. Kirottu olet siuä
kaupungissa, kirottu pellolla; kirottu olet sinä käydessäs sisälle,
kirottu käydessäs ulos. Ia Herra hajottaa sinun kaikkein
kansain sekaan yhdestä maan äärestä toiseen. Ia sinä
joudut sanalaskuksi ja pilkaksi kansain seassa. Mutta
koska sinä käännät itses olemaan kuuliainen hänen äänellen-
sä, niin Herra armahtaa sinua ja kokoo sinun kaikista kan-
soista, jos sinä olisit ajettu taiwaan ääriin, ja johdattaa si-
nun takasin siihen maahan, jonka sinun isäs omistaneet owat.

Minä otan taiwaan ja maan todistajaksi sinusta, että
minä panin sinun etees elämän ja kuoleman, siunauksen ja
kirouksen; niin walitse elämä, ettäs elää saisit (Luku 28, 30),

48. Mosekscn wiimiset paiwät ja kuolema.
Moses ei saanut johdattaa kansaansa Kanaan maahan;

Herran käskystä asetti hän heille Josuan johdattajaksi ja sa-
noi: "ole wahwa ja urhollinen; sillä Herra on sinun kans-
sas," Ia Moses laski kätensä Josuan päälle, joka täytettiin
wiisauden hengellä, Sitte weisasi Moses muistowirtensä ja
siunasi Israelin,

Nyt meni Moses Moabin kedoilta Nebon wuorelle, jo-
ka on Vastapäätä lerikhoa. Herra näytti hänelle koko maan
Danista Zoariin ja Gileadin rajoista hamaan mereen asti
lännessä. Ia Herra sanoi: "tämä on se maa, jonka minä
wannoin Abrahamin, Isakin ja Jakobin jälkeisille; minä an»
nan sinun sen nyt nähdä silmilläs, waan et sinä sinne tule."
Ia Moses Herran palwelia kuoli; Herra hautasi hänen ja ei
ole kukaan saanut tietää hänen hautaansa, Moses oli 120nen
ajastajan wcmha; ei hänen silmänsä olleet pimenneet eikä hä-
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nen elämänsä neste ollut lakastunut. Israelin lapset itkiwät
häntä 30 päiwää Moabin kedoilla. Ia sitte ei yhtään pro-
pheetaa nousnut Israelissa niinkuin Moses, jonka Herra tunsi
kaswoista niin kaswoihin (Luku 31—31).

loftnn Kirja.
49. Waellus yli Jordanin.

Herra puhui Iosualle: "nouse nyt ja matkusta tämän
Jordanin ylitse; niinkuin minä olin Moseksen kanssa, niin
olen minä myös sinun kanssas; ole sinä rohkia ja wahwa."

Papit täwiwät edellä kantain liiton arkkia. Koska hei-
dän jalkansa kastuiwat weden syrjään, seisoi wesi ylipuolella
koottuna läjässä ja juoksi pois alipuolella. Papit seisahti-
wat arkin kanssa leskellä Jordania kuiwan päällä, ja koko
Israelin kansa käwi ylitse. Sitte astuiwat papit Ylös, ja
Jordanin wedet tuliwat siallensa ja juoksiwat niinkuin en-
nentin. Israelin lapset pystyttiwät Gilgalissa 12 kiweä,
jotka he oliwat ottaneet Jordanista, muistoksi jälkeisillensä.
Sitte pitiwät he pääsiäistä ja söiwät maan hedelmästä, ja
Manna lakkasi (Luku I—s).

SU. lerikho. Akhan. Ai.
1. lerikho oli warustettu kaupunki; sen woittiwat Isra-

elitat ilman miekatta ja joiUsetta. 6 päiwää käwiwät papit
arkin edessä, ja kaikki sotawäki Ympäri kaupungin, kerta päi-
wässä, mutta 7tenä päiwänä ? kertaa, ja 7nellä kerralla pu<
halsiwat papit torwiin, jakaikki kansa huusi; muurit jakosiwat,
ja kaupunki woitettiin. Kaikki ihmiset ja eläimet tapettiin, ja
kaupunki kirottiin (se on.- pyhitettiin) Herralle japoltettiin; aino-
asti kulta ja hopia pantiin tawaraksi Herran huoneesen (Luku 6).

2, Athan luudan suwusta otti jotakinkirotusta kalusta.
losua lähetti miehiä wakomaan Aita. Palattuansa sa-

noiwat he: "älä anna kaiken kansan sinne mennä) 2000 tahi
3000 woiwat lyödä Ain, sillä sen wäki on harwa." losua
lähetti lähes 3000, mutta nämät pakeniwat Ain miesten e«
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destä. Kansa hämmästyi, ja losua lankesi taswoillensa Her-
ran artin eteen, sanoen: "koska Kcmaalaiset knulcwat että Isra-
el selkänsä kääntää »vihollistensa puoleen, piirittäwät he mei-
dän ja häwittäwät meidän nimemme maan päältä. Mitä
sitte tekee sinun suuri nimes?" Herra wastasi: "nouse ja sa-
no kansalle: Israel on syntiä tehnyt ja ottanut kirotusta ka-
lusta; sentähden et sinä ole seisowainen wihamiestes edessä,
siksi ettäs sen kirouksen siirrät pois seastas." Seuraawana
aamuna toi losua koko Israelin edes sukukuntainsa jälkeen
ja heitti arpaa heidän wälillänsä, ja arpa lankesi luudan su-
kuun; sitte heitettiin arpa perhetten wälillä ja wihdoin mies-
luwun wälillä, ja arpa ilmoitti Alhanin. losua sanoi: "mi-
täs olet tehnyt?" Akhan wastasi: "minä näin kalliin baby-
lonialaisen hameen ja kultaisen soljen, joita minun mieleni
teki; ne owat kätketyt majassani" Koko Israel kiwitti hä-
nen ja poltti mitä hänellä oli, Sitte retki losua ja kaikki
sotawäki Aita wastaan, walloitti ja poltti sen, Tawaraa ei
kirottu, waan jaettiin kansalle (Luku?, 8).

31. Gibeonitain kamaluus. Jerusalemin
kuniugas.

1, Koska Gibeonin asuwaiset kuuliwat miten lerilhon
ja Ain oli käynyt, tuliwat he Josuan tykö, sanoen: "me o-
lemme sangen kaukaiselta maalta tulleet, tehkäät liitto mei-
dän kanssamme." losua wastasi: "ehkä te asutte meidän
seassamme, kuinka me taidamme liiton tehdä teidän kans-
sanne?" He wastasiwat: "lähteissämme kotoa oli leipämme
wielä tuore ja on nyt kowa ja homettunut; meidän waat-
teemme ja kenkämme owat wanhaksi tulleet sen aiwan pitkän
matkan tähden." Niin otti losua ja päämiehet heidän e-
wäästänsä ja tekiwät liiton heidän kanssansa kysymättä Her-
raa. 3men päiwän perästä saiwat he kuulla että asuiwat
läsnä, ja kaikki kansa napisi päämiehiä wastaan. He wasta-
siwat: "me olemme wannoneet heille Herran kautta emmekä
taida heitä lyödä kuolluksi; mutta me teemme heidän halko-
jen hakkaajitsi ja weden kantajiksi seurakunnalle ja Herran huo-neelle (Luku 9).



51
2, Koska Jerusalemin kuningas kuuli että Gibeon oli

tehnyt rauhan Israelin kanssa, lähetti hän sanan 4lle ku-
ninkaalle, ja nämät yhdessä mcniwät Gibeonia wastaan,
Gibeon lähetti sanan losualle, joka matkusti kaiken yön ja
tuli äkisti heidän päällensä. losua rukoili:

Aurinko! seiso alallas Gibeonissa!
Ia Kuu Ajalonin laaksossa!

Ia aurinko ja luu seisahtiwat siksi että Israel oli saa-
nut woiton. Ei ole yksikään päiwä ollut senkaltainen, ei en-
nen eitä sitte, jona Herra yhden miehen äänen kuuli (Luku 10).

52. Maan »valloitus ja jako. Josuan
kuolema.

7nä wuonna moitti losua 31 kuningasta. Monta kau-
pnnkia, erinomattain pohjasessa, ja koto Philistea oliwat wie-
lä walloittamatta. Mutta losua oli wanhaksi joutunut, ja
Herra käski hänen arwalla jakaa maan 9V2 sukukunnan Ma-
lilla, Kunkin sukukunnan piti sittemmin Valloittaman mitä
»vihollisella oli hänen rajainsa piirissä.

Herran maja pantiin ylös Silossa, jossa ylimmäinen
pappi piti asuntaa. Maa lepäsi sodasta, ja losna kutsui ne
2'/v sukukuntaa Siloon, siunasi heidän ja antoi luwan pala-
ta kotiin heidän maahansa Gileadissa,

Monta wnotta sen jälkeen kokosi losua sukukunnat Si°
themiin, muistutti heitä Herran hywistä töistä ja sanoi:
"walitkaat teillenne tänäplinä ketä palwella tahdotte, joko
Herraa taikka pakanain jumalia. Mutta minä ja minun
huoneeni palwelemme Herraa." Kansa wastasi: "me tah-
domme palwella Herraa ja olla hänen äänellensäkuuliaiset,"

Sitte kuoli losua HOnen wuoden wanhana (Luku 11—24),

Tuomnmn Kirjn.
33. Ehud. Debora ja Barak.

1, Israelin lapset palweliwat Herraa niin kauan luin
losua ja Wanhimmat eliwät; mutta toinen sukupolwi tuli,
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joka ei ollut nähnyt Herran suuria töitä, ja hyljäsi Herran
Jumalansa, He elivät ajaneet pois Kanaalaisia, ottiwat hei-
dän tyttäriänsä »vaimoiksensa ja palweliwat heidän jumali-
ansa. Niin julmistui Herran wiha heitä wastaan, ja hän
antoi Eglonille, Moabin kuninkaalle, wallan heidän ylitsensä,
niin että heidän täytyi häntä palwella 18 ajastaikaa. Niin
huusiwat he Herran tykö, joka herätti heille »vapahtajan, ni-
meltä Ehud. Käsketty wiemään lahjoja Eglonille, teki hän
itselleen kaksiteräisen miekan ja sitoi sen oikialle kupeellensa,
sillä hän oli turittu. Lahjat annettuansa kuninkaalle, käänsi
hän kotia kohden; mutta palasi Oilgalista takasin ja sanoi:
"minulla on jotakin salaista sinulle sanomista, kuningas!"
Eglon lähetti kaikki pois tyköänsä, ja Ehud sanoi.- "minnlla
on Jumalan sana sinulle." Eglon nousi istuimeltansa. Ehud
sieppasi miekan »vasemmalla kädellänsä, pisti kuninkaan lä-
pitse, pääsi tiehensä, kokosi sotajoukon ja pelasti maan, joka
sai olla lewoösa 80 ajastaikaa (Luku 2,3).

2, Israelin lapset wielä tekiwät pahaa Herran edessä,
ja Herra myi heidän Kanaan kuninkaan, labinin käteen, jo-

ka asui pohjaispuolessa maata, Debora, Prophetissa, tuo-
mitsi Israelia siihen aikaan. Hän lähetti sanan Barakille ja
käski hänen mennä Siseraa, labinin sadanpäämiestä, ivas-
taan, Oarak sanoi- "jos sinä menet yhdessä, niin minäkin
menen." Debora ivastasi: "minä kyllä menen sinun kanssas,
mutta kunnia ei tule olemaan sinun; sillä Herra on antawa
Siseran waimon käsiin," Barak kokosi 10,000 miestä Ta-
borin wuorella, ja Sisera asettui ynnä 900 rautaista sota-waunuansa Kison-ojan tykönä, Debora käski Varakin men-
nä alas wuorelta, ja Herra kauhisti niin Siseran ja hänen
sotajoukkonsa, että laitti sotawäki kaatui miekan terällä, ja
Sisera itse pakeni jalkasin erään waimon tykö, jonka nimi oli
Joel. Tämä kutsui Siseran majaansa, antoi hänen jnoda ja
peitti hänen »vaatteella. Hän oli wäsynyt ja makasi ras-
kaasti; niin Joel otti naulan, meni Hiljaksensa lähelle ja löi
wasaralla naulan korwan juureen läpitse hänen päänsä, niin
että se meni maahan kiini. Jäbin joutui niin peräti häwi-
öön; mutta Debora ja Barak weisasiwat jalon »voittorunon,
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jvka loppuu seuraawiin sanoihin: "kaikki sinun wihollises,
Herra, niin hukkukoot! mutta ne, jotka sinua rakastamat,
olkoot niinkuin aurinko, koska se nousee woimassansa
(Luku 4,5).

34. Gideoa.
1, Israelin lapset taas tetiwät pahaa Herran edessä, ja

he annettiin Midianitain käsiin, Nämät tuliwat kameleinensä
lukemattomat, niinkuin heinäsirkat, söiwät ja turmeliwat tai-
ten maan kaswon ja karjan, mutta Israelitain täytyi lymytä
wuoren luoliin. Silloin huusiwat he Herran tykö, joka lä-
hetti enkelinsä Oideonin luokse, ja tämä tappoi nisuja wiina»
tuurnassa taitaaksensa pian saada säilyyn, jos Midiani-
tat tulisiwat. Enkeli sanoi hänelle: "sinä olet wapahtawa
Israelin Midianitain kädestä." Gideon wastasi: "minun
sukuni on kaikkein köyhin Manassessa ja minä olen kaik-

kein nuorin isäni huoneessa." Enkeli sanoi: "Herra on
sinun kanssas." Niin antoi Gideon puhaltaa sotatorween ja
lähetti sanan sukukunnille pohjasessa, ja 32,000 miestä ko-
koontui. Mutta Herra sanoi: "ylenpaljo on wäkeä sinulla;
Israel taitaisi kerskata ja sanoa: oma käteni on minun »va-
pahtanut. Anna nyt huutaa: jokainen pelkuri saa palata ko-
tiinsa." Niin palasi 22,000 kotiinsa, ja 10,000 jäi. Herra
sanoi: "wielä on ylen paljo; walitse ainoasti 300 miestä."
Hän jakoi nämät 300 kolmeen joukkoon ja antoi jokaisen kä-
teen torwen ja sawiastian ja lampun astiassa. Jön sydä-
messä meni hän joutkoinensa Midianitain leiriin; siellä he
puhalsiwat torwiinsa, ritkoiwat sawiastiansa ja temmasiwat
lamppunsa, ja huusiwat: "Herran ja Oideonin miekka." Mi-
dianitat huusiwat ja pakeniwat. Herra käänsi heidän miek-
kansa toinen toistansa wastaan, ja Gideon ajoi heitä takaa,
otti kiini ja tappoi 2 heidän kuningastansa.

2, Silloin sanoiwat Israelin miehet Gideonille: "hal-
litse meitä sinä ja sinun poikas ja sinun poikaspoika." Gideon
wastasi: "Herra olkoon teidän hallitsianne! Ihtä minä anon
teiltä: kukin antakoon minulle korwarenkaat saaliistansa;" sillä
Mibianitat kantoiwat kultarenkaita. He lewittiwät waatteen,
jonka Päälle tutin heitti ne korwarenkaat, jotka hän ryöstä-
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nyt oli, ja toiwat myös ne purpurawaatteet, joita kuninkaat
oliwat pitäneet. Oideon teki niistä ihotkaan, ja Israel har-
joitti epäjumaluutta sen kanssa (Luku 6—B).

35. lephta.
Israelin lapset tekiwät syntiä ja palweliwat wieraita ju-

malia. Herra antoi heidän Ammonitain käsiin, ja heidän tus-
kansa oli suuri. He huusiwat Herran puoleen ja paniwat ty-
köänsä wieraat jumalat pois. lephta tehtiin päämieheksi, ja
Herran henki oli hänen päällänsä. Lähteissään sotaan »vi-
hollisia wastaan lupasi hän uhrata Herralle ensimäisen, joka
häntä kohtaisi hänen huoneensa owesta, loska hän palaisi ko-
tiin woitolla. Hän palasikin woitolla, ja hänen tyttärensä,
hänen ainoa lapsensa, tuli häntä wastaan kanteleilla ja hy-
pyillä. lephta rewäsi waatteensa ja sanoi: "ah, minun tyt-
täreni! sinä sangen surulliseksi saatat minun; sillä minä tein
lupauksen Herralle enkä taida sitä peräyttää." Hän wastasi:
"suo minun ainoasti 2 kuukautta mennä wuorelle ja ystä-
wäini kanssa itkeä nuorena lähtöäni." Näiden 2 kuukauden
perästä täytti lephta lupauksensa hänestä, ja siitä tuli tapa
että Israelin tyttäret meniwät ylös itkemään joka wuosi leph-
tan tytärtä, 4 päiwää ajastajassa (Luku 11).

56. Simson.
1, Israelin lapset tekiwät »vielä pahaa Herran edessä,

ja Herra antoi heidän Philistealaisten käsiin, Manoa oli
mies Danin sukukunnasta. Herran enkeli ilmestyi hänen
»aimollensa, sanoen: "tähän asti olet sinä ollut hcdelmätöin;
nyt pitää sinun synnyttämän pojan, jonka pään päälle parta-
weitsen ei pidä tuleman; sillä hänen pitää oleman Jumalan
Nafiri äitinsä kohdusta ja wapahtaman Israelia Philistealais-
ten kädestä," Manoa, jolle enkeli myös sitte ilmestyi, sanoi:
"salli, me malmiotamme sinun etces wohlan," Enkeli wastasi:
"en minä syö; mutta jos tahdot uhrata polttouhrin, niin uh-
raa se Herralle." Waimo synnytti pojan ja kutsui hänen
Simson, ja Herran henki waikutti hänessä (Luku 13).

2. Simson näki Timnassa yhden Philistealaisten tyt-
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täristä. Sittemmin hänen mennessään sinne pyytämään häntä
waimoksensa, tuli nuori jalopeura kiljuin häntä wastaan.
Paljain käsin rewäsi hän sen kappaleiksi eitä puhunut siitä
kenelletään. Muutamain päiwäin perästä meni hän isänsä
ja äitinsä seurassa sinne häitä pitämään. Hän poikkesi tiel-
tä katsomaan jalopeuran raatoa; ja katso! kimalaispesä oli
raadossa sekä hunajata. Simson otti siitä syödäksensä ja
antoi isällensä ja äitillensä siitä, waan ei sanonut mistä hän
hunajan oli saanut. Häissä oli 30 kansollista. Simson sa-
noi heille: "minä panen teille arwoituksen; jos te sen minul-
le näinä?nä hääpäiwänä oikein selitätte, niin minä annan
teille 30 juhlawaatetta; jollette sitä taida, pitää teidän anta-
man minulle 30 juhlawaatetta." Hewastasiwat: "annas mei-
dän kuulla sinun arwoitukses." Näin se kuului:

Ruoka läksi syömäristä
Ia makeus wäkewäst».

Koska he eiwät taitaneet arwoitusta selittää, sanoiwat
he ?tenä päiwänä Simsonin waimolle: "haukuttele miestäs
ilmoittamaan meille se arwoitus, muutoin me poltamme si-
nun ja sinun isäs huoneen tulella; oletteko meidän kutsuneet
ryöstääksenne meitä?" Waimo itki ja suuresti waati häntä
ja sai niin hänen ilmoittamaan arwoituksen. 7tenä päiwänä
taisiwat sentähden kansolliset wastata:

Mitä on hunajata makiampi?
Mikä jalopeuraa wäkewämpi?

Simson sanoi: "jollette olisi kyntäneet minun wasilal-
läni, ette olisi selittäneet minun arwoitustani." Hän meni
Askaloon ja löi siellä 30 Philistealaista, joiden waatteet hän
otti ja antoi kansollisille, ja meni wihaisena ylös isänsä huo-
neesen (Luku 14).

3, Simsonin waimo annettiin yhdelle niistä 30stä kan-
sallisista. Sen kuultuansa otti Simson 300 kettua kiini,
käänsi ne kaksittain hännistä Yhteen ja sitoi kekäleen wäliin
ja päästi ne Philistealaisten eloon. Nämät juotsiwat ym-
päri ja polttiwat heidän kyläänsä ja wiinapuut ja öljypuut.
Philistealaiset kostiwat sen niin että polttiwat waimon ja
hänen isänsä. Mutta Simson sanoi: "koska te niin teette,
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kyllä minä teidän kostan," Ia hän löi heitä kowasti ja a<

susleli wuoren rotkossa. Sentähden Philistealaiset retkiwat
ludan maalle, ja Juvan miehet meniwät Simsonin tykö ja
sanoiwat: "etkös tiedä Philistealaisten hallitseman meitä?
kuinka olet sinä tämän meille tehnyt? Me olemme tulleet si-
nua sitomaan ja antamaan Philistealaisten käsiin." Simson
wastasii "wannokaat ettette karkaa minun päälleni." Hewas-
tasiwat: "me ainoasti sidomme sinun tukewasti ja annamme
heidän käsiinsä," ja he sitoiwat hänen 2lla nuoralla ja wei-
wät hänen kukkulalta pois. Philistealaiset tuliwat ilakoiten
häntä wastaan, mutta Herran henki tuli woimalliseksi hänes-
sä; hän rewasi nuorat niinkuin ne olisiwat olleet poltetut,
löysi aasin leukaluun ja löi sillä 1000 miestä kuoliaksi. Sit-
te weisasi hän^

Aasin leukaluulla
Joukot, joukottain
Aasin leukaluulla
Tuhannen miestä löin (Lulu 15).

4. Simson käwi erään waimon tykönä Gasassa, Kau-
pungin miehet wäijhiwät häntä kaupungin portissa. Puoli-
yön aikaan nousi Simson, tarttui kaupungin portin owiin ja
pihtipieliin ja nosti ne telkeinensä, pani olallensa ja kantoi
ne mäen kukkulalle Hebronin edessä (Luku 16: I—3).

5, Sitte rupesi hän rakastamaan waimoa, jonka nimi
oli Delila, Philistealaisten 5 ruhtinasta tuli waimon tykö,
sanoen: "wiettele häneltä tietääkses missä hänen suuri wäke-
wyytensä on, ja me jokainen annamme sinulle 1100 sikliä."
Ia Delila sanoi Simsonille: "sano minulle missä sinun suuri
wäkewyytes on," Hän wastasi: "jos joku sitoo minun 7llä
tuoreella niiniköybellä, tulen minä heikoksi niinkuin muutkin
ihmiset," Niin sitoi Delila hänen 7llä tuoreella niiniköydel-
lä hänen nukkuessaan, ja huusi: "Philistealaiset sinun päälles,
Simson!" Mutta hän rewäsi köydet niinkuin poltetut langat.
Simson wietteli wielä kahdesti Delilan, sanoen että hän tai-
dettaisiin sitoa uusilla nuorilla ja palmikoitsemalla? suor-
tuaa hiuksia hänen päästänsä, Silloin sanoi Delila: "kuin-
ka sinä sanot rakastawas minua?" Ia hän päiwä päiwältä
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waati häntä siksi että hän ilmoitti hänelle kaiken sydämensä
ja sanoi: "minun päähäni ei ole ikänä partaweitsi tullut, sil-
lä minä olen Jumalan Nasiri." Koska Delila näki että hän
oli ilmoittanut hänelle kaiten sydämensä, lähetti hän sanan
Philistealaisten ruhtinoille, jotka toiwat rahat, ja antoi hä-
nen maata helmassansa, ajeli hänen ? hiussnortuaa hänen
päästänsä ja huusi: "Philistealaiset sinun päällcs, Simson!"
Herättyänsä ajatteli Simson: "minä kirwotan itseni niinkuin
ennenkin;" sillä ei hän tietänyt Herran menneen hänen ty-
köänsä pois, Philistealaiset ottiwat hänen kiwi, puhkasiwat
hänen silmänsä ja weiwät hänen jauhamaan jywiä »vanki-
huoneessa. Kerran koska Philistealaiset wiettiwät suurta juh-
laa jumalansa Dagonin templissä, toiwat he Simsonin sin-
ne heitä huwittamaan. Hänen hiuksensa oliwat kaswaneet ja
hänen woimansa uudistunut, Templi oli rakettu Patsaille,
Simson rukoili Herraa ja tarttui kahteen keskimäiseen pat-
saasen ja nojasi wahwasti niitä wastaan. Huone kukistui ja
tappoi Simsonin ynnä hänen »vihollisensa, ja niitä, jotka hän
tappoi kuollessansa, oli enempi kuin ne jotka hän eläissänsä
tappoi (Luku 16: 4—31).

Surkia oli Israelin laita Tuomarein ajalla. Näin lop-
puu tuomarein kirja: "Silloin ei ollut kuningasta Israelis-
sa; jokainen teki niinkuin hänelle näkyi oikein olewan,"

57. IMin Kirja.
I, Tuomarien hallitessa oli kallis aika maassa, ja eräs

mies lähti Bethlehemistä Moabitain maalle, hän ja hänen
waimonsa Naemi ja hänen 2 poikaansa. Mies kuoli ja po-
jat naimat Moabitain tyttäret, Orpa ja Ruth, 10 wuoden
kuluessa kuoliwat myös molemmat pojat, ja Naemi lähti
kotimaatansa kohden, Orpa ja Ruth seurasiwat häntä. Tiel-
lä sanoi Naemi miniöillensä: "palatkaat, tyttäreni, kukin tei-
dän äitinne huoneesen, ja Herra tehköön teille niinkuin te o-
lette tehneet wainaille ja minulle," Orpa palasi; mutta Ruth
sanoi: "sinun kansas on minun kansani, ja sinun lumalas
on minun Jumalani; ainoasti kuolema woi meitä erottaa,"
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Ia he matkustiwat kahden Bethlehemiin asti. Koko lau<
punli tuli liikkeelle heidän tähtensä, ja kysyttiin: "onko todet»
la tämä Naemi?" Mutta hän sanoi heille: "älkäät minua e-
nää kutsuko Naemi (ihana), waan Mara (katkera); sillä täy-
sin käsin lätsin minä täältä, mutta tyhjin käsin on Herra an-
tanut minun palata" (Luku 1).

2. Silloin oli ohran leikkuun aika, ja Ruth meni poi-
mimaan tähkäpäitä ja tuli rikkaan miehen pellolle. Miehen
nimi oli Boas. Päiwän kuluessa tuli Boas Bethlehemistä
ja terwehti elowäkeä: "Herra olkoon teidän kanssanne!" He
wastasiwat: "Herra siunatkoon sinua!" Boas kysyi wäen pää-
mieheltä: "kenenkä tämä piika on?" Hän wastasi: "se on
moabilainen piika, joka Naemia on seurannut Moabin maal-
ta." Boas sanoi elowäelle: "waristclkaat sitomista läpimit-
ten, että hän saisi poimia sen enemmän." Ia Ruthille sa-
noi hän: "jos sinä janoot, tule tänne ja juo; ja koska ruan
aika joutuu, tule tänne ja syö minun leiwästäni." Ruth ky-
syi: "kuinka olen minä muukalainen löytänyt armon sinun
kaswois edessä?" Boas wastasi: "minulle on ilmoitettu kaik-
ki mitäs tehnyt olet anopilles, ettäs jätit isäs ja äitis ja
isäis maan ja matkustit kansaan, jotas et ennen tuntenut.
Israelin Jumala, jonka siipein alle sinä olet tullut tuuraa-
maan, palkitkoon sinua täydellisesti!"

Koska Naemi ehtoolla sai tämän tietää, sanoi hän: "se
mies on meidän läheinen sukulainen ja sinun perintöylkäs; *

mene ja puhuttele häntä." Ruth meni ja sanoi: "lewitä
siipes sinun piilas ylitse, sillä sinä olet minun perintöylkä-
ni." Boas wastasi: "minä teen mitäs sanot; sillä koko kau-
punki tietää ettäs olet kunniallinen waimo." Koska elonaika
oli ohitse mennyt, nai Boas Ruthin, ja waimot sanoiwat
Naemille: "sinun miniäs on sinulle parempi kuin ? poikaa,"
Ruth synnytti pojan, joka sai nimen Obed. Obed oli Isäin
isä, ja Dawid Isäin poika (Luku 2—4).

' Kosta mies Israelissa kuoli jättämättä poikaa jälkeensä, oli hänen
weljensä wellapää naimaan lesken. Laki teki ainoasti weljen wella«
pääksi naimaan lesken; mutta Ruthin kirjasta nähdään että kansan ta-
woissa se welwollisuus ulottui muillekin sukulaisille.
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Samuelin Kansi Kirjaa ja eHmämen
Aikakirja.

58. Eli ja Samuel
1, Ellana oli mies Lewin suwusta, jonka waimo oli

Hanna, jolle Herra ei suonut lapsia. Se mies meni wuosi
wuodelta Siloon uhraamaan Herralle, ja Hanna oli seuras-
sa. Kerta meni hän murheellisena Tcmplin owelle, missä
Eli, joka oli ylimmäinen pappi ja tuomari, istui istuimel-
lansa. Hanna rukoili hartaasti Herraa ja teki tämän lupa-
ukseni "jos Herra antaa minulle pojan, pyhitän minä sen
Herralle kaikiksi hänen ikäpäiwiksensä, ja partaweitsen ei pidä
hänen päähänsä tuleman." Eli, jota näki hänen rukoilewan,
sanoi: "mene rauhaan; Israelin Jumala antakoon sinulle
mitä sinä häneltä olet rukoillut!" Niin nousi hän ja meni
matkaansa eikä ollut enää niin murheellinen. Hanna syn-
nytti sitte pojan ja kutsui hänen nimensä Samuel. Koska
lapsi oli »vieroitettu, wei hän sen Siloon Elille ja ylisti kii-
toswirressä Herraa, joka tekee köyhäksi ja joka tekee rik-
kaaksi, joka kuolettaa ja wirwoittaa, joka alentaa ja y-
letttää. Eli oli aiwan wanha; hänellä oli 2 iltiää poi-
kaa, jotka oliwat pappia. Kuullessaan heidän pahoja teko-
jansa, sanoi hän: "ei niin minun poikani!" waan hän ei hei-
tä kurittanut (1 Sam. 1,2).

2. Nuorukainen Samuel palweli Herraa Elin edessä
ja malasi pyhässä majassa. Herran sana oli kallis siihen
aikaan, eikä ollut ilmoituksia. Eräänä yönä, ennenkuin Ju-
malan lamppu sammutettiin, kutsui Herra Samuelia, ja Sa-
muel, joka ei silloin wielä Herraa tuntenut, juoksi Elin ty-
kö; mutta Eli wastasi: "en minä kutsunut sinua; mene jälleen
ja pane maata," Herra kutsui wielä kahdesti Samuelia, jo-

ka aina juoksi Elin tykö. Niin ymmärsi Eli että Herra kut-
sui nuorukaista ja sanoi- "jos sinua wielä kutsutaan, niin
sano: puhu Herra! sillä sinun palwelias kuulee," Samuel
meni ja pani maata siallensa. Herra kutsui ncljänuesti Sa-
muelia, joka wastasi Elin käskyn jälkeen. Nyt kuului Her-
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ran ääui: "sentähden että Eli tiesi poikansa häpiällisesti
eläwän eikä kertaakaan heitä kurittanut, tahdon minä
lähettää rangaistuksen Elille ja hänen huoneellensa." Kuu
Eli aamulla sai tiedon Herran tuomiosta, sanoi hän: "Hän
on Herra, hän tehköön niinkuin hänelle on kelwollinen!"

Samuel kaswoi, ja Herra oli hänen kanssansa. Ia koko
Israel hamasta Danista Beersebaan asti tunsi Samuelin
uskolliseksi Herran propheetaksi (1 Sam, 3).

59. Elin kuolema. Samuel Tuomari.
1. Sota nousi Philistealaisten kanssa ja Israel lyötiin.

Arkki tuotiin leiriin, ja Elin 2 poikaa seurasi sitä; mutta he
lyötiin toistamiseen, ja Philistealaiset ottiwat arkin. Eli oli
nyt 98-lljastaitainen ja istui istuimellansa katsellen pitkin
tietä; sillä hän oli pclästyksissä Jumalan arkin tähden. Ia
mies, joka oli paennut taposta, tuli huutain: "Israel on
lyöty, molemmat poikas owat kuolleet, ja Jumalan ark'
ki on otettu pois." Kuultuansa tämän Jumalan arkista,
lankesi Eli taapäin ja mursi niskansa ja kuoli. Hän oli ol-
lut tuomarina 40 wuotta (1 Sam, 4).

2. Philistealaiset weiwät arkin ja asettiwat sen Dago-
nin templiin. Aamulla löysiwät he Dagonin makaaman Her-
ran arkin edessä pää ja kädet hakattuna pois.* Samalla
tuli paha tauti maahan, ja he lähettiwät ? kuukauden peräs-
tä arkin takaperin ja lahjoja myötä.

Tästä pitäin tuli Samuel tuomariksi; hänen huoneensa
oli Ramassa, mutta hän waelsi ympäri ja tuomitsi kansaa
(1 Sam. 5—7).

60. Kansa pyytää ja saa kuninkaan.
1, Wanhatsi tultuaan pani Samuel 2 poikaansa tuo-

mareiksi; mutta nämät eiwät waeltanect hänen teissänsä, ot-
tiwat lahjoja ja wäänsiwät oikeuden. Niin kaikki Israelin
wanhimmat tuliwat Samuelin eteen, sanoen: "aseta meille
kuningas, joka meitä tuomitsisi ja johdattaisi meitä sodassa."

' Dagonin kuwalla oli kalan ruumis, mutta ihmistu pää ja kädet.
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Samuel otti sen pahaksi; mutta Herra sanoi hauelle: "kuule
sinä kansan ääntä: sillä ci he ole sinua hyljänneet, waan mi-
nun he hyljänneet owat, etten minä heitä hallitsisi (1 Sam, 8).

2. Niin oli mies Benjaminin suwusta, nimeltä Kis, jolla
oli nuori poika, nimeltä Saul. Ei ollut yksikään häntä kau-
neempi Israelin lasten seassa, ja hartioistansa ylöspäin oli
hän pitempi kaikkea munta kansaa. Kis oli kadottanut muu-
tamia aasintammoja, ja Saul etsi niitä paikka paikasta ja tuli
Rainaan, jossa Samuel juuri oli kutsunut usioita aterialle
uhrin jälkeen, Päiwää ennen oli Herra ilmoittanut Samu-
elille: "huomenna tällä ajalla lähetän minä sinun tykös mie-
hen Benjaminista; woitele se minun kansani Israelin pää-
mieheksi," Koska Samuel näki Saulin, sanoi Herra: "tämä
on se mies, josta minä sinulle puhuin," Samuel wei hänen
huoneescnsa ja istutti hänen ylimmäiseksi kaikista niistä, jotka
kutsutut oliwat. Seuraamana aamuna otti hän öljyastian,
kaasi öljyä hänen päänsä päälle ja sanoi: "Herra on sinun
woidellut ruhtinaksi perintönsä päälle," Saulin mennessä
pois Samuelin tyköä, tuli Jumalan henki wcimalliscksi hä-
nessä, ja Jumala antoi hänelle toisen sydämen.

3. Samuel antoi kutsua kansan kokoon ja asetti sen su-
kuinsa jälteen. Niin heitettiin arpaa, ja arpa lankesi Benja-
minin sukukuntaan. Sitte heitettin arpaa Benjaminin suku-
jen wälillä ja wihdoin sen tawatun'suwun miesten wälillä,
ja arpa lankesi Saulin päälle. Samuel asetti hänen kansan
leskelle ja sanoi: "tässä näette kenen Herra on walinnut!"
Kansa huusi: "eläköön kuningas!" Ainoasti monikahdat Juma-
lattomat sanoiwat: "pitääkö Saulin meitä hallitseman?" eik»
he tuoneet Saulille mitään lahjaa. Mutta hän teeskeli niin-
kuin ei hän sitä kuullutkaan olisi (1 Sam. 9, 10),

61. Sau! mahmistctaan kuninkaaksi. Samuel
lakkaa olemasta tuomari.

1, Nahas, Ammonin kuningas, piiritti labesta Gilea-
dissa. Kaupungin miehet sanoiwat Nahakselle: "tee liitto
meidän kanssamme, niin me palwelemme sinua;" mutta hän
pani ehdoksi että hän puhkaisisi oikian silmän jokaiselta asu-
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jamelta "häwäistyksetsi kaikelle Israelille." He lahettiwät sa-
nan Saulille. Hän tuli juuri kedolta käyden härkäinsä jä-
tissä ja sai tämän sanoman. Herran henki tuli Saulissa
Voimalliseksi, ja hän otti parin härkiä, leikkasi ne kappaleiksi
ja lähetti sanansaattajat ympäri kaiken Israelin ja käski sa-
noa: "näin pitää tehtämän sen härille, joka ei seuraa Saulia
ja Samuelia," Herran pelko lankesi kansan päälle, että se lähti
ulos niinkuin yksi mies, Nahas lyötiin, ja hänen sotajouk-
konsa hajotettiin niin ettei kahta yhteen jäänyt. Niin kansa
sanoi Samuelille: "kutka ne owat, jotka sanoiwat: pitääkö
Saulin meitä hallitseman? antakaat ne tulla esiin tappaak-
semme." Mntta Samuel sanoi: "ei tänäpänä pidä yhdenkään
kuoleman; sillä tänäpänä on Herra tehnyt autuuden Israe-
lissa (1 Sam. 11).

2. Nyt sanoi Samuel kaikelle Israelille: "minä olen
kuullut teidän äänenne ja asettanut teille kuninkaan. Tässä
seison minä; wastatkaat minua Herran ja hänen »voideltunsa
edessä: olenko minä kenenkään härkää ja aasia ottanut, olenko
ketään sortanut, olenko lahjoja ottanut ja silmäni antanut so-
aista?" Kansa wastasi: "et sinä ole mitään semmoista teh-
nyt," Samuel waroitti kansaa ja lakkasi olemasta tuomarina
(1 Sam. 12).

82. Herra hyljäa Saulin. Dawid woidcllaan
kuninkaaksi.

1, Samuel sanoi Saulille: "Herra tahtoo etsiskellä A«
maletia siitä mitä hän teki Israelille Egyptistä tullessa.
Mene siis nyt ja hukuta kaikki mitä hänellä on äläkä säästä
mitään ihmisistä eikä karjasta," Saul löi Amalelitat ja otti
kiini heidän kuninkaansa Agagin, mutta säästi hänen ja mitä
parasta oli karjasta. Samuel kohtasi Saulin, joka tuli häntä
wastaan, näin sanoen: "minä olen täyttänyt Herran sanan,"
Samuel sanoi: "mikä on siis tämä lammasten määkynä ja
karjan ammuminen, jonkaminä kuulen?" Saul wastasi: "kansa
säästi niitä uhrataksensa Herralle." Samuel sanoi: "kuuliai-
suus on parempi kuin uhri, ja totella parempi kuin oi-
nasten lihawuus; sillä tottelemattomuus on noituuden
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synti, ja wastahakoisuus on taikaus ja epäjumalan pai-
welus; ettäs olet hyljännyt Herran sanan, on hän sinun
myös hyljännyt, ettei sinun enää pidä kuningasna oleman."
Samuel antoi tappaa Agagin eikä nähnyt enää Saulia kuo-
lemapäiwäänsä asti; sillä hän murhetti Saulista (1 Sam. 15).

2, Herra sanoi Samuelille: "täytä sarwes öljyllä ja
mene Bethlehemiin ja woitele Dawid, Isäin nuorin poika,
kuninkaaksi Saulin jälkeen. Sinne tultuansa katsoi hän Da-
widin weljeä ja ajatteli: "tosin tämä on Herran woideltu,"
Mutta Herra sanoi: "älä katso hänen muotoansa elikä suurta
kokoansa; minä olen hyljännyt hänen; sillä ei se ole niinkuin
ihminen näkee, sillä ihminen näkee mitä silmäin edessä
on, mutta Herra katsoo sydämeen." Sitte osotti Herra Bstci
weljeksestä nuorimman, Dawidin, jonka Samuel woiteli; ja
Herran henki tuli Dawidiin siitä päiwästä. Mutta Herran
henki lahti Saulista, ja paha henki waiwasi häntä Jumalalta,
Palweliat toiwat Dawidin, joka taisi hywin soittaa kantelet-
ta. Koska paha henki tuli Saulin päälle, otti Dawid kante-
leen ja soitteli; niin Saul wirwoitettiin ja tuli paremmaksi,
ja paha henki lähti hänestä (1 Sam. 16).

63. Dawid ja Goliath.
1. Taas syttyi sota Philistealaisia wastaan. Niiden

seassa oli wäkewä sankari, nimeltä Goliath, joka oli 6 kyy-
närää ja kämmenen leweyttä pitkä ja hänen keihäänsä warsi
niinkuin kankaan orsi. Hän käwi 40 päiwaä leirin edessä ja
hämäisi Israelia, sentähden ettei kukaan tohtinut käydä häntä
wastaan. Leirissä sanottiin että kuningas antaisi tyttärensä
sille, joka hänen woittaisi.

2, Isäin 3 wanhinta poikaa oli sotawäcssä; Dawid,
nuorin weljeksistä, oli palannut Bethlehcmiin kaitsemaan i-
sänsä lampaita. Isä sanoi hänelle: "ota tämä mitta tuiwa-
tnita tähkäpäitä ja nämät 10 leipää ja kiiruhda leiriin wel-
jeis tykö, ja nämät 10 tuoretta juustoa kanna päämiehelle,"

* luubalaisten kyynärä lasketaan olleen 18 suomalaista tuumaa. Go-
liathin mitt» nousisi siis yli kyynärän; mutt» pitempiäkin ihmisiä on
tawattu.
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Tultuansa leiriin kuuli Dawid Goliathista ja kuninkaan tyt-
tärestä ja tarjousi lähtemään sankaria wastaan. Gbul sanoi:
"sinä olet nuorukainen, waan hän on sotamies hamasta nuo-
ruudestansa." Dawid wastasi: "kerta kaitsin minä isäni lam-
paita; ja tuli jalopeura ja karhu ja wei lampaan laumasta.
Mutta minä juoksin sen perästä ja tapoin sen ja temmasin
lampaan sen suusta. Herra, joka minun pelasti jalopeuran
ja karhun käsistä, hän pelastaa minun tämän Philistealaisen
käsistä." Saul sanoi sitte: "mene, ja Herra olkoon sinun kans-
sasi" Dawid otti sanwansa ja linkonsa ja walitsi ojasta 5
siliätä kiweä ja käwi Philistealaista wastaan, joka huusi:
"olenko minä koira ettäs tulet sauwalla minua wastaan?" Ia
hän kiroili Dawidia jumaliensa kautta. Dawid wastasi: "sinä
tulet minua wastaan miekalla ja keihäällä ja kilwellä;
waan minä tulen sinun tykös Herran Zebaothin * nimeen.
Tänäftänä pitää koko tämän seurakunnan ymmärtämän
ettei Herra auta miekan ja keihään kautta." Sitte asetti
hän kiwen linkoonsa ja paiskasi Goliathia otsaan, että hän
lankesi maahan. Dawid juoksi ja otti hänen miekkansa ja
hakkasi poikki hänen päänsä. Philistealaiset, nähtyänsä hei-
dän sankarinsa kaatuneeksi, pakeniwat. Israelin miehet ajoi-
wat heitä takaa, löiwät monta ja ryöstiwät leirin. Jo-
nathan, Saulin poika, mieltyi Dawidiin ja rakasti häntä
niinkuin omaa sydäntänsä. Saul asetti hänen sotamiestensä
päämieheksi (1 Sam. 17).

84. Saulin kamaluus Dawidia kohtaan.
Kosla Dawid palasi lyömästä Goliathin, lauloiwat

waimot:
Saul löi 1000,
Ia Dawid 10,000.

Tästä närkästyi Saul suuresti: "He owat antaneet Da-
widille 10,000 ja minulle 1000; wielä hän kuninkaankin Val-
takunnan saa." Ia Saul katsoi julmasti Dawidin päälle
siitä päiwästä ja aina sitte. Seuraawana päiwänä wai-

' Zebaoth merkitsee taiwaan sotajoukkojen Jumalaa.
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wasi taas paha henki Saulia, ja hän oli niinkuin wiminattu.
Dawid soitteli, niinkuin hänen jokapäiwäinen tapansa oli,
Saulin edessä. Tämä syötsi keihäänsä naulituksensa Dawi-
din seinään; mutta Dawid wältti ja pelastui.

Dawid ci saanut Saulin wanhinta tytärtä; mutta nuo-
rempi Milhal rakasti häntä. Koska se Saulille ilmoitet-
tiiu, tästi hän palweliansa sanoa Dawidille: "kuningas an-
taa sinulle Mithalin; huomenlahjaksi waatii hän 100 Phi-
listealaista;" sillä Saul ajatteli Dawidin hukuttaa Philistea-
laisten kätten kautta. Dawid löi 200 PhilistealaiZta ja sai
Mithalin puolisoksensa.

Paha henti tuli taas Saulin päälle, ja toistamiseen ko-
ti hän pistää Dawidin seinää wastaan, Jonathan puhui
parhain päin Dawidista; mutta Saul paiskasi keihään poi-
kansa perään. Jonathan meni Dawidin tytö, wahwisti hän-
tä Jumalassa ja sanoi: "sinä tulet Israelin kuninkaaksi, ja
minä olen likin sinua" (1 Sam. 18—20).

83. Saul wninoo Dawidia.
Nyt oli Dawidillc ja Jonathanille käynyt selwätsi että

Saul oli lujasti päättänyt tappaa Dawidin, joka sentähden
otti pakonsa Cngeoin korpeen, Saul otti 3000 walittua
miestä ja lähti etsimään Dawidia Engediin, jossa hän meni
luolaan; mutta Dawid ja hänen miehensä istuiwat luolan
perällä. Hänen miehensä sanoiwat: "tänäpänä on Herra
antanut wihamiehes sinun käsiis." Dawid wastasi: "olkoon
kaukana minusta että minä satuttaisin käteni Herran woi-
deltuun," ja hän meni waan ja leikkasi salaa kappaleen Sau-
lin waatteen liepeestä, Saulin mentyä ulos luolasta meni
Dawid hänen jälkeensä ja huusi: "minun herrani kuningas!"
ja näytti hänelle waatteen kappaleen. Saul wastasi: "eikö
se ole sinun äänes, poikani Dawid?" ja korotti äänensä ja
itki. Ia hän sanoi: "sinä olet hurskaampi minua; sillä sinä
kostat pahan hywällä. Minä tiedän sinun tulewan kunin-
kaaksi Israelissa; wcinno siis nyt minulle ettes häwitä mi-
nun sukuani!" Dawid teki niin, ja Saul palasi kotiinsa (1

Sam. 24).
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66. Dawid ja Abigail.
Nabal oli mies, jonka karja käwi Karmelin wuorella

länteen Engedistä. ja hänellä oli 3000 lammasta ja 1000
wuohta. Näitä oli Dawid ja hänen miehensä suojelleet kor-
wessa. Kuultuansa Nabalin keritsemän lampaitansa lähetti
Dawid sanan hänelle pyytäin elatusta itsellensä ja miehil-
lensä, Nabal wastasi: "tuta on se Isäin poika? Nyt on
monta palweliaa, jotka jättämät isäntänsä; pitäislo minun
ottaman leipäni, juomani ja teuraani, jonka minä keritsimil-
leni olen teurastanut, ja antaman miehille, joita en minä
tiedä kusta he tulleet owat?" Saatuansa tämän tietää warusti
Dawid 400 miestä ja matkusti Nabalia wastaan. Mutta
Nabalin waimo, Abigail, joka oli saanut tiedon miehensä
»vastauksesta, kiiruhti panemaan runsaan lahjan aasien päälle
ja ratsasti salaa Karmelia kohden. Nähtyänsä Dawidin as-
tui hän nopiasti alas aasin selästä, lankesi hänen jalkainsa
juureen ja rukoili: "ah, herrani! älä suutu tälle tylylle mie-
helle! Ota wastaan tämä lahja jaettawaksi palwelioilles!"
Dawid wastasi: "siunattu ole sinä, joka minun tänäpänä es-
tit werta »vuodattamasta ja kostamasta omalla kädelläni."

Nabal wietti sillä aikaa huoneessansa pitoa niinkuin ku-
ningas ja tuli juuri kowin juowuksiin. Mutta huomeneltain,
koska Nabal oli wiinasta taljennut ja saanut kaikki tietää
Vaimoltansa, waipui hän halwattuna ja kuoli 10nen päiwän
perästä, ja Abigail tuli Dawidin puolisoksi (1 Sam, 25),

6? Saul taas wainoo Dawidia.
Saul lähti taas etsimään Dawidia ja sioitti itsensä Kar-

melin lähelle, Dawid kysyi: "kuka menee minun kanssani
Saulin tykö leiriin?" Abifai, loabin weli, sanoi: "minä me-
nen kanssas," Niin mcniwät he molemmat yöllä leiriin ja
tuliwat waunupiirin sisään, missä Saul ja hänen päämie-
hensä Abner malasiwat, Abisai tahtoi syöstä keihäänsä Sau-
lin läpitse, mutta Dawid kielsi sen: "kuka taitaa satuttaa
kätensä Herran woideltuun ja päästä rangaiscmatta?" Hän
otti ainoasti keihään ja wesimciljan kuninkaan päänalusen
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wierestä, ja he meniwät matkaansa eikä kukaan heitä huoman-
nut: sillä Herralta oli tullut sywä uni heidän päällensä. Da-
wid meni kauas kukkulalle ja huusi sieltä Abnerille: "mikses
warjellut Herraas kuningasta? kussa on kuninkaan keihäs ja
wesimalja, jotka oliwat hänen päänalusensa wieressä?" Saul
tunsi Dawidin äänen ja huusi: "tule takasin, poikani Dawid!
sillä en minä sinun enää tee pahaa." Dawid wastasi: "tul-
taan yksi palwelioista ja ottakaan kuninkaan keihäs."

Dawid ajatteli sydämessänsä: "kuitenkin minä jonakin
päiwänä joudun Saulin käsiin; ei ole minun parempaa kuin
mennä ojetis Philistealaisten maalle." Niin nousi Dawid
miehinensä ja tuli Philisteaan ja oleskeli siellä Saulin kuo-
lemaan asti (1 Sam. 26, 27).

68. Saulin kuolema.
1. Samuel oli kuollut ja haudattu Ramassa, ja Saul

oli ajanut noidat ja welhot pois maasta.
Philistealaiset nudistiwat sodan jaasettiwat leirinsä lis-

relin kedolle, mutta Saul sioittui Gilboan wuorelle, Saul
oli suuresti hämmästynyt ja kysyi Herralta; mutta ei Her-
ra mitään häntä wastannut. Saul sai tietää että Endorisfa
oli waimo, joka nosti kuolleitten haamuja. Hän muutti
waatteensa, otti 2 miestä seuraansa ja tuli yöllä waimon ty-
kö ja sanoi hänelle: "nosta se Ylös minulle, jonkaminä sanon."
Waimo wastasi: "sinä tiedät kyllä kuinka Saul on häwittä-
nyt noidat ja welhotmaasta; miksi siis tahdot minua paulaan?"
Saul wannoi: "ei tämä lueta sinulle pahuudeksi!" Waimo
kysyi,- "lenen minä nostan sinulle?" Saul ivastasi: "nosta
minulle Samuel," Koska waimo näti Samuelin, huusi hän
suurella äänellä: "miksts olet minun pettänyt? sinä olet Saul."
Kuningas sanoi: "älä pelkää; mitäs näet?" Waimo sanoi:
"minä näen aaween nouseman maasta ylös." Saul kysyi:
"kuinka hän on muotoansa?" Waimo wastasi: "wanha mies
nousee maasta ylös ja on waatetettu hameella." Niin ym-
märsi Saul sen olewan Samuelin ja kumarsi kaswoillensa
maahan, Samuel sanoi: "miksis olet waiwcmnut minua
nostaen minua?" Saul sanoi: "minä olen suuressa ahdistuk-
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sessa Philistealaislen tähden, Imuala on minusta luopunut
eikä wastaa minua." Samuel sanoi: "mitäs kysyt minulta?
Tosin Herra on sinusta luopunut sentähdcn ettes täyttänyt
hänen wihansa julmuutta Amalekia wastaan. Huomenna pi-
tää sinun ja sinun poikas oleman minun tykönäni, ja Herra
antaa Israelin sotajoutou Philistealaislen käsiin." Kohta kaa-
tui Saul äkisti maahan niin pittätsi kuin hän oli; hän oli
peräti hermotoin, sillä hän ei ollut mitään syönyt koko wuo-
rokautena. Waimo walmisti rnokaa ja waati hänen syö-
mään. Wielä samana yönä palasi Saul miehinensä leiriin

Sam. 28).
2. Philistealaiset hyökäsiwät, Israelitat pakeniwat, ja

paljo lankesi lyötynä Oilboan wuorella. Jonatan ja 2 hä-
nen weljeänsä oliwat kaatuneet, ja Saul pahoin haawoitettu
joutsimiehiltä. Siinä sanoi Saul aseensa kantajalle: "pistä
miekkas minua läpitse." Mutta tämä ei tohtinut sitä tehdä,
jonka tähden Saul asetti miekan rintaansa wastaan ja syöksi
siihen, ja aseen kantaja teki samaten. Seuraamana päiwänä
tuliwat Philistealaiset kaatuneita ryöstämään, haktasiwat Sau-
lin pään pois ja ripustiwat ruumiin Bethsan muurin pääl-
le; mutta labeksen asujamet meniwät yöllä sisään, ottiwat
ruumiin ja hautasiwat labeksessa (1 Sam. 31).

89. Dawid tulee kuninkaaksi (1055 e. Kr.)
Hänen suuruutensa ja woimansa.

Kuultuansa että Saul ja Jonathan oliwat kaatuneet,
runoili Dawid walituswirren, jossa kuuluu: "Israelin tyt-
täret, itkekäät Saulia! Jonathan, minun weljeni, sinä
olit minulle juuri rakas!"

Dawid lähti Philisteasta Hebroniin, ja ludan miehet
tuliwat sinne ja woiteliwat hänen kuninkaaksi. Mutta Abner
asetti Isbosetin, Saulin pojan, kuninkaaksi muiden sukukun-
tain ylitse. Kun Isboset sitte 7 wuoden ja 6den kuukauden
perästä tapettiin omiltansa, tuliwat kaikki sukukunnat Hebro-
niin ja woiteliwat Dawidin kuninkaaksi koko Israelissa.
Jerusalem oli wielä Kanaalaisten mallassa. Dawid ja hä-
nen miehensä meniwät sitä wastacm, ryntäsiwät linnan Zion,
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ja loab oli ensimäinen, joka nousi muurin päälle. Hiram,
Tyron kuningas, lähetti Dawidille cedripuita, puuseppiä jaki-
wenhaktaajia, jotta hänelle rakensiwat kuninkaallisen howin
Zionilla, joka siitä kutsuttiin Dawidin kaupungiksi. Hän
tuotti liiton arkin kanteleen ja trumpujen soitolla ja hypyllä
Jerusalemiin ja ajatteli rakentaa templin Herralle; "katso,"
sanoi hän, "minä asun ccdripuisessa huoneessa ja Jumalan
arkki asuu teltissä," Herra sanoi propheetalle Nathanille:
"mene ja sano Dawidille: ei sinun pidä minulle rakentaman
huonetta asuakseni; sillä sinä olet paljo werta »vuodattanut.
Koska sinun aikas on täytetty, pitää sinun Poikas rakentaman
minulle huoneen, ja minä wahwistan hänen »valtakuntansa i-
jankaitkisesti. Minä olen hänen isänsä, ja hän on minun
poikani. Sinun waltakuntas ja sinun isruimes on wah-
wana Pysywä ijankaikkisesti." Niin sai Dawid ainoasti
hanttia cedripuita, kultaa, hopiaa ja kalliita kiwiä templin wa<
raksi. Dawid woitti wähitcllen kaikki kansakunnat Ympäris-
tössä ja hallitsi wihdoin Euphratista aina Egyptin rajaan
saakka. Kaikkea kansaansa kohtaan toimitti hän lakia ja
oikeutta, ja hän muisti Jonathanin ja sanoi hänen pojallen-
sa: "minä annan sinnlle kaikki Saulin pellot, ja sinä saat jo-
kapäiwä syödä minun pöydässäni." Hän oli Israelin wa-
lo ja ylewin runoniekka, ja useimmat kauniit psalmit owat
häneltä (2 Sam, I—9).

7tt. Dawidin lankeemus.
I. loab piiritti Ammonin pääkaupunkia, jaUria oli hä-

nen sotawäessänsä. Eräänä ehtoopuolena käyskenteli Dawid
huoneensa katolla ja näki Bathseban, Urian waimon, jola oli
kylpemässä, Dawid tuotti hänen ja teki huorin hänen kans-
sansa, kutsui Urian Jerusalemiin, kyseli uutisia sodasta ja
syötti ja juotti häntä. Sitte lähetti hän hänen takasin lei-
riin, kirjoittain loabille käskyn panemaan Urian kowimman
sodan eteen, että hän lyötäisiin ja kuolisi, loab oli käskylle
kuuliainen, ja Uria tapettiin. Saatuansa tästä sanoman lau-
sui Dawid: "miekka syö nyt yhden, nyt toisen," Murhe-
päiwäin kuluttua otti Dawid Bathseban waimoksensa, joka
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hänelle pojan synnytti. Mutta st työ, jonka Dawid teki,
oli paha Herran edessä.

2, Herra lähetti propheetan Nathanin Dawidin tykö, ja
hän jutteli: "talsi miestä asui samassa kaupungissa, toinen
rikas ja toinen köyhä. Rikkaalla oli paljo lampaita ja kar-
jaa; mutta köyhällä ei ollut mitään muuta kuin yksi wähä
karitsa, joka söi hänen leipänsä palasta ja joi hänen juoma-
astiastansa ja makasi hänen sylissänsä, ja se oli hänelle niin-
kuin tytär. Mutta koska rikkaalle miehelle tuli wieras, ei
raskinnut hän ottaa omista lampaistansa ja karjastansa,
mutta otti sen köyhän miehen lampaan ja walmiMwieraal-
le," —Dawidin wiha julmistui suuresti, ja hän sanoi: "se
mies, joka sen teki, on kuoleman lapsi. Myös pitää hänen
maksaman neljätertaisesti sen lampaan." Nathan wastasi:
"sinä olet se mies. Urian olet sinä tappanut Ammonitan
miekalla, ja hänen waimonsa olet sinä ottanut emännäkses."
Dawid sanoi: "minä olen syntiä tehnyt Herraa wastaan."
Nathan wastasi: "Herra on sinun syntis ottanut pois, ei si-
nun pidä kuoleman; mutta ettäs tämän työn kantta saatit
Herran Viholliset pilkkaamaan, pitää sen pojan, jonka Bath-
seba on synnyttänyt, totisesti kuoleman." Dawid nöyrytti
itsensä Herran edessä ja rukoili armoa siinä wirressä, jota
on 51 psalmin lopulla * (2 Sam. 11, 12).

71. Absalonin kapina.
1, Absalon, Dawidin poika, oli kaunein mies Israelis-sa; hamasta kantapäästä päälakeen asti ei ollut yhtäkään

wirheä hänessä. Hänen hiuksensa kaswoiwat niin rajusti että
ne sota wuosi oliwat terittäwät, ettei ne hänelle tulisi ylön
raskaiksi, Wailta isä häntä suuresti rakasti jakärsi hänen hur-
japäisyyttänsä, tahtoi hän kuitenkin tehdä itsensä kuninkaaksi
isänsä siaan. Hän hankki itselleen waunut ja hewoset ja 50
edellä-juotsiaa. Hän nousi warhain huomeneltain ja asettui
howin portin wiereen, ja koska jollekin oli asiaa tulla kunin-
kaan tykö oikeuden eteen, rupesi Absalon häntä puhuttelemaan

Katso 87, N:o 3.
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ja sanoi: "sinun asias on oikia ja selkiä, mutta ei siitä ole me-
nemistä kuninkaan tykö. Jos minä kuningas olisin, auttai-
sin minä jokaisen oikeuteensa." Koska joku läheni häntä ku-
martamaan, otti hän sen syliinsä ja antoi sen suuta. Janiin
warasti Absalon Israelin miesten sydämet isältänsä. Hän
teki myös wahwan liiton Akitophelin, Dawidin neuwonanta-
jan, kanssa ja matkusti joutkonensa Jerusalemia wastaan.
Dawidin täytyi paeta poikansa edestä. Wanha kuningas sa-
noi: "Herra tehköön minulle mitä hän tahtoo," ja meni pal-
jain jaloin yli Kidronin ojan Ylös Öljymäkeäkohden, jakan-
sa seurasi häntä itkein. Hän pyysi wanhan Husain mene-
mään takasin kaupunkiin ja tekemään Akitophelin neuwon
tyhjäksi. Ia Husai, Dawidin ystäwä, palasi Jerusalemiin.

2, Akitophel sanoi Absalonille: "minä walitsen 12000
miestä ja lähden ajamaan Dawibia tataa ja karkaan hänen
päällensä niin kauan tun hän on wäsynyt ja pelästyksis-
sä." Tämä neuwo oli Absalonin mieleen, mutta hän tah-
toi ensin kuulla Husain ajatusta. Hän wastasi: "sinä tun-
net hywin isäs ja hänen miehensä; ne owat wäkewät ja nyt
wihaiset niinkuin karhu, jolta pojat owat otetut pois. On
myös sinun isäs sotamies, jota ei yöttele wäkensä kanssa.
Jos nyt tapahtuisi että alussa sinun wäkeäs kaatuisi, sanot-
taisiin kohta: Absalonin sotawäki on lyöty! Sen neuwon mi-
niä annan ettäs kokoot kaiken Israelin, ja sitte karkaamme
hänen päällensä" Herra asetti sen niin että Akitophelin
hywä neuwo estettiin, saattaaksensa Absalonille onnetto-
muuden. Dawid sai aikaa päästäksensä yli Jordanin jakoo»
tatsensa sotajoukon. Akitophel meni pois ja hirtti itsensä.

3. Dllwid asetti loabin sotajoukkonsa päämieheksi ja sa-
noi: "tohdelkaat siwiästi nuorukaista," Kowa sota syttyi E-
phraimin metsässä; Absalon lyötiin peräti japakeni; hän rat-
sasti suuren tammen alitse, hänen päänsä tarttui oksiin, ja
hän jäi rippumaan taiwaan ja maan wälillä, mutta muuli,
jolla hän ratsasti, juoksi matkaansa hänen aitansa, loab
juoksi paikalle ja pisti 3 keihästä Absalonin sydämeen. Saa-
tuansa loabilta sanoman tästä itki Dawio ja sanoi: "Absa-
lon! o joska minä olisin kuollut sinun edestäs: o Absalon,
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minun poiiam, minun poikani!" Oltuansa kuninkaana 49
ajastaikaa kuoli Dawid ja haudattiin Dawidin kaupunkiin, ja
Salomo, Bathseban poika, tuli kuninkaaksi isänsä jälkeen (2

Sam. 14: ,9-19).

IMi JumnMtenKirjaa ja toinen Aikakirja.
72. Salomon wiisaus ja hallitus.

Herra ilmaantui Salomolle unessa ja sanoi: "ano mitä
minä sinulle annan," Salomo anoi wiisautta, Wähän jäl'
teen tuli 2 waimoa hänen eteensä; he asuiwat yhdessä huo-
neessa ja molemmat oliwat synnyttäneet lapsen. Toinen niis-
tä makasi yöllä lapsensa kuoliaksi, nousi ylös ja otti toiselta
lapsen ja pani oman kuolleen lapsensa siaan. Molemmat
kiistiwät nyt oman lapsensa elämän, Salomo sanoi: "luo-
taat minulle miekka," ja miekka tuotiin kuninkaan eteen. Ia
Salomo sanoi: "jakakaat eläwä lapsi kahtia ja antakaat puo-
li kummallekin," Silloin huusi toinen: "ah, minun herrani,
antakaat hänelle se eläwä lapsi ja älkaät suinkaan tappako si-
tä." Mutta toiuen sanoi: "jaettakoon se kahtia, ei minulle
eikä hänelle pidä sitä annettaman." Silloin tuomitsi Salo-
mo sanoen: "lapsi annettakoon sille, joka sen tahtoi elämään;
sillä se on hänen äitinsä," Kaikki Israel kuuli sen tuomion
ja pelkäsi kuningasta; sillä he näliwät että Jumalan wiisaus
oli hänessä. Salomo oli wiisaampi kuin Egyptiläiset ja
kaikki muut. Hän puhui 3000 sanalaskua ja hänen wirsiänsii
oli 1005; hän kirjoitti puista, cedristä, joka kaswaa Liba-
nonilla, hamaan Isopiin asti, joka seinästä kaswaa; hän kir-
joitti eläimistä ja linnuista, mcitelewaisista ja kaloista. Hän
oli alituisessa rauhassa ja Israel asui turwassa, kukin wii-
napuunsa ja wiikunapuunsa warjossa, Hän woi pitää
12000 hewosmiestä ja suurenlaista howia; * sillä kaikki kan-

- Hänen howissansa knlui joka päiwci: 90 tynnyriä jauhoja, 30 hcir-
lää ja 100 Kunniasta, paitsi peuroja, metsäwuohia ja lihoitettnja lintuja.
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sat Euphratista Egyptin rajaan asti oliwat hänelle Verolli-
set ja toiwat hänelle lahjoja (1 Kun. 3, 4>,

73. Salomon tcmpli. Hänen jaloutensa ja
lankecmuksensa.

Salomo rakensi Herralle templin Morian wuorella. Se
dli 60 kyynärää pitkä, 20 kyynärää lewiä ja 30 kyynärää
korkia ja siis noin kahta wertaa suurempi kuin pyhä maja.
Se oli myös jaettu Kaikkein Pyhimpään, johon arkki asetet-
tiin, jaPyhään. Se oli rakettu hakatuista tiwistä, ja sisältä oli
se laudoitettu cedrillä ja silattu kullalla. Sen ympärillä oli
ensin pappien esikartano ja sen ulkopuolella kansan esikartano.
Walmiikst saatua sen kumarsi Salomo polwillensa ja rukoi-
li: "Herra! Taiwaat ja taiwasten taiwaat ei woi sinua
lasittaa; kuinka siis tämä huone, jonka minä rakensin, sen
tekisi? Mutta kuule siellä taiwaassa, kussas olet, palwe-
lias hartaat rukoukset, joitahe tässä paikassa rukoilemat:
Ia jos joku muukalaisista, joka ei ole Israelista, tulee
rukoilemaan tähän huoneesen, kuule myös hänen ruko»
uksensa, että kaikki kansat maan päällä tuntisiwat sinun
nimes japelkäisiwät sinua niinkuin sinun kansas Israel."

Salomo rakensi myös kuninkaallisen linnan, joka niinkuin
templitin oli hakatuista kiwistä ja laudoitettu cedrillä. Hän
harjoitti kauppaa kaukaisissa maissa ja ansaitsi suuret rikkau-
det,—Hänen nimensä oli kuuluisa kauas ja kuningatar Sa-
dasta tuli oppimaan häntä, Salomo wastasi kaikkiin hänen
salattuihin sanoihinsa, ja kuningatar hämmästyi wielä enem-
min hänen wiisaudestausa ja jaloudestansa.

Mutta Salomo ei ollut uskollinen loppuun asti. Hän
rakasti usioita pakanallisia waimoja; hänellä oli 700 ruhti-
nallista emäntää ja 300 jalkawaimoa, Salomon wcmhetessa
täänsiwät nämät hauen sydämensä wierasten jumalienperään,
ja hän rakensi aiwan Jerusalemin lähelle alttarin Moabilais-
ten ja Ammonilaisten kauhistamille epäjumalille. Tästä Vi-
hastui Herra, mutta ainoasti Dawidin tähden ei Herra hä-
neltä ottanut pois waltakuutaa, Salomo hallitsi 40 ajast-
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aikaa ja meni isäinsä tylli ja haudattiin hänen isänsä Da-
widin kaupunkiin (1 Kun. 5—11).

74. Rehabeam. Waltakunta jaetaan (975 e. Kr.)
Koko Israel kokoontui Sikhemiin tekemään Salomon

pojan, Rehabeamin, kuninkaaksi, ja sanoi: "sinun isäs ijes oli
raskas; huojenna se meiltä, niin me palwelemme sinua." Hän
wastasi: "menkäät pois 3teen päiwään asti," Hän piti neu°

woa wanhinten kanssa, jotka hänen isänsä neuwonautajina
oliwat olleet; ja nämät sanoiwat: "jos sinä tänäpänä nouda-
tat kansan mieltä, niin he owat sinun palwelias kaiken elin-
aikas." Sitte kysyi hän neuwoa nuorukaisilta, jotka hänen
kanssansa kaswaneet oliwat, ja heidän neuwonsa jälkeen was-
tasi hän 3tena päiwänä: "minun isäni ijes oli raskas,
mutta minä lisään wielä sen raskautta; minun isäni on
teitä kurittanut ruoskilla, waan minä kuritan teitä skor-
pioneilla." Tästä Vastauksesta närkästyi kansa suuresti, ja
10 sukukuntaa walitsi lerobeamin kuninkaaksensa; ainoasti
luda ja Benjamin pysyiwät Rehabeamille uskollisina Dawi-
din tähden. Rehabeam kokosi sotajoukon sotiaksensa lerobea-
mia wastaan, mutta Herra lähetti propheetan ja käski sanoa
hänelle: "älkäät menkö sotimaan teidän weljiänne was-
taan, waan palatkaan jokainen kotiansa; sillä se on mi-
nulta tapahtunut." Niin palasiwat he kotiinsa Herran sa-
nan jälkeen. Samaria tehtiin INnen sukukunnan elitä Is-
raelin waltatunnan pääkaupungiksi, mutta Jerusalem pysyi
pääkaupunkina 2lla sukukunnalla elikä ludan valtakunnassa
(1 Kun, 12: l-24).

Israelin umltMnta.
73. lerobeam.

lerobeam ajatteli sydämessänsä: "jos tämä kansa menee
Jerusalemiin uhraamaan, saattaa sen sydän kääntyä takasin
Dawidin suwun puoleen," Sentähden rakensi hän kultaisen
wasikan Daniin ja toisen Betheliin, ja kansa meni sinne ja
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uhrasi niille. Lewitat jättiwät wapaehtoisesti perintöinäänsa
Israelissa ja tuliwat ludaan. Mutta Herra uhkasi näin sa-
noen: "lerobeam! sinä olet tehnyt itselles wieraita juma-
lia; sentähden minä hukutan peräti sinun sukus." Hänen
poikansa tosin tuli kuninkaaksi hänen jälkeensä, mutta tapet-
tiin, ja toto suku häwitettiin. Sitte tuli kuninkaita muista
suwuista, kaikkiaan 19 kuningasta, mutta kaikki oliwat he ju-
malattomia ja palweliwat wieraita jumalia (1 Kun. 12:
23—15).

76. Akhab ja Elias.
1, Pahin kaikista luningaista oli Athab. Hän otti häi-

jyn Isebelin, Sidonin kuninkaan tyttären, puolisoksensa ja
rakensi Samariassa templin Vaalille. Propheeta Elias Ga-
lileasta meni sentähden Akhabin tykö ja ennusti.- "ei pidä
näillä wuosilla kastetta eikä sadetta tuleman muutoin
kuin minun sanani jälkeen." Sitte tuli Herran sana E-
liaalle näin.- "mene ja lymyy Krithin ojan tykönä, joka las-
kee Jordaniin." Hän meni ja oleöteli siellä ja joi ojasta ja
kaarneet weiwät hänelle leipää ja lihaa joka aamu ja joka eh-
too. Jonkun ajan perästä kuiwui oja, sillä sadetta ei ollut,
ja Elias lähti Herran sanan jälkeen Sareptaan, joka on ete-
läpuolella Sidonta. Ulkona kaupungista tapasi hän lesken,
joka kokoili puita. Hän sanoi tälle: "anna minulle wähä
wettä juodakseni ja pala leipää." Lesti watztasi: "ei ole mi-
nulla muuta tuin piwo jauhoja wattasessa ja wähä öljyä
astiassa; sen walmistan minä itselleni ja pojalleni syödäksem-
me ja sitte kuollaksemme." Elias sanoi: "älä pelkää; sillä
näin sanoo Herra, Israelin Jumala: "ei jauhot Vakkasesta
pidä loppuman eikä öljyä astiasta pidä puuttuman sii»
hen päiwään asti, jona Herra antaa sataa maan päälle."
Sen jälteen sairastui lesken poika ja kuoli; Elias rukoili ja
sielu palasi nuorukaiseen, ja hän wirtosi (1 Kun. 16: 28. 17).

2, Nyt ei 3een wuoteen ollut satanut, ja nälkä oli san»
gen towa Samariassa, Alhab itse oli hakemassa ruohoja
hewosille ja muuleille lähdette» ja ojain tykönä. Elias tuli
häntä wastaan ja sai hänen kokoomaan kaiten Israelin ja
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Vaalin propheetat Karmclin wnorelle. Elias astui kansan
eteen ja sanoi: "kuinka kauan te onnutte molemmille puo«
Iille? Jos lehowa on Jumala, niin waeltakaat hänen
jälkeensä; jos Baal on Jumala, niin waeltakaat hänen
jälkeensä! Minä olen ainoa Herran propheetaista, jota Ise-
bel ei ole hukuttanut; mutta Vaalin propheetaita on 450.
Niin antakaat nyt 2 kalpea, että nuot saawat teurastaa yh-
den ja panna puitten päälle, waan ilman tulta, ja minä o-
tan toisen ja teen samaten. Kumpikin sitte huutakaamme
jumalansa nimeä, ja kumpi Jumala wastaa tulen kautta, hän
olkoon Jumala!" Kaikki kansa »vastasi: "se on oikein!" Vaa-
lin propheetat huusiwat jumalaansa aamusta ehtooseen asti;
mutta hän ei wastcmnut. Elias sanoi: "huutakaat wahwasti!
ehkä teidän jumalanne on ajatuksissa, taikka nukkunee hän!"
Ehtoolla teurasti Elias talvensa, pani sen puiden päälle il-
man tulta ja rukoili: "Herra! ilmoita tänäpänä että sinä
olet Israelin Jumala, ja minä sinun palwelias." Ia
lankesi Herran tuli ja poltti hänen uhrinsa. Kansa huusi:
"lehowa on Jumala! lehowa on Jumala!" Elias sanoi: "ot-
takaat Vaalin propheetat kiini!" Kansa teki niin, ja Elias an-
toi heidät kaikki tappaa Kisonin ojan tykönä. Taiwas tuli
pilwistä mustaksi, ja tuli sangen suuri sade (1 Kun. 18).

Akhab ilmoitti Isebelille mitä Elias tehnyt oli. ja Ise-
bel uhkasi tehdä Eliaalle niinkuin hän oli tehnyt Vaalin pro-
pheetaille, Elias pakeni korpeen ja toiwotti itsellensä kuole-
mat» sentähden että Israel oli rikkonut Herran liiton. Mutta
Herra sanoi: "palaja takasin; wielä on 7vtttt Israelissa,
jotka ei ole polwiansa taiwuttaneet Vaalin edessä" (1

Kun, 19).
3, Naboth oli mies, jolla oli wiinamäki, jonka hän oli

perinyt isiltänsä, Akhab tahtoi mielellään ostaa sen wiina-
mäen, sentähden että se oli läsnä hänen linnaansa. Naboth
ei tahtonut myydä perintömaatansa, jota olisi ollut Moseksen
lakia wastaan, Akhab tuli siitä pahalle mielelle, heitti it-
sensä wuoteelle eitä syönyt, Isebel sanoi: "nouse ja syö ja
ole hywällä mielellä; minä saatan sinulle Nabothin wiina-
mäen," Hän kirjoitti kirjan Akhabin nimessä jakäski tuoma-
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rit toimittamaan todistajia että Naboth oli kironnut Juma-
laa ja kuningasta. Naboth kimitettiin kuolialsi, jaAthab meni
omistamaan Nabothin wiinamäleä. Mutta Herra lähetti
Eliaan häntä wastaan wiinamäteen sanomaan: "siinä pai-
kassa, jossa koirat nuolesteliwat Nabothin weren, pitää nii-
den myös sinun wercs nuoleskeleman; ja koirat pitää syömän
Isebelin." Akhab ammuttiin sodassa, ja weri wuoti hänen
haawastansa sotawaunuihin. Mutta kosta waunut »virutet-
tiin Samariassa, nuoliwat koirat hänen wertansa. Isebel
syöstiin alas linnan akkunasta; ja loska häntä mentiin hau-
taamaan, ei hänestä löydetty kuin pääkallo, jalat ja paljaat
kämmenet; lopun oliwat koirat syöneet (1 Kun. 21, 22.
2 Kun. 9: 30-57).

77. Elisa.
Koska Herra tahtoi Eliaan ottaa ylös taiwaasen, tawi-

wät Elias ja Elisa yhdessä. Elisa, joka tiesi mitä tapahtu-
ma oli, ei tahtonut hänestä luopua. Niin tuliwat he Jor-
danille; Elias löi hameensa weteen, joka hajosi molemmille
puolille, niin että he täwiwät kuiwana sen läpitse. Käydessä
sanoi Elias: "ano mitä minä sinulle tekisin ennenkuin minä
otetaan pois sinulta." Elisa sanoi: "suo kaksi osaa sinun
hengestäs olla minun kanssani." Elias ivastasi: "sinä olet
anonut towaa asiata; mutta kuitenkin, jos sinä näet minun
koska minä sinulta otetaan pois, tapahtuu se niin," Koska
he ynnä käwiwät ja puheliwat, tuli tuliset waunut tulisten
hewosten kanssa ja nostiwat Eliaan tuulispäässä taiwaasen.
Sen näti Elisa. Hameen, jota oli Elinalta pudonnut, otti
hän, ja tultuansa Jordanille löi hän weteen, jota erkani, ja
hän käwi ylitse (2 Kun. 2).

Wähäisessä kaupungissa Kisonin rannalla asui waralli»
nen waimo, jonka tykönä Elisa majaili aina kaupunkiin tul-
lessansa. Sen waimon poika kuoli, ja propheeta rukoili Her-
raa, ja waimo sai poikansa takasin (2 Kun, 4).

Naaman, Syrian kuninkaan sadanpäämies, oli spitali-
nen. Hänen huoneessansa oli wangittu israelinen piika, jota
f«noi emännällensä: "o, jos minun herrani olisi propheetan
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tykönä, joka on Samariassa, niin hän parantaisi hänen spi-
tcilistansa." Pilkan sanan jälkeen matkusti Naaman prophee-
tan tykö, joka käski hänen mennä ja pestä itsensä 7 kertaa
Jordanissa. Naaman teki niin, parani ja palasi Samariaan
runsaasti lahjoittaatsensa prophcetaa; mutta tämä ei ottanut
mitään lahjaa wastaan (2 Kun. 5).

78. Israelin waltakunnan häwitys (722 e. Kr).
Wiimincn kuningas, Hosea, oli murhannut edeltäjänsä,

mutta ei kuitenkaan ollut niin jumalaloin kuin hänen edelli-
sensä Israelin kuninkaat, Assyrian kuningas, wäkewä Sal°
manassar, teki hänen werolliseksi; mutta kun Hosea ei mak-
sanut weroa ja lähetti sanansaattajat Egyptiin, retki Salma-
nassar Samariaa wastaan ja piiritti sitä kolme ajastaikaa
ja walloitti sen w, 722 e. Kr, Hosea pantiin kahleisin, ja
kansa wietiin Assyriaan. Salmanassarin pojanpoika lähetti
wäkeä muista maistansa Samarian kaupunkeihin asumaan
Israelin lasten siaan, * Nämät eiwät peljänneet Herraa,
joka sentähden lähetti heidän sekaansa jalopeurat, jotka hei-
ta surmasi. Kuningas käski sentähden lähettää heille yhden
niistä papeista, jotka he oliwat wieneet pois Samariasta, ja
tämä opetti heitä kuinka heidän piti Herraa palweleman.
Mutta kuitenkin he myös palweliwat omia jumaliansa, niin
että he samalla palweliwat niitä ja Herraa. Näistä uu-
sista asujamista ja kymmenen sukukunnan jäänöksistä, joi-
ta ei pois wiety, kaswoi siellä uusi kansa, jota kutsuttiin
Samarialaisiksi. He oppiwat aina paremmin tuntemaan
Herran; mutta ludalaiset eiwät tahtoneet lukea heitä oikeiksi
weljilsensä, ja niin syttyikatkera wiha Juvalaisten ja Sama-
rialaisten wälillä (2 Kun. 17).

" Ne 10 sukukuntaa ei koskaan palanneet; ne katoowat pian histo-
riasta ja kaiketi suliwat niihin kansoihin, joiden seassa he asuiwat.
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luäan WMKunta.
73. losaphat. Atalia. loas.

ludan Valtakunnassa hallitsi yhäti kuninkaita, kaikkiaan
20, Dawidin suwusta. Moni niistä oli paha ja palweli
wieraita jumalia, mutta usiat oliwat jumalisia ja palweliwat
Herraa, niin ettei epäjumaluus pääsnyt semmoiseen waltaan
kuin Israelin »valtakunnassa.

losaphat oli 4jäs kuningas. Hän pelkäsi Herraa, sen-
tähden wahwisti Herra hänelle waltakunnan wihollisia was-
taan, mutta suuttui hänelle siitä että hän teki liiton epäju-
malisen Akhabin kanssa ja otti hänen tyttärensä Atalian »ai-
moksi pojallensa.

losaphatin kuoltua saatti Atalia miehensä asettamaan
Vaalin palweluksen maahan ja murhasi koko kuninkaallisen
huoneen, paitsi kuninkaan pojan loaksen, jonka ylimmäisen
papin waimo pelasti ja kätki templissä 6 wuotta. Kun loas
oli ?wuotinen, antoi ylimmäinen pappi hänen templissä ju->
listaa kuninkaaksi. Atalia kuuli metelin, riensi tcmpliin ja
huusi: kapina, kapina! Mutta ylimmäinen pappi antoi ottaa
kiini ja tappaa hänen (2 Aikak, 17—23).

Bft. Ahas. Hiskia ja propheeta Esaia.
1, Yksi seuraawista kuningaista, Ahas, waelsi Israelin

kuningasten tiellä; hän heitti omat poikansa tuleen pakanoit-
ten kauhistuksen jälkeen ja sulki Herran huoneen.

2. Hänen poikansa Hiskia oli jumalisin kaikista ludan
kuningaista. Hän awasi kohta Herran huoneen ja särki epä-
jumalainalttarit, ja waskikärmeen, jonka Moses oli korwessa
ylentänyt, mursi hän rikki sentähden että Israelin lapset sille
suitsuttiwat. Hän asetti uudesti jumalanpalweluksen Moset-
sen lain jälkeen, ja koko kansa wietti pääsiäistä suurella ilolla,

10 wuotta siitä kun Salmanassar oli häwittänyt Israe-
lin waltakunnan, tuli hänen poikansa Sanherib Jerusalemia
wastaan ja puhui ylpeitä sanoja: "älkäät luulko että teidän
Jumalanne woi pelastaa teitä; sillä pakanain jumalat eiwät
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ole woineet pelastaa kulin heidän maatansa Assyrian luuin-
taan käsistä." Hiskia meni ylös Herran templiin ja rukoili.-
"Herra! auta meitä Assyrian kuninkaan käsistä, että laitti
maan waltakunnat tietäisiwat sinun, Herra, oleman ainoan
Jumalan." Prophecta Esaia lähetti seuraaman sanoman- "Her-
ra on kuullut mitäs häneltä rukoillut olet." Herran enkeli
kulki sinä yönä Assyrialaisten leirin lävitse jatappoi 185,000
miestä, ja Sanheribiu täytyi palata häpiällä kotiansa-, koska
hän rukoili Jumalansa huoneessa, tappoiwat hänen omat poi-
kansa. Wähän sen jälleen sairastui Hiskia kuolemallensa.
Esaia paransi hänen ja lupasi hänelle wielä 15 wuotta eläät-
sensä. Babelin kuningas lähetti hänelle sanansaattajia ja
lahjoja onnen toiwotuksitsi; sillä hän oli tuullut hänen sai-
rastaneeksi. Hiskia ilostui ja osotti heille koko tawarahuo-
ncensa. Niin tuli Esaia ja julisti: "aika tulee että kaikki
sinun huoneestas, mitä sinun esi-isäs koonneet owllt, wie-
dään pois Babeliin, ja myös lapset, jotka sinusta tule-
mat, otetaan palwelioiksi Babelin kuninkaan huoneesen"
(2 Kun. 16, 18—20).

81. Manasse. losia. Zedekia. ludan walta-
kunnan häwitys (588 e. K.)

1. Kansa luopui luopumistansa Herrasta; kuningas
Manasse heitti lapsensa tuleen pakanain kauhistawaisen ta-
wan jälteen, niinkuin hänen isänsä isäkin Ahas tehnyt oli;
propheetat warottiwat turhaan ja uhkasiwat että se rangais-
tus oli tulewa, josta jo Moses (4?) oli ennustanut.

2. Wiiminen hywä kuningas oli losia, Hän perkasi
ludatzta ja Jerusalemista pois epäjumalain palweluksen, pa-
rannutti Herran templin ja piti pääsiäistä niin juhlallisesti,
ettei sen wertaista oltu nähty sitte Samuelin aikoja.

Mutta tämä kiiwas kuningas woi ainoasti ajaksi pois-
taa Herran rangaistuksen; kansa oli wietäwä mciatulkeuteen,
kuritettawaksi Herraa etsimään.

Nebukadnesar, Babelin kuningas, walloitti maan ja otti
kaiken tawaran Herran huoneesta ja kaikki ylimmäiset ja »voi-
malliset sotamiehet ja taitamat työmiehet, ja wei myötänsä
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Aabeliin w. 606. Näiden seassa oli myös Daniel. Tästä
ensimäisestä Viemisestä luetaan wankius Babelissa.

3. Nebukadncsar asetti losian pojan, Zedekian, kunin-
kaaksi, 9tenä wuonna teki Zedekia kapinan huolimatta pro-
pheetasta Jeremiasta, joka ennusti waltakunnan häwityksen
ja waroitti kuningasta pitämään walansa, jonka hän Nebu-

kadnesarille oli wannonut. Päästäksensä tästä waiwalloisesta
propheetasta, heittäytti kuningas hänen wankiuteen; mutta
prophcetan sanat käwiwät toteen. Nebukadnesar tuli koko so-
tajoukkonsa woimalla ja piiritti 2 wuotta Jerusalemia, jossa
nälkä tuli aiwcm suureksi, Zedekia ja sotawäki pakeniwat
yöllä, mutta saawutettiin lerithon lakeudella. Zedekian täy-
tyi nähdä lapsensa tapettaman; sitte puhkaistiin hänen sil-
mänsä, ja hän wietiin kahleissa Vabeliin. Jerusalemin muu-
rit kukistettiin, templi ja kaikki huoneet poltettiin, ja asuja-
met wietiin wankiuteen Vabeliin W.588 e. Kr. (2 Kun. 21—25).

82. Gzekiel. Daniel.
ludalaiset Babelin wankiudessa.

I, ludalaisten synnit oliwat suuret, jaraskas oli myös
heidän rangaistuksensa. Heidän täytyi asua pakanain seassa
ja halata takasin pyhään kaupunkiin ja jumalanpalwelulseen
Herran templissä, 13?mäs psalmi tuwailee mimmoinen hei-
dän mielensä oli wankiudessa:

Babelin wirtain reunalla
Me istuimme ja itkimme,
Kun sinun muistimme, Sion!
Ilokantcleet surulla
Suurella ne ripustimme
Pakanamaan pajustohon.
Sortajat meitä taskiwät
Sionin wirsiä weisata
Ia itkusuulla iloita!
Kuinka me Herran wirsiä
Veisaisimme wieraalla maalla?
Jos unhotan sinun, Jerusalem,
Oilia käteni mun unhottakoon!
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Kieleni suuulakeen tarttukoon
Milloin sinua en enää muista
Ia ylinnä ilonani pidä!

- 2. Kuitenkaan ei Herra heitä heittänyt lohduttamatta.
Jeremian ennustuksesta he tiesiwät että 70nen wuoden kulut-
tua Herra oli heitä armahtama ja saattawa takasin heidän
isäinsä maahan. Ia Herra lähetti heille 2 suurta propheetaa,
Ezekielin ja Danielin, lohduttamaan ja wahwistamaan heitä.

Näin sanoi Herra: "niinkuin paimen etsii lampaitansa,
loska he laumastansa eksyneet owat, niin tahdon minä myös
lampaitani etsiä ja heitä kaikista kansoista omalle maallensa
wiedä (Ez, 34: <2, l 3). Minä annan teille uuden sydämen,
ja uuden hengen panen minä teihin; ja otan pois teidän li-
hastanne tiwisen sydämen ja annan teille sydämen lihasta
(Ez. 36: 2«).

3. Danielin kaswatus. Hän selittää unen Nebu
kadnesarille.

Nebukadnesar käski ylimmäisen tamaripalweliansa wa-
litll ylimmäisten ludalaisten lapsista pulskeimmat ja toimel-
lisimmat pojat ja kaswattaa ne palwelioiksi kuninkaan holvis-
sa. Niin muodoin tuli Daniel ja 3 muuta opetetuksi Kalde-
alaisten kielessä ja kirjallisuudessa. Mutta Herra antoi Da-
nielille ymmärryksen kaikkinaisissa näyissä ja unissa (Dan. 1).

Nebukadnesar näti unta, waan ei woinut muistaa sitä.
Hän hämmästyi siitä unesta ja uhkasi tappaa kaikki tietäjät,
jollei he taitaisi ilmoittaa hänelle unta ja sitä selittää. Sitä
ei he taitaneet; mutta Daniel rukoili Herraa ja sai höllä
näyssä tietää sekä unen että selityksen. Kuningas oli nähnyt
suuren tuwan; sen pää oli kullasta, rinta ja käsiwarret hö-
plästä, watsa ja lanteet waskesta, sääret raudasta ja jalat
puolittain raudasta ja puolittain sawesta. Kiwi, jota ei ih-
miskäsi heittänyt, löi kuwaa niin että se musertui ja wietiin
pois niinkuin akanat tuulessa. Mutta kiwi muuttui suureksi
wuoreksi, että se koko maan täytti, Daniel selitti sen näin-
-4 waltatuntaa on tulewa perästyksin; sitte on Jumala tai-
waasta asettawa »valtakunnan, jonka pitää kaikki nämät wal-
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takunnat särkemän ja hajoittaman, mutta itse on se pysywä ijan-
kaikkisesti.* Nebukadnesar sanoi: "totisesti on teidän Jumalan-
ne kaikkein jumalain Jumala ja kaikkein kuningasten Herra,
joka salaiset asiat ilmoittaa." Daniel tehtiin nyt Aabelin
maakunnan haltiaksi ja kaikkein wiisasten päämieheksi (Dan. 2),

4. Danielin 3 ystäwää heitetään tuliseen pätsiin.
Nebukadnesar teetti kultaisen kuwan, 60 kyynärää korkian,

ja läski kaikkein kumartaa ja palwella sitä. Ne 3 nuoru-
kaista, jotka oliwat Danielin kanssa kaswatetut, eiwät tahto-
neet totella kuninkaan käskyä ja heitettiin sentähden pätsiin,
joka oli lämmitetty tulikuumaksi. Mutta Herran enkeli tuli
heidän tykönsä, ja he käweliwät tulessa, joka ei hiuskarwaa-
kaan heistä polttanut. Nähtyänsä sen sanoi kuningas: "ei yh-
tään jumalala ole, joka niin pelastaa taitaa kuin näiden mies-
ten Jumala," Hän käski heidän tulla ulos pätsistä ja käski
jokaisen hakata kappaleiksi, joka heidän Jumalaansa pilkkaisi
(Dan. 3).

5. Daniel selittää kirjoituksen seinässä.
Kuningas Velzasar teki kuuluisan pidon päämiehillensä.

Koska wiina rupesi waikuttamaan, käski hän tuoda ne kul-
taiset ja hopeiset maljat, jotka hänen isänsä Nebukadnesar
Jerusalemin templistä ottanut oli; hän ja hänen miehensä
joiwat niistä, Samassa tuliwat sormet niinkuin ihmisen
kädestä ja kirjoittiwat seinään. Tämän äkätessä muuttui
kuninkaan muoto, ja hän pelästyi ja lähetti noutamaan wii-
saat; mutta ei kukaan heistä taitanut lukea ja selittää kir-
joitusta, Sitte tuotiin Daniel, joka sanoi: "kirjoitus on tä-
mä: "meno, meno, teM upharsin. Ia tämä sen selitys: si-
nun päiwäs owat luetut; sinä olet punnittu ja aiwan köykäi-
seksi löytty, sinun waltakuntas on jaettu Medialaisille ja Per-
sialaisille. Samana yönä tapettiin Belzasar (Dan, 5),

6. Daniel heitetään jalopeurain luolaan.
Dareios Medialainen tuli kuninkaaksi Aabelissa ja a-

setti waltakuntaan 120 haltiaa ja niiden yli 3 päämiestä,

' Nämät 4 waltakuntaa owat Babylonian, Persian, Makedonian j»
Romin, jotka kaikki piti peräytymän Jumalan waltakunnnn edestä.
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joista Daniel oli yksi. Kun Daniel woitti nämät kaikki, a-
jatteli kuningas pannaksensa hänen koko waltakunnan päälle.
Sentähden nämät tahtoiwat syöstä hänen ja saattiwat ku-
ninkaan antamaan sen käokyn että se. joka 30nenä päiwänä
rukoilisi jotakin muuta kuin kuningasta, heitettäisiin jalopeu-
rain luolaan. Mutta Daniel ei seurannut tätä käskyä, waan
rukoili Jumalaansa niinkuin ennenkin. Wihamiehet riensi-
wät sisään ja tapasiwat Danielin rukoilemassa. Tämän kuul-
tuansa tuli kuningas sangen murheelliseksi, mutta ei löytänyt
mitään neuwoa pelastaaksensa Danielia, joka heitettiin jalo-
peurain luolaan Mutta Herra lähetti enkelinsä, joka tukki
jalopeurainkidat. Seuraamana päiwänä wedettiin Daniel e-
hiänä ylös luolasta, ja kuningas käski että ne miehet, jotka

kantaneet Danielin päälle, heitettäisiin luolaan; ennen-
kuin he luolan pohjaan ehtiwät, tarttuiwat jalopeurat heihin
ja musersiwat heidän luunsakin. Myös Koreksen (Kyrön)
hallitessa oli Daniel suuressa arwossa pidetty (Dan. 6).

Luwut 7—12 sisältämät näkyjä: "Iksi niinkuin ihmisen
poika tulee jawanha-ikäinen antaa hänelle woiman, kun-
nian ja waltakunnan, ja hänen maltansa on ijankaikki-
nen walta, joka ei huku, ja hänen waltakunnallansa ei
ole loppua."

83. <hmn Kirja.
1. Palaus Aabelista.

Kores, Persian kuningas, oli Valloittanut Babelin. Vuo-
den perästä (536), kosta ne 70 wuotta oliwat kuluneet, kuu«
lutti hän seuraawan kirjoituksen: "Herra taiwaan Jumala
on antanut minulle kaikki maan Valtakunnat jakäskenyt
minun rakentaa hänelle huoneen Jerusalemissa. Kuka
on hänen kansastansa, hän menköön Jerusalemiin ja ra-
kentakoon Herralle Israelin Jumalalle huoneen." Niin
walmistiwat itsensä päämiehet, papit ja lewitat ja muut, joi-
ta Jumalan henki kehoitti, yhteensä 50,000, palaamaan isäin-
sä maahan. Kuningas Kores myös antoi ne kulta- ja ho-
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pia° astiat, * jotka Nebukadnesar oli ottanut Jerusalemista.
Ne, jotka jäiwät Babeliin, antoiwat ruusaita lahjoja awutsi
lähtiöille. Serubabel, päämies Dawidin huoneesta, ja ylim-
mäinen pappi losua johdattiwat heitä Jerusalemiin.

Toisena wuonna palattuansa kotiin laskiwat he uuden
templin perustuksen Morian wuorella, missä Salomon templi
oli seisonut. Papit puhalsiwat torwiin, lewitat weisasiwat, ja
kansa kiitti Herraa. Mutta moni wanhoista, jotka oliwat
nähneet Salomon templin, itki suurella äänellä niin ettei
kansa erottanut ilon ääntä itkun äänestä, Samarialaiset
tuliwat sanoen: "suokaat meidän rakentaa teidän kanssanne;
sillä mekin etsimme teidän jumalalanne." Mutta Seruba-
bel ja losua eiwät tahtoneet sallia sitä; sillä he eiwät pitä-
neet heitä oikeina weljinänsä. Samarialaiset kostiwat sen
niin että saiwat Persian kuninkaan estämään rakentamisen.
Työ herkesi moneksi wuodeksi, siksi että propheetat Haggai ja
Sakaria puhuiwat intoa ja rohkeutta kansaan. Serubabel ja
losua rupesiwat uudesti rakentamaan ja antoiwat kysyä ku-
ningas Dareios Hystaspilta jahka ei heillä Koretsen käskyn
mukaan ollut lupa rakentaa. Asian tutkittuansa suostui kunin-
gas siihen, ja hänen hallituksensa 6tena wuonna (516) pää-
tettiin rakennus, ja templi wihittiin suurella ilolla (Luku I—6).

2. Esra tulee Jerusalemiin.
Noin 50 wuotta sen jälkeen sai kirjanoppinut pappi Esra

Persian kuninkaan luwan lähteä Jerusalemiin sekä kaikki ne
Juvalaiset, joilla oli halu häntä seurata. Kohta hänen tul-
tuansa tuotiin esiin walitus siitä että papit ja muut Moseksen
lakia wastaan oliwat ottaneet pakanallisia waimoja. Esra
puhui asian suoraksi ja wannotti heitä, ja he lupasiwat erota
pakanallisista »aimoistansa (Luku 7—10).

' Arkkia ei mainita; luultawasti oli se palanut templin kanssa (81: 3).
Ei tässä templissä, jonka wankiudesta palaajat rakenstwat, eikä siinä, jon-
ka Herodes rakensi, löytynyt arkkia; Kaikkein Pyhin oli tyhjä.
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84. KeKemian Kirja.
Nehemia, ylsi maankulkeuvessa olewista ludalaisista, oli

Persian kuninkaan juomanlaskia. Hän kertoo: "miehiä lu-
dasta tuli minun tyköni; minä kyselin heiltä Juvalaisista,
jotka wankiudesta pääsneet oliwat, ja Jerusalemin menoista.
He wastasiwat että muurit oliwat jaotetut ja portit tulella
poltetut. Joku aita sen jälkeen lastin minä wiinaa kunin-
kaalle, joka kysyi: miksis olet niin alakuloinen? Minäwasta-
sin: minun isäini kaupunki on kylmillä, ja hänen porttinsa o-
wat tulella kulutetut. Kuningas kysyi: mitä siis anot? Mi-
nä olin kuninkaan edessä otollinen ja sanoin: jos minä ar-
mon löydän sinun edessäs, lähetä minä isäini kaupunkiin ra-
kentamaan sitä."

Kuningas lähetti hänen päämieheksi Juvaan. Tultuan-
sa Jerusalemiin rupesi hän kohta rakentamaan sen muureja.
Samarialaiset ja muut Juvalaisten wihamiehet kokiwat työ-
tä estellä. Mutta kosta puoli wäestä rakensi muuria, oli
toinen puoli aseissa, eikä Nehemia riisunut waatteitansa.
52na Päiwänä tuliwat muurit walmiitsi, ja wihollisten täy-
tyi tunnustaa että tämä työ oli Jumalalta. Sitte kokoon-
tui kaikki kansa niinkuin yksi mies, ja kirjanoppinut Esra
luki korlialta lawalta Moseksen lain sanasta sanaan ja se-
litti sen kansalle, ja lehtimajan juhla wietettiin suurella i-
lolla 8 päiwiiä. Samarialaiset rakensiwat itsellensä temp-
lin Garizim wuorelle. Nehemia kuoli noin w, 430 (Lu-
lu 1—8),

83. HMmn Kirja.
1, Ahaswerus (Xerres), Persian kuningas, teki 7 päi-

wäiset pidot päämiehillensä. Wiina teki kuninkaan iloiseksi,
ja hän lähetti noutamaan kuningatarta näyttääksensä häntä
wieraillensa; sillä hän oli erinomaisen kaunis. Mutta kun
hän ei totellut, hyljäsi kuningas hänen, Wähän sen jäl-
keen ihastui kuningas kauniisen Indalaisneitsyyn, nimeltä
Esther, jonka hän otti puolisoksensa, Esther ei ilmoittanut
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Mistä kansasta ja sumusta hän oli; sillä niin oli hänen ela-
tusisänsä Mardokhai hänen opettanut. Wähän aikaa sen
jälkeen sai Mardokhai tietää että 2 kuninkaan owenwartiaa
aikoiwat heittää kätensä kuninkaan päälle, ja ilmoitti sen Es-
therille. Owenwartiat hirtettiin, ja asia kirjoitettiin kunin-
gasten aikakirjaan (Luku 1. 2).

2. Sitte korotti kuningas Hamanin ja antoi hänelle y-
lemmän istuimen kuin muille päämiehillensä ja käski taik»
lein notkistaa polwensa ja kumartaa hänelle-. mutta Mar-
dokhai ei kumartanut. Haman kiukustui siitä ja haki kostoa;
hän tahtoi tappaa ei ainoasti Mardokhain, waan myös loko
sen kansan, johon hän kuului, ja juolsiat lähetettiin wiemään
kuninkaan kirjaa kaikkiin maakuntiin että kaikki ludalaiset yh-
tenä päiwänä surmattaisiin. Mardokhai lähetti Estherille
koplan siitä kirjasta. Esther puetti itsensä kuninkaallisiin
waatteifin, astui kuninkaan eteen, joka hänen wastaan otti
armollisesti ja kysyi: "mitäs anot? maikka puolen waltakun-
nasta annan minä sinulle." Hän pyysi ainoasti että kunin-
gas ja Haman samana päiwänä tulisi siihen pitoon, jonka
hän oli walmistanut. He tuliwat, ja aterioitessa kysyi ku-
ningas taas: "mitäs anot?" Hän pyysi maan että he seuraa-
manakin päiwänä tulisiwat hänen pitoonsa. Kotiin mennessä
tapasi Haman Mardokhain, joka ei terwehtänyt. Kotiin tul-
tuansa kutsui hän ystäwänsä ja emäntänsä ja sanoi: "kunin-
gatar ei kutsunut ketään muita pitoonsa tuin kuninkaan ja
minun; ja huomeneksi olen minä taas kutsuttu hänen tykön-
sä kuninkaan kanssa. Mutta mihin kelpaa kaikki tämä niin-
lanan kuin se ludalainen Mardokhai käy kuninkaan howissa?"
He sanoiwat: "anna tehdä hirsipuu, 50 kyynärää korkia, ja
pyydä huomenna kuninkaalta lupaa hirttää Mardokhai sii-
hen." Se neuwo kelpasi ja hirsipuu walmistettiin (Luku 3—5).

3. Sinä yönä ei saanut kuningas unta ja antoi lukea
kuningasten aikakirjaa edessänsä. Kun siitä luettiin että
Mardokhai oli ilmiantanut ne 2 owenwartiaa, kysyi kunin-
gas: "minkä palkinnon on hän saanut?" Hänelle mustattiin:
"ei ole hän mitään palkintoa saanut."

Seuraamana päiwänä tuli Haman pyytämään lupaa hirt-
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tää Mardolhain. Kuningas otti hänen wastaan seuraawilla sa-
noilla: "mitä on tehtäwä sille miehelle, jota kuningas tahtoo kun-
nioittaa?" Haman ajatteli sydämessänsä: "ketästä kuningas pa-
remmin tahtoisi kunnioittaa kuin minua?" ja wastasi: "se mies
on puetettawa kuninkaallisiin waatteisin ja pantawaratsastamaan
kuninkaan hewosella kuninkaallinen kruunu päässä jayksi päämie-
histä taluttamaan hewosta kaupungin läpitse ja huutamaan:
näin on tehtäwä sille miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa."
Kuningas sanoi: "kiiruhda ja tee niin Mardokhaille" (Luku 6).

4. Ehtoolla istui kuningas ja Haman pidoissa kuningat-
taren tykönä. Kuningas taas kysyi häneltä: "mitäs anot?"
Kuningatar wastasi: "suo minulle henkeni ja minun kansani,
sillä me olemme myydyt teloitettawiksi." Kuningas kysäsi:
"kuka se on, joka tohtii senkaltaista ajatella tehdäksensä?"
Hän wastasi: "se wihamies ja wainooja on tämä paha Ha-
man," Kuningas wihastui ja käski hirttää Hamanin siihen
hirsipuuhun, jonka hän Mardokhaita warten oli teettänyt.

Kirjaa, joka Juvalaisten surmaamisesta oli lähetetty, ei
taidettu ottaa takaperin, sillä se oli kuninkaan sormuksella lu-
kittu; mutta kuningas lähetytti uuden kirjan, jossa ludalai-
set saiwat luwan suojella itseänsä ja tappaa wiholliseusa.
Peläten Mardokhaita, joka nyt oli likin kuningasta, oliwat
maaherrat ludalaisille awulliset. ludalaiset tappoiwat 75,000
»vihollisistansa ja rupesiwat wiettämään wuotista juhlaa, jo-
ka kutsuttiin Purim, pelastuksensa muistoksi (Luku 7—10).

88. Jobin Kirja.
1. Johdanto.

Job oli Jumalinen mies Usin maalla. Hänellä oli?
poikaa ja 3 tytärtä, 7000 lammasta, 3000kamelia, 500 pa-
ria härkiä ja 500 aasintammaa; hän oli woimallisempi kaik-
kia, jotka Itäisellä maalla asniwat. Wanhat nousiwat hä-
nen edessänsä ja ruhtinat waikeniwat koska hän puhui. Kos-
ka hänen poikansa oliwat wiettäneet pitoja, syöneet ja juo-
neet, nousi hän warhain aamulla ja uhrasi; sillä hän ajatte-
li: "minun poikani owat taitaneet syntiä tehdä ja unohtaneet
Jumalan sydämessänsä".
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Eräänä päiwän» tuliwat Jumalan lapset Herran eteen,

ja saatana heidän seurassansa. Herra kysyi saatanalta: "kus-
ta sinä tulet?" Hän wastasi: "minä olen waeltanut ympäri
maan," Herra kysyi wielä: "oletko ottanut waaria minun pal-
weliastani Jobista? Ei hänen wertaistansa ole maalla pel-
käämään Jumalaa ja wälttämään pahaa," Saatana wastasi:
"turhaanko Job pelkää Jumalaa? Etkös ole piirittänyt hän-
tä ja hänen huonettansa ja kaikkia, mitä hänellä on, ja siu-
nannut hänen käsialaansa? Mutta ojenna kätes ja tartu kaik-
keen häneen saatuunsa, totisesti silmäis edessä luopuu hän si-
nusta," Herra wastasi: "kaikki hänen tawaransa olkoon sinun
lädessäs, ainoasti häneen itse älä kättäs satuta!"

Eräsnä päiwänä oliwat hänen lapsensa pidoissa wan-
himman weljensä huoneessa, ja sanansaattaja tuli Jobille ja
ilmoitti: "härilläkynnettiin, ja aasit käwiwät läsnä laitumel-
la. Niin tuli Arabialaisia, tappoiwat palweliat ja ottiwat
eläimet; minä yksin pääsin sanomaan sinulle." Hänen wielä
puhuessa tuli toinen ja sanoi: "tuli lankesi taiwaasta ja polt-
ti lampaat ja palweliat; ja minä yksin pääsin," Wielä tä-
män puhuessa tuli kolmas ja sanoi: "Kaldealaiset hyötasiwät
kamelein päälle, ottiwat ne pois ja löiwät palweliat miekan
terällä; minä yksin pääsin," Tämän wielä puhuessa tuli nel-
jäs, sanoen: "poikas ja tyttäres söiwät ja joiwatwanhimman
weljensä huoneessa, ja katso! sunri tuulispää tuli korwesta,
kukisti huoneen, ja sinun lapses runneltiin kuoliaksi sen alle;
minä ainoasti pääsin sanomaan sinulle." Silloin rewäsi Job
waatteensa, laukesi maahan ja rukoili Herraa ja sanoi: "alas»
ti olen minä tullut äitini kohdusta; alasti minä jälleen
täältä palajan; Herra antoi, Herra otti, Herran nimi ol-
koon kiitetty!"

Näissä kaikissa ei rikkonut Job eikä tehnyt tyhmästi Ju-
malala wastaan.

Taas tuliwat Jumalan lapset Herran eteen, ja saatana
heidän seurassansa. Herra kysyi saatanalta- "kusta sinä tu-
let?" Hän wastasi: "minä olen waeltanut ympäri maan,"
Herra kysyi wielä: "oletko ottanut waaria minun palwelias-
tani Jobista, joka wielä pysyy wcckuudessansa?" Saatana
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wastasi: "kaikki mitä ihmisellä on, antaa hän hengestänsä;
mutta ojenna kätes ja rupee hänen luihinsa ja lihaansa, to-
tisesti silmäis edessä luopuu hän sinusta." Herra sanoi: "hän
olkoon sinun tädessäs, kuitenkin säästä hänen henkeänsä."
Niin löi saatana hänen pahoilla paisumilla, hänen kantapääs-
tänsä kiireesen asti, ja hän otti sawiastian ja kaapi itseänsä
sillä ja istui tuhassa. Hänen emäntänsä sanoi: "wieläkö py-
syt wakuudcssas? siunaa Jumalaa ja kuole!" Job wastasi:
"sinä puhut niinkuin tyhmät waimot puhuwat. Jos me
olemme hywää saaneet Jumalalta, eikö myös meidän
pidä ottaman pahaa wastaan?" Kaikissa näissä ei Job
syntiä tehnyt.

3 Jobin ystäwistä oliwat kuulleet hänen onnettomuu-
tensa ja tuliwat häntä lohduttamaan. Mutta ei he moineet
häntä tuntea ja istuiwat hänen tykönänsä ? päiwää ja?
yötä; sillä he näkiwät hänen kipunsa sangen suureksi (Luku
1. 2).

2. Wäitös Jumalan hallituksesta.
Nyt awasi Job suunsa ja kirosi sen päiwän, jona hän

syntynyt oli. Ne 3 ystäwää kokiwat toinen toisensa jälkeen
puolustaa Jumalaa. Jumala on, sanoiwat he, wanhurskas;
mutta ihminen ei ole puhdas Jumalan edessä; ihminen on
itse syypää niihin kärsimyksiin, jotka Jumala hänelle lähettää.

Job, wastasi: "minä kyllä sen tiedän että niin on, ettei
ihminen taida hurskas olla Jumalan edessä." Mutta sentään
arweli Job että Jumala oli liian loma häntä wastaan-, niin
raskaita kärsimyksiä ei hän ollut ansainnut. Miamiansa syyt-
ti hän ett» he häntä liian armottomasti tuomitsiwat. "Te
olette kaikki häijyt lohduttajat" (Luku 3—17).

Istäwät pitämät päänsä ja tuomitsemat seuraamassa
wäitöksessä wielä kowemmin Jobista, sanoen että hän mah-
taa olla suurempi syntinen kuin muut ihmiset, koska Juma-
la on hänelle lähettänyt niin erinomaisen lomia waiwoja.
Mytettynä semmoisesta syytöksestä puhahtaa Job: "minä o-
len ollut sotian silmä, ontuman jalka ja köyhän isä; oudon
ei tarwinnut yötä ulkona mieltää, waeltajalle awasin minä
oweni, en minä palaani syönyt yksinäni" (Luku 18—31),
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3!e 3 miestä ei taitaneet enää wastata. Silloin nousi

neljäs, Elihu, joka tähän asti oli ollut waiti, sentähden et-
tä hän oli nuori. Hän wihastui Jobille siitä että hän pi-
ti itsensä hurskaampana Jumalaa; hän närkästyi niille 3lle
ystäwälle, sentähden ettei he mitään wastausta löytäneet ja
kuitenkin tuomitsiwat Jobin, Minä osotan, sanoi hän, että
Luojani on hurskas. Kuka tutkii hänen tiensä, ja kuka taitaa
sanoa hänelle: sinä teet wllärin? Hän kurittaa ihmistä limulla
wuoteessansa. Koska ihminen rukoilee häntä, armahtaa hän
häntä niin että hän taas ihastuu elämästä (Luku 32—37).

Jobilla ei ole mitään wastaamista, ja hän on jo Höy-
rytetty koska Jumala puhuu hänelle tuulispciästä: "kuka olet
sinä, joka tohdit pimentää minun neuwojaui taitamattomalla
puheella? Wyötä kupees niinkuin mies; minä kysyn sinulta,
opeta minua!" (Luku 38—41),

3. Päätös.
Silloin wastasi Job Herraa ja sanoi: "minä tunnustan

että olen taitamattomasti puhunut asioista, jotka owat
minun tietoani korkiammat, joita en minä ymmärrä. Mi-
nä kysyn sinulta, opeta sinä minua!"

Herra nuhteli niitä 3a ystäwää siitä, että oliwat tai-
tamattomasti puhuneet hänen hallituksestansa, ja siunasi
Jobia, joka parani ja tuli kahta rikkaammaksi kuin ennen;
hän sai taas 7 poikaa ja 3 tytärtä ja eli sen jälkeen wielä
140 wuotta ja kuoli wanhana ja elämästä tyllänsä saanut
(Lulu 42),

87. Mwi.
Psaltarin kirja sisältää 150 psalmia, joista, päälläkir-

joitusten jälkeen, 73 on Dawidilta, 12 Asaphilta, jonka Da-
wid asetti wcisua templissä johdattamaan, 2 Salomolta ja
1 (90nes) Mosekselta. Wielä 12 muuta psalmia omistetaan
nimitetyille kirjoittajille; loput 50 puuttuwat päälläkirjoi-
tusta, Koska 90nes psalmi on Mosekselta ja muutamat,
esimerkiksi 137mäs (katso 82 N:o 1), owat kirjoitetut jälkeen
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Babelin wankiudcn, luuluwat ne noin 1000nen wuodett pit-
kään aikakauteen.

1. Messianisia psalmia.
2: ?. Herra sanoo Messialle: sinä olet minun poikani,

tänäpänä minä sinun synnytin.
22: 2. Kärsiwä Messiä huutaa: minun Jumalani, minun

Jumalani! miksis minun hyljäsit?
110: i. /.. Herra sanoi minun Herralleni: istu minun

oikialle kädelleni siihen asti että minä panen sinun wihollises
sinun jalkais astinlaudaksi. Sinä olet pappi ijankaiktisesti
Melthiscdekin säädyn jälleen.

2. Psalmia, jotka kuwailewat Jumalan luontoa.
19: ,2. Taiwaat ilmoittamat Jumalan kunnian, ja awa-

ruus julistaa hänen kättensä teot.
33: 9, Koska hän sanoo, niin se tapahtuu; hän käskee,

ja se on tehty.
90: 2, Ennenkuin wuoret oliwat ja maa ja maailma

luotiin, niin ijankaitkisesta ijankaiMsehen olet sinä, o Jumala!
94: g. Joka korwan on istuttanut, eikö hän kuulisi; taikka

joka silmän loi, eikö hän näkisi?
103: 12, Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herra-

kin armahtaa pelkääwäisiänsä.
104: 24, Herra! kuinka suuret ja monet owat sinun lä»

sialas! sinä olet kaikki taitawasti säätänyt.
139: l—/<. Herra! sinä tutkit minua ja tunnet minun.

Joko minä istun eli nousen, niin sinä sen tiedät. Sinä ym-
märrät kaukaa minun ajatukseni; sillä katso! ei ole sanaakaan
minun kielelläni, jota et sinä, Herra, kaikkia tiedä.

139: ?—1«. Knhunka minä menen sinun hengestäs, ku-
hunka minä sinun kaswois edestä pakenen? Jos minä astui-
sin ylös taiwaasen, olet sinä siellä; jos minä wuoteeni tuo-
nelassa rakentaisin, katso! sinä olet sielläkin. Jos minä ot-
taisin aamuruskon siiwet ja asuisin meren äärissä, niin sinun
tätes sielläkin minua johdattaisi, ja sinun oikia kätes pitäisi
minun.



93

3. Dawidin psalmi koska Nathan oli tullut hänen
tykönsä Bathseban tähden.

51: 3. ?. 12.18. 1». Ole minulle armollinen, o Jumala,
laupiutes tähden. Katso! minä olen synnissä syntynyt, ja mi-
nun äitini on synnissä minun siittänyt. Jumala! luo mi-
nuun puhdas sydän ja anna minulle uusi wahwa henki. Ei
sinulle kelpaa uhri, muutoin minä sen olisin antanut; ja polt-
touhri ei sinulle ensinkään kelpaa. Ne uhrit, jotka Jumalalle
kelpaawat, owat murheellinen henki; ahdistettua ja särjettyä
sydäntä et sinä, o Jumala! hyljää.

88. Salomon jMlMut.
1 Kun. 4: 32 (katso 72) tiedämme että Salomo puhui

3000 sanalaskua. Se kirja, jota kutsutaan Salomon sana-
laskuiksi, sisältää 31 lukua, noin 900 wärsyä ja melkein yhtä
monta sanalaskua. Kirja alkaa näin: "Salomon, Dawidiu
pojan, Israelin kuninkaan sanalaskut." Luku 25 alkaa näin:
"Minät myös owat Salomon sanalaskut, jotka Hiskian, lu-
dan kuninkaan, miehet owat tähän lisänneet." 2 wiimistä
lukua omistetaan kahdelle tuiki tuntemattomalle miehelle.

3: 2. Luota Herraan kaikesta sydämestäs; mutta älä
luota sinun ymmärryksees.

4: 23. Warjele sydämes ennenkaikkea warjeltawaa; sillä
siitä elämä tulee.

6: e. Sinä laiska! mene muurahaisen tykö ja wiisastu
9: <o. Herran pelko on wiisauden alku.
13: 24. Joka witsaansa säästää, hän wihaa lastansa;

waan joka sitä rakastaa, hän aikanansa sitä kurittaa.
16: 31. Harmaat hiukset owat kunnian kruunu, koska

ne tawataan »vanhurskauden tiellä.
25: 21. 22, Jos wihamiehcs isoo, rawitse häntä leiwällä;

jos hän janoo, juota häntä wedellä; niin sinä koloot tuliset
hiilet hänen päänsä päälle.

27: ,0, Älä hyljää sinun ystäwätäs ja sinun isäs ys-
täwiä.
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89. Salomon MmMja.
Tämä kirja, joka ei ilmoita itseänsä olewan Salomolta,

luullaan kirjoitetuksi Nehemian ajoilla. Kirjoittaja, joka on
tuiki tuntematoin, laskee Salomon puhumaan. Hän antaa
tämän kuninkaan, joka itse oli niin paljo elämästä kokenut,
puhua elämän menoista. 110 elämässä niinkuin kaikki muu-
kin, sanoo hän, tulee Jumalalta. Niin ota siis ilo wastaan;
mutta muista tarkoin että se on turha ja tyhjä, jos sitä ei
nautita Herran pelwossa.

1: 2. O turhuuden turhuus, sanoo saarnaaja, turhuu-
den turhuus; kaikki on turhuus.

1: 12, 2: 4—n. Minä, saarnaaja, olin Israelin kuningas
Jerusalemissa, Minä rakensin huoneita, istutin wiinapuita,
tein itselleni kryydimaita ja tarhoja ja istutin niihin kaiken-
laisia hedelmällisiä puita. Minä ostin palwelioita ja Piikoja;
minulla oli suuremmat tawarat karjasta ja lampaista luin
muilla; minä kokosin kultaa ja hopiaa, minä toimitin itselleni
weisaajoita miehistä ja waimoista, minä annoin mitä ihas-
tusta silmäni toiwoiwat enkä estänyt sydämeltäni mitään i-
loa. Mutta koska minä katsoin kaikkia töitäni, katso! se oli
kaikki turhuus.

11: 9. Iloitse, nuorukainen, nuoruudessas, riemuitse nuo-
rimies päiwinä; tee mitä sydämes käskee ja silmäs halajamat;
mutta tiedä että Jumala kaikkein näitten tähden sinun
tuomion eteen asettaa.

12: i Ajattele sinun luojaas nuoruudessas ennenkuin
pahat päiwät tulewat ja ne wuodet lähestywät, joista lienet
sanowa: ei ne minulle kelpaa.

12! !3, jH. Kaiken opin päätös on: pelkää luma»
lata ja pidä hänen käskynsä; sen tulee kaikkein ihmisten
tehdä; sillä Jumala tuottaa tuomiolle kaikki salatut työt,
joko ne owat hywät taikka pahat.
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W. Salomon KorKm weift,
Korlia weisu, oikeastaan weisujen weisu, se on- paras

weisu, on Luwun 1: i mukaan Salomolta, Se kuwailee kah-
den rakastawaisen puhtaan ja tulisen rakkauden. Tällä kir-
jalla ei olisi mitään siaa raamatussa, jos siinä ci olisi us-
konnollinen sisältö. Herran, yljän, ja seurakunnan, hänen
kihlatun morsiamensa, keskinäinen tila tässä kuwataan maal-
lisen rakkauden muodossa.

91. ProMtat
I. Gfaia. Hänen kirjansa jakauu kahteen osaan; edel-

lisessä (Luku 1—39) esiin tulee Messiä kuninkaana ja tuo-
marina, toisessa (Luku 40—66) rarsiwäisenä sowittajana.

1. Rangaistussaarnoja ludaata wastaan.
5: i—e. Herra oli istuttanut wiinamäen lihawaan paik-

kaan; hän aitasi sen, perkasi kiwet pois ja istutti siihen par-
haat wiinapuut; hän rakensi myös siihen tornin ja kaiwoi
wiinakuurnan. Hän odotti sen kantamaan hywiä wiinamar-
joja; waan se kantoi pahoja marjoja. Te siis Jerusalemin
asujat ja ludaan miehet! tuomitlaat nyt minun ja minun
wiinamäteni wälillä. Mitä siis olisi enempi wiinamäelleni
tehtäwä, jota en minä tehnyt ole? Miksi kantoi se siis aino-
asti pahoja marjoja? Kuulkaat nyt mitä minä tahdon wiina-
mäelleni tehdä- minä otan pois hänen aitansa ja annan hä-
nen olla autiona, niin että ohdakkeita ja orjantappuroita pi-
tää hänessä taswaman.

29: 13, ii. Että tämä kansa lähestyy minua suullansa
ja kunnioittaa minua huulillansa, mutta heidän sydämensä on
kaukana minusta, ja he palwelewat minua ihmisten käskyin
jälkeen, joita he opettawat; niin minä myös teen tälle kansalle
ihmeellisesti, hirmuisesti jakamalasti, että heidän wiisastensa
wiisaus hukkuu ja heidän ymmärtäwäistensä ymmärrys kät-
ketään.
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3. Manaus parannukseen.
55: L. ?. Etsikäät Herraa koska hän löytää taidetaan;

rukoilkaat häntä koska hän läsnä on. Jumalaloin hyljätköön
tiensä ja pcchantekiä ajatuksensa, ja palatkoon Herran tykö,
niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä
hänen tykönänsä on paljo anteeksi antanmsta.

3. Ennustuksia Messiasta.
7: n. Katso! neitsy siittää ja synnyttää pojan; sen nimi

pitää kutsuttaman Immanuel (Jumala meidän kanssamme).
11: i. Witsa on putkahtawa Isäin kannosta.
40: 3—5. Huutawaisen ääni on korwessa: Malmista-

kaat Herran tietä ja tehkäät tasaiset polut erämaassa
meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot pitää korotettaman
ja kaikki wuoret ja kukkulat alettaman ja koliat silitettämän,
ja kaikki liha on näkewä Herran autuuden.

53: 4—7. Totisesti hän kantoi meidän sairautemme,
ja meidän kipumme hän sälytti päällensä. Hän on haa-
woitettu meidän pahain teloimme tähden, ja meidän syn-
teimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen
päällänsä että meillä rauha olisi, ja hänen haawainsa
kautta olemme me parannetut. Ei hän suutansa aivan-
nut, niinkuin karitsa, joka teuraaksi wiedään.

4. Messian waltakunnan woitto.
65: <?. 25. Katso! minä luon uuden taiwaan ja uuden

maan. Susi ja lammas pitää yhdessä laitumella käymän,
jalopeura ja härkä yhdessä korsia syömän, ja kärmcet pitää
maata syömän. Ei heidän pidä wcchingota tekemän eikä tur-
meleman koko minun pyhällä wuorellcmi, sanoo Herra.

11. Jeremia, joka eli siihen aikaan, jolloin Juvan wal-
takunta häwitettiin, oli aiwan nuori, koska Herra hänen kutsui
propheetalsi. Hän wäistcli, sanoen.- "Herra, Herra! en minä
kelpaa saarnaamaan, sillä minä olen nuori." Herra wastasi:
"älä sano- minä olen nuori; waan mene mihin minä sinun
lähetän ja puhu kaikki mitä minä sinulle käsken; minä pa-
nen sanani sinun suuhus." Hän ennusti että Jumala, epä-
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jumaluuden ja muiden syntien rangaistukseksi, oli salliwa
kansan wietäwälsi Aabeliin, Mutta ei kukaan tahtonut hän-
tä kuulla; hänen kirjansa poltettiin, ja hän itse heitettiin wan-
kiuteen. Hän oli kiiwaasti kieltänyt kapinasta Nebukadnesa-
ria wastaan. Kun tämä oli Jerusalemin »valloittanut, tuotti
hän Jeremian wankiudesta ja jätti hänen oman tahtonsa ival-
taan, joko seurata Oabeliin taikka jäädä kotiin. Jeremia wa«
litsi jäämään onnettomaan kotimaahansa ja weisasi 6 wali-
tuswirttä, itkujen kirjan, Jerusalemista, Ensimäinen wali-
tuswirsi alkaa näin: kuinka se kaupunki niin yksinäinen on,
joka ennen oli täynnä kansaa? Hän on niinkuin leski, se
ruhtinatar kaupunkien seassa.

111. Joel ennustaa hengen wuodattamisesta. Herra
sanoo (luku 2:28): "minä tahdon Vuodattaa Henkeni kai-
ken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne pitää
ennustaman."

IV. Amos oli paimen, jonka Herra otti karjasta ja te-
ki propheetaksiALuku 3: s: "tapahtuuko jotain pahaa kau»
pungissa, jos ei Herra sitä tee?" Luku 9:n: "minä (Herra)
tahdon taas kaatuneen Dawidin majan rakentaa niin»
kuin se entisellä ajalla ollut on."

V. Jonas. Herra sanoi Jonnalle: "mene siihen suu-
reen kaupunkiin Niniwcen ja saarnaa että se on kutistettawa;
sillä sen pahuus on tullut minun kaswoini eteen," Mutta
Jonas, aikoenpaeta Herran edestä, lähti lopfteen, jossa hän
astui hahteen, joka oli menemällänsä Tarsiin (Spaniassa),
Mutta Herra lähetti myrskyn merelle, niin että laiwa oli
upftomaisillansa. Haaksimiehet sanoiwat keskenänsä: "heittä-
käämme arpaa tietääksemme kenen tähden tämä onnettomuus

Arpa lankesi lonaalle, joka sanoi: "heittäkäät
minä mereen; sillä minä tiedän että tämä kowa ilma tulee
teidä<päällenne minun tähteni." Miehet soutiwat maalle tul»
laksensa, Mutta ei woineet; sillä meri käwi kowasti. Niin he
heittiwät lonaan mereen, ja kohta asettui meri lainehtimas-
ta. Herra toimitti suuren talan nielemään lonaan, Ia
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Jonas oli talan »vatsassa 3 päiwää ja 3 yötä. Silloin
käski Herra kalan heittää lonaan maalle.

Toistamiseen puhui nyt Herra Jonnalle - "mene siihen
suureen kaupunkiin Niniween saarnaamaan mitä minä käs-
ken." Jonas meni kaupunkiin ja huusi: "wielä 40 päiwää
ja Niniwen pitää hukkuman." Niniwen miehet tetiwät pa-
rannuksen ja paastostwat, ja kuningas nousi istuimeltansa ja
riisui kalliit waatteensa, kääri itsensä säkkiin ja istui tuhkaan.
Koska Jumala näki että he palasiwat pahasta tiestänsä, ka-
tui hän sitä pahaa, jota hän oli puhunut heille tehdäksensä
ja säästi kaupungin. Mutta Jonas pani sen pahaksensa, sa-
noen: "niinpä se on kuin minä sanoin, koska wielä olin o-
massa maassani ja tahdoin paeta yli meren. Sillä minä
tiedän että sinä Jumala olet armollinen ja laupias, pit-
kämielinen ja suuresta hywyydestä ja anteeksi annat
pahat teot. Niin ota nyt minun sielnni minusta; sillä mi-
nä kuolisin ennenkuin eläisin." Herra wastasi: "luuletkos
oikein wihastunees?"

Jonas meni kaupungin ulkopuolelle ja rakensi itselleen
lehtimajan ja istui siinä nähdäksensä miten käwisi. Herra
toimitti pensaan taswamacm warjoksi lonaan pään ylitse; ja
Jonas iloitsi siitä, Seuraawana aamuna lähetti Herra ma-
don, joka söi pensaasta, että se kuiwettui. Kuuma itätuuli
puhalsi, ja aurinko paisti lonaan päähän, ja hän sanoi: "mi-
nä kuolisin ennenkuin eläisin." Silloin sanoi Herra- "sinä
armahdat pensasta, jestas et mitään waiwaa ole nähnyt et-
tä sitä kaswattanut, joka Yönä taswoi ja yönä katosi; eikö
minun pitäisi armahtaman sitä suurta kaupunkia Niniwctä,
jossa on enempi tuin 120,000 ihmistä, jotka ei tiedä erot-
taa kumpi oikia ja kumpi wascn täsi on?"

VI. Mikha sanoo (Luku 5: l): "ja sinä, Vethlehem!
joka olet liika wähäinen olemaan ludan parasten kau-
punkien seassa sinusta on tulewa Israelin hallitsia,
jonka lähtö on ollut alusta ja ijankaikkisuudesta."

VII. Habakuk ennustaa että Kaldealaiset piti tukista-
man ludan ja sitte itse kukistuman, sentähden "että kerökaa-
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wat heidän »voimansa olewan heidän Jumalansa" (Luku 1:
1,); sillä ainoasti "wanhurskas uskosta oneläwä" (Luku2:>),

Vili. Sakharia ennustaa (Lutu 9: g): "iloitse sinä,
Sionin tytär, suuresti! Katso sinun kuninkaas tulee si-
nulle wanhurskas, auttaja ja köyhä, ja ajaa aasin tam°
man warsalla."

IX. Malakhia, wiiminen propheeta, eli samaan aikaan
kuin Nehemia. Hän ennustaa Messian edellä-käwiästä. Her-
ra sanoo (Luku 3: i): "Katso! minä lähetän enkelini, joka
minun eteeni pitää tien walmistaman." (Luku 4:5): "Katso!
minä lähetän teille propheetan Elian ennenkuin se suuri
ja hirmuinen Herran päiwä tulee; hän on kääntämä i°
säin sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isäinsä
puoleen ja walmistawa Herralle otollisen kansan."

82. Wanwn Wezztamentin KanoniP Kirjat
Wanha testamentti sisältää seuraamat kirjat, jotka kutsu-

taan kanonisiksi: I. Historialliset kirjat: I—s Laki elikä 5
Mosetscn kirjaa, 6 losua. ? Tuomarit, 8 Ruth, 9, 10
Samuelin 2 kirjaa. 11, 12 Kuningasten 2 kirjaa, 13, 14
taksi aikakirjaa, 15 Esra. 16 Nehemia, 17 Esther, 11. Ru-
nolliset kirjat: 1 Job, 2 Psaltari, 3 Salomon sanalaskut.
4 Salomon saarnaaja. 5 Salomon korkia wcisu. 6 Jere-
mian walituswirret, 111. Propheetalliset kirjat: 4 isoa
propheetaa: 1 Esaia, 2 Jeremia. 3 Hesekiel. 4 Daniel.
12 wähempää propheetaa: 1 Hosea. 2 Joel, 3 Amos. 4
Obadia. 5 Jona, 6 Mikha, 7 Nahum. 8 Habakut. 9 Se-
phania, 10 Haggai, 11 Sakharia, 12 Malakhia. Kaikkiaan
39 kirjaa. Näistä kirjoista sanoo Paawali 2 Tim. 3: lö:
"koko raamattu on Jumalalta annettu ja tarpeellinen o-
piksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kuritukseksi." Ia apostoli
Pietari sanoo 2 Piet. 1:2l: "ei yksikään ennustus ole wie°
lä ihmisen tahdosta tuotu edes; waan pyhät Jumalan
ihmiset owat puhuneet, waikutetut pyhältä hengeltä."
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»3. Wanwn Testamentin nVoKrWM KuM.
Kanonisten kirjain jälteen seuraa meidän biblioissa usi-

oita tirjoja, jotta kutsutaan apotryphisitsi. Ne ei ole anne-
tut Jumalalta, eitä ne siis taida ehdottomasti, niinkuin ka-
noniset, olla jaltaimme kynttilä ja walkeus teillämme. Iu«
dalaiset ei niitä lukeneet synagogissansa. Lutherilainen seu-
rakunta pitää niitä kunniassa sentähden että ne sisältämät pal-
jo hywää. "Ne owat," sanoo Lutheri. "hyödylliset ja Hu-
wittawaiset lukea." Mutta uskon perustuksena ei meidän seu-
rakunta niitä pidä. Niissä biblioissa, joita Britannian ja
Ulkomaan bibliascura ulos antaa, ci löydy apokryphoja.

1. Tobiaan kirja, joka puhuu eräästä hurskaasta ju-
dalaisesta perheestä, isä Tobias, waimo Anna ja poika To»
bias, jotta Salmanassar oli wienyt wankiuteen ja eliwät
Niniwessä, Sanherib Jerusalemista paettuansa raiwost In»
dalaisia wastaan ja otti Tobiaalta mitä hänellä oli. Wähän
jälkeen putosi jotain Tobiaan silmiin, josta hän tnli sotiatsi.

Ekbatanassa, Median pääkaupungissa, eli hurskas neito,
Sara, joka ? kertaa oli ollut kihlattu; mutta kailki hänen
yltänsä oli paha henki Asmodcus tappanut. Herra tuuli
näiden raskaasti kiusattuin rukoukset ja lähetti ulos Rapha-
elin, yksi niistä ?stä enkelistä, jotta seisomat hänen taswoin-
sa edessä. Wanhalla Tobiaalla oli 10 latenttia saamista
Mediassa ja tahtoi lähettää poikansa sinne niitä noutamaan.
Raphael saattaa hänen Etbatanaan ja sitoo Asmodein. To-
bias nai Saran, ja enkeli tuo ne 10 talenttia. Tobias palaa
waimonensa kotiin, ja enkeli toimittaa wanhalle Tobiaalle
näkönsä takasin ja tästee panna iirjaan mitä tapahtunut on,
ja ei he häntä sitte enää näe.

2, Hudithan kirja, jota kertoo leskestä ludithasta, jo-
ka meni Vihollisten leiriin ja tappoi Holophernetsen, joka
sanotaan olleen Nebukadnesarin sotapäämies.

3. Kappaleet lisätyt Estherin kirjaan.
4, Wiisauden kirja, joka on muodostettu Salomon sa-

nolaskujen mukaan. Luku 2:2- "perkeleen kateudesta on
kuolema maailmaan tullut,"
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5. lesus Sirakhin pojan wiisaus, joka myös on mu-
kaillus Salomon sanalastuista.

6. Barukhin kirja.
?. Kappaleet lisätyt Danielin kirjaan. 1 Asarian ru-

kous (Asana oli yksi niistä, jotka heitettiin tuliseen pätsiin).
2 Kolmen miehen tiitoswirsi tulisessa pätsissä. 3 Susannan,
historia. 4 Velistä (se on: Vaalista) Aabelissa. 5 Lohi-
tärmeestä Vabelissa.

8. Makkabien 2 kirjaa historiallisesta sisällöstä.
9, Manassen, Juvan kuninkaan rukous.

94. IMlmuten luotona DewmiaM mna
lewMnnn lmmtMeen.

(430 e. Kr. 70 j. Kr,)

1. Makkabit.
ludalaisia hallitsi Persian kuninkaan maaherrat siksi että

Aleksanteri Suuri kukisti Persian waltakunnan, Aleksanteri
kuoli 323, ja hänen waltakuntansa jaettiin hänen fotapää»
miestensä kesken. Juvalaiset joutuiwat ensin Egyptin alle
kuulumaan, mutta antausiwat 100 wuotta myöhemmin wa-
paehtoisesti Syrian kuninkaan Antiokhos suuren alamaisiksi.

Tämän pojanpoika Antiokhos, joka itse otti liikanimen
Epiphanes (loistama), mutta jonka muut kutsuiwat Epima-
nes (hurja), tahtoi pakottaa Juvalaiset greekalaiseen uskoon
ja greekalaiseen elämälaatuun. Hän kielsi lapsia Ympäri-
leikkaamasta ja Herran templissä uhraamasta, Templi wi«
hittiin Jupiterille, ja pyhät astiat wietiin pois (1 Matk. 1:
2 Matt, 5,6),

Moni luopui ja uhrasi epäjumalille. Mutta usioita oli,
jotka pysyiwät lujina ja lernaammin kuoliwat luin Herran
laista luopuiwat, ? weljestä piestiin toinen toisensa jälkeen
ja kidutettiin kuoliaksi. Äiti seisoi ja katseli sitä ja kehoitti
lapsiansa pysymään lujana Herrassa; wiimisetsi tapettiin äi-
tikin (2 Makt, ?),
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Siihen aitaan eli ludeassa pappi, nimeltä Mattathias,
jolla oli 5 poikaa. Kuninkaan sanansaattaja tuli hänen ty-
könsä ja lnpasi kultaa ja kunniaa, jos hän tahtoisi uhrata
epäjumalille. Mattathias wastasi: "minä ja minun poikani
emme tahdo hyljätä isäin lakia." Samassa tuli yksi Juva-
lainen ja uhrasi kaikkein nähden epäjumalan alttarilla; siitä
syttyi Mattathiaan kiiwaus lain tähden, niin että hän tappoi
sen Juvalaisen jakuninkaan käskyläisen. Sitte jätti hän kaikki
mitä hänellä oli ja pakeni poikinensa Wuorille, mihin kaikki
ne, jotka lain tähden tiiwastuiwat, kokoontuiwat hänen seu-
raansa. Seuraawana »vuonna, 166, kuoli häu asetettuaan
poikansa Indan päämieheksi (1 Makk. 2).

ludas sai liikanimen Matkabi (wasara); sillä hän o-
li rohkia niinkuin jalopeura ja löi Syrialaiset usiammasti;
hän walloitti Jerusalemin, puhdisti ja wihki templin ja a-
setti wihkimysjuhlan sen asian muistoksi. Monen miehullisen
työn perästä kaatui ludas sodassa suurta yliwaltaa wastaan
(1 MaN. 3—9- i-tB. 2 Makk. 8—15).

ludau kuoltua walittiin Jonathan, Mattathiaan nuorin
poika, päämieheksi; mutta kun hän kamaluudella otettiin Wan-
giksi ja tapettiin, walittiin Simon, wanhin »veljeksistä, pää-
mieheksi. Simon walloitti Sionin linnan, perkasi maan Sy»
rialaisista, niin että kulin istui turwallisena wiinapuunsa ja
»viikunapuunsa »varjossa. Kiitollisuudesta walitsiwat Juva-
laiset hänen ruhtinaksi ja ylimmäiseksi papiksi, jotka arwot
piti oleman perimöiset hänen perheessänsä (1 MaN. 9.- 19—16).

Johannes Hyrkanos, Simonin poika, häwitti templin
Garizim-wuorella ja teki Samarian ludean alamaiseksi. Hän
woitti Edomin (Idumean) ja pakotti sen maan kansan ym-
pärileikkaamaan itsensä ja elämään ludalaisten lain jälkeen.

Hyrkanon jälkeiset riiteliwät hallituksesta, Romalaiset
sekaantuiwat riitaan, ja Pompejus retki Jerusalemia wastaan,
walloitti sen sabbatina ilman wastutsetta ja teli maan Ro-
inille weron alaiseksi, Idumcalainen Herodes, jota on ru-
mettu kutsumaan Suureksi, ymmärsi niin mielitellä wallas-
miehct Romissa, että hän wuonna 40 e. Kr, romalaisen so-
tajoukon awulla asetettiin kuuinkaaksi Indan maahan.
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2. Herodes Suuri. Herodianit.
1. Herodes Suuren hengenlahjat oliwat erinomaiset,

mutta hän oli kowin epäluuloinen ja julma. Woittaaksensa
kansan mielen puolellensa nai hän Makkabittaren Mariamnen;
sillä kansan sydän yhä oli Makkabien sukuun kimitetty. Mut-
ta hän pelkäsi alati tätä sukua, jonka hän wähitellen peräti
surmasi, eitä säästänyt edes Mariamneakaan, jota hän kuiten-
kin hartaasti rakasti, eikä niitä kahta poika, jotka Mariam-
ne hänelle synnytti. Pojan toisestakin awiosta tapatti hän
myös. Se oli iltiä ihminen, joka oli tahtonut isänsä myr-
kyttää; mutta monta syytöintä tapettiin paljaan epäluulon
tähden. Koska kerta oli lowa nälkäwuosi ludanmaalla, lä-
hetti Herodes kulta- ja hopiakalunsa Egyptiin ostaatsensa jy°
wiä. Hän rakennutti mainiolla komeudella templin Morian
wuorella, sen templin siaan joka oli rakettu Babelista pa-
lattua."

Kolo kansa inhosi ja kauhistui häntä kaikesta sydämes-
tänsä. Sen hän tiesi ja tunsi itsensä yhtä tuskalliseksi ja
onnettomaksi kuin hän päiwä päiwältä tuli werta himo-
waisemmaksi. Kuolinwuoteellansa käski hän maan ylhäisim-
mät miehet tulla eteensä. Ei kukaan tohtinut jäädä pois.
Hän antoi sulkea heidän sisään ratsaswajaan ja tästi am-
pua nämät tuoliaksi kohta hänen kuoltuansa; "sillä niin pi-
tää tuleman suru ja walitus koko maahan minun kuotlessa-
ni." Hänen kuoltuansa laskettiin ne ulos ja kotiinsa mene-
mään. Hän kuoli wuonna 1 j.Kr., fisälmyksissä syntyneistä
paisumista, jotka oliwat täynnä matoja, ja mätäni eläwältä.

2. Hänen kuoltuansa jakoi Keisari Augustus »valtakun-
nan hänen 3lle pojallensa. Arkhelaus sai Idumean, ludean
ja Samarian sekä ruhtinan nimen. 10nen wuoden perästä
syöstiin hän hallituksesta, ja maa joutui romalaisten maa-
herrain alle, joista Pontius Pilatus on enimmästi tunnettu.

' Templi walmistui »vuotena. Herodeksen jälkeiset lisäsiwät usi-
ampi» rakennuksia, ja nämät eiwät ehtineet walmiiksi ennenkuin 6 wuot-
ta ennen Jerusalemin hawitysta.



104

Herrodes Antipas sai Galilean ja Perean sekä neljan-
nesruhtinan (tetrarkhan) nimen. Kolmas poika, Philippus,
sai pohjaisimman osan maasta itäpuolella Jordania sekä myös
neljännesruhtinan nimen. Hän hallitsi maatansa oikeudella
ja lempeydellä. Hänen kuoltuansa lapsitoinna wuonna 33
yhdistettiin hänen maansa Syrian maakuntaan. Herodes
Antipas syöstiin hallituksesta w. 39, ja koko ludan maa
joutui nyt wälittömään alamaisuuteen Romalaisille,

Herodes Suuren pojanpoika, Agrippa I, asetettiin keisari
Klaudiolta kuninkaaksi yli koko ludanmaan. Hänen kuoltu-
ansa w. 44 sai hänen poikansa Agrippa II ainoasti Galilean
ja Perean, waan loppuosaa maasta hallitsi romalaiset maa-
herrat. Agrippa II eli wielä Jerusalemin häwitykfcn aikana.

95. KynMo. SaNuKeit,
I, Synedrio oli korkein raadi eli neuwoskunta, josta

niin usein on puhetta ewangeleissa ja apostolien tekoraama-
tussa, ja siihen kuului Mmmäinen pappi, 24 ylipappia, jot-
ta Uudessa Testamentissa myös kutsutaan ylimmäisiksi papeiksi,
wanhimpia kansasta sekä kirjanoppineita, kaikkiaan 70 jäsentä
paitsi Mmmäistä pappia, joka oikeastaan lienee ollut esimies.
Synedriolla oli ylimmäinen walta uskonasioissa; mutta Ro-
malaiset oliwat siltä ottaneet pois teloittamisen wallan; kuole-
man tuomio oli ensin wahwistettawa romalaiselta maaherralta.

2, Ne 2 lahkoa, Phariseit ja Saddukeit, syntyiwät Mak-
kabien ensiailoina.

Phariseit (merkittäwät) kutsuiwat itsensä niin, sentähden
että heidän mielensä oli tulla merkittäwikst pyhyydestä mui-
den suhteen, "He paastosiwat kahdesti wiikossa ja antoiwat
tymmenekset kaikista mitä waan ansaitsiwat." He opettiwat
toisen elämän kuoleman jälkeen, jossa hywät palkittaisiin ja
pahat rangaistaisiin. Heidän seassansa oli totisia miehiä,
niinkuin Nikodemus, Gamaliel ja Saulus, Mutta Phariseis-
ta yleisesti lausuu Vapahtaja Math, 23: "woi teitä, te pha-
riseit! jotka syötte leskein huoneet ja muodoksi pidätte pitkät
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rukoukset. Woi teitä, jotka sanotte: joka waunoo alttarin
kautta, ei se mitään ole; mutta joka wannoo sen lahjankaut-
ta, joka alttarilla on, se on welwollinen. Woi teitä, te ul-
kokullatut! jotka olette waltiaksi siwuttuin hautain kaltaiset,
jotka ulkoa kauniit owat, mutta sisältä owat täynnä kuolleit-
ten luita ja kaikkea riettautta."

Saddukcit, jotka saiwat nimensä alkajastansa, nimeltä
Saddok, eiwät uskoneet ruumiin ylösnousemusta eikä toista
elämää kuoleman jälkeen. Vapahtaja sanoo heille Math.
22: 29: "te eksytte, ettekä tunne raamatulta eitä Jumalan
woimaa." Ei ole tietoa että yksikään saddule olisi antanut
sanalle siaa sydämessänsä.

Molemmat lahkot, niinkuin koko kansakin, odottiwat lu-
wattua Messiaa; mutta luuliwat hänen »valtakuntansa olewan
tästä maailmasta; hänen piti heidän wapahtaman Monialai-
sista ja asettaman Dawidin waltakunnan entiseen loistoonsa.
Messin, joka olisi kärsiwä ja kuolewa, oli luudalaisille pa-
hennus ja pakanoille hulluus.

Uusi Testamentti.
AeW HumnMa,

l)li. Ilmoitus Johannes kastajan syntymästä.
Herodeksen ollessa ludanmaan kuninkaana eli pappi, ui»

meltä Zakharias, ja hänen waimonsa nimi oli Elisabet. He
oliwat molemmat hurskaat, waeltain kaikissa Herran käskyissä
ja säädyissä laittamattomasti, mutta heillä ei ollut lasta; sillä
Elisabet oli hedelmätöin, ja he molemmat oliwat jo ijälliset.

Koska Zachariaan wuoro toimitti papin wirkaa Temp-
lissä, lankesi arpa hänelle menemään Herran huoneesen uh-
raamaan suitsutusta,* Kansan ulkona rukoillessa ilmestyi

' Papit oliwat saetut 24Ään wuoroon, jotla muutettiin jok» wiikko
toimittamaan palivelusta Templissä. Papit siinä Vuorossa, jonka Wiik»
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hänelle Herran enkeli, Zaklarias hämmästyi, mutta enkeli
sanoi: "älä pelkää, Zakharias! sillä sinun rukoukses on kuul-
tu; ja sinun waimos Elisabet synnyttää sinulle pojan, ja si-
nun pitää kutsuman hänen nimensä Johannes (Herra on ar-
mollinen), Wiinaa ja wäkewätä juomaa ei hän juo, ja hän
täytetään Pyhällä hengellä jo äitinsä kohdusta. Ia hän käy
edellä hänen edessänsä Eliaan hengellä ja woimalla,
kääntäin isäin sydämet lasten puoleen, toimittaaksensa
Herralle Valmistetun kansan." Zakharias wastasi: "mistä
minä sen ymmärrän? Sillä minä olen wanha ja waimoni
on ijällinen." Enkeli sanoi: "minä olen Gabriel, joka sei-son Jumalan edessä; sinä tulet mykäksi hamaan siihen
päiwään asti, jona nämät tapahtumat, sentähden ettes
uskonut minun sanojani."

Kansa seisoi ja ihmetteli että Zakharias niin kauan
templissä wiipyi. Mutta ulos tullessa ei hän taitanut pu-
hua, ja he ymmärsiwät että hän oli näyn templissä nähnyt.
Hän wiittasi heille ja jäi mykäksi, Wirkansa päiwät täytettyä
palasi hän kotiansa, Hänen waimonsa tuli raskaaksi ja y-
listi Herraa, joka oli hänen pelastanut siitä häpiästä, joka
niitä seurasi, jotka oliwat hedelmättömät (Luk, 1: 1—23),

97. Marian ilmestys.
Kuudentena kuukautena tämän jälkeen lähetettiin enkeli

Gabriel Jumalalta Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Na-
zaret, neitsen tykö, joka oli kihlattu miehelle Dawidin huo-
neesta, nimeltä Joseph; ja neitseen nimi oli Maria, Enkeli
tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi- "terwe armoitettu!Her-
ra on sinun kanssas; siunattu sinä waimoin seassa!"
Maria hämmästyi hänen puheestansa ja ajatteli millinen
se terwehdys oli. Enkeli sanoi: "älä pelkää, Maria! sillä
sinä löysit armon Jumalan tykönä; katso sinä synnytät po-
jan, jonka sinun pitää kutsuman lesus (wapahtaja). Hänen
pitää oleman Jakobin huoneen kuningas ijankaikkisesti, ja hä-
nen waltcikunnallansa ei pidä loppua oleman," Maria was-
ko oli, heittiwllt lllpaa keskenänsä siitä kenenkä heistä tulisi uhrata suit»
sutuksen Pyhässä.
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tasi: "tuinta tämä tulee, sillä en minä miehestä mitään tie-
dä?" Enkeli wastasi: "pyhä Henki tulee sinun päälles ja
ylimmäisen woima marjoo sinun; sentähden myös se Py-
hä, joka sinusta syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan po-
jaksi. Ia katso! Elisabet, sinun laukos, siitti myös pojan
wanhlllla ijällänsä, ja tämä on kuudes kuukausi hänelle, joka
kutsuttiin hedelmättömäksi. Sillä Jumalan edessä ei ole mi-
kään asia mahdotoin," Maria wastasi: "katso! minä olen
Herran piika; tapahtukoon minulle sinun sanas jälkeen," Ia
enkeli läksi hänen tyköänsä (Luk. 1: 2ss—3B).

98. Johannes kastajan syntymä.
Asan täytettyä synnytti Elisabet pojan, ja hänen kylä-

läisensä ja lankonsa iloitsiwat hänen kanssansa. Kun kah-
deksantena päiwänä lapsi oli ympärileikattava, tahtoiwat he
kutsua hänen isänsä nimeltä Zatharias; mutta äiti sanoi:
"hän pitää kutsuttaman Johannes," He sanoiwat: "ci ole
ketään sinun sukukunnassas, joka kutsutaan sillä nimellä."
Nyt wiitattiin Zakhariaalle, joka otti taulun jakirjoitti: "Jo-
hannes on hänen nimensä," Ia kohta aukeni hänen suunsa,
ja hän puhui kiittäin Jumalaa, He sanoiwat: "mikä on täs-
tä lapsesta tulewa?" Zatharias täytettiin pyhällä Hengellä
ja ennusti, sanoen: "sinä poikanen! pitää kutsuttaman I-
limmäisen propheetaksi walmistamaan Herralle tietä, niin
että koitto ylhäältä tulee Valaisemaan niille, jotka pi-
meissä ja kuolon marjossa istumat." Lapsi kaswoi ja
wahwistui hengessä ja oli korwessa siihen päiwään asti, jo-
na hän Israelin kansan eteen tuli (Luk. 1: 5?—80).

99. lesuksen syntymä.
Niinä päiwinä tapahtui että käsky käwi ulos keisari Au-

gustilta, että kaikki maailma piti werolliscksi laskettaman. Ia
kaikki meniwät antamaan itsensä arwata, kukin kaupungissansa.
Niin myös Joseph Nazaretin kaupungista Galileassa meni ylös
Dawidin kaupunkiin Vethlehemiin ludeassa, sillä hän oli
Dawidin huoneesta, antamaan itsensä arwata Marian hänen
kihlatun emäntänsä kanssa, joka raskas oli. Heidän siellä
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ollessaan täytettiin Marian synnyttämisen aita, ja hän syn-
nytti pojan, esikoisensa, kapaloitsi hänen ja pani seimeen, sen-
tähden ettei heillä ollut siaa majassa.

Muutamat paimenet siinä paikkakunnassa walwoiwat ja
wartioitsiwat yöllä laumaansa. Ia katso! Herran enkeli sei-
soi heidän edessänsä, ja Herran kirkkaus walaisi ympäri hei-
tä, ja he suuresti pelästyiwät. Mutta enkeli sanoi: "ältäät
pelätkö; sillä minä ilmoitan teille suuren ilon, jota tulewa on
kaikelle kansalle. Teille on tänäftänä syntynyt wapahtaja,
Herra Kristus, Dawidin kaupungissa. Ia tämä on teille
merkitsi: te löydätte lapsen kapaloittuna makaawan seimessä,"
Ia kohta oli enkelin seurassa suuri taiwaallisen sotawäen
joukko, joka kiitti Jumalaa ja sanoi: "kunnia olkoon luma°
lalle korkeudessa, ja maassa rauha, ja ihmisille hywa
tahto!" Enkelien mentyä ylös taiwaasen, puhuiwat paimenet
keskenänsä: "tähtäämme Vethlehemiin ja katsokaamme sitä,
jonka Herra meille ilmoitti," Ia he tuliwat liiruhtain ja
löysiwät Marian ja Josephin, niin myös lapsen, joka makasi
seimessä. Ia he puhuiwat mitä heille tästä lapsesta sanottu
oli. Ia kaikki, jotka sen tuuliwat, ihmetteliwät; mutta Maria
kätki kaikki nämät sanat tutkistellen sydämessänsä, Kah-
deksan päiwää sen jälkeen, koska lapsi piti ympärileikattaman,
kutsuttiin hänen nimensä enkelin sanan jälkeen lesus (Luk.
2: l-2l).

IW. lesus asetetaan eteen templissä.
Koska Marian puhdistuspäiwät Moseksen lain jälkeen

oliwat täytetyt, weiwät Joseph ja Maria lapsen ylös Jeru-
salemiin, asettaaksensa häntä Herran eteen sillä kaikki esi-
koiset oliwat Herran ja uhrataksensa, niinkuin Moseksen
laki waati, parin mettisiä taikka 2 kyhkyläisen poikaa, *

' 3 Mos. 12 Lulu sääti, että waimon, jos hän oli synnyttänyt poikalap-
sen, piti oleman kotona 40 päiwää, ja jos hän oli synnyttänyt tyttölap-
sen, 80 päiwää, ja sitte tuleman templiin tuoden wuosikuntaisen karitsan
taikka, jos hänellä ei ollut waraa karitsaan, parin Mettisiä taikka kaksi
kyhkyläispoikaa puhbistusuhriksi. Tästä tulee se synnyttäjäwaimojen
kirkonkaymisen ja kirkkoon-ottamisen tapa, jota wielä nytkin kristikunnas-
sa seurataan.
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Jerusalemissa oli silloin Jumalinen mies, nimeltä Si-
meon. Hän odotti Israelin lohdutusta, ja hänelle oli sanot-
tu Pyhältä Hengeltä, ettei hänen pitänyt kuolenmn ennen-
kuin hän näkisi Herran Woidellun. Hän tuli hengen waiku-
tutsesta templiin sinä päiwänä. Koska wanhemmat toiwat
lapsen lesuksen sisälle, otti hän sen syliinsä ja sanoi: "nyt
sinä lasket, Herra, palwelias rauhaan menemään, sanas
jälkeen; sillä minun silmäni owat nähneet sinun autuu-
tes, jonka sinä olet kaikille kansoille wahwistanut." Jo-
seph ja Maria ihmetteliwät siitä, mitä hänestä sanottiin.
Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle: "katso! tämä on
pantu lankeemiseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa ja
merkiksi, jota wastaan sanotaan sinunkin sielus lä°
pitse pitää miekan käymän että monen sydämen aja-
tukset ilmoitettaisiin."

Siellä oli propheetar Anna, 84 wuoden wanha lesti.
Hän ei lähtenyt templistä, waan palweli Jumalaa pciastois-
sa ja rukouksissa yöt.päiwät. Tämä tuli sillä hetkellä siihen,
kunnioitsi myös Herraa ja puhui hänestä kaikille Jerusale-
missa, jotka lunastusta odottiwat (Luk. 2: 22—38).

IM. Tietäjät itäiseltä maalta.
1, Koska lesus syntynyt oli Vethlehemissä kuningas

Herodeksen aikaan, tuli mageja elikä tietäjiä itäiseltä maalta
Jerusalemiin ja kysyi: "kussa on se syntynyt Juvalaisten
kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä idässä ja tulim-
me häntä kumarten rukoilemaan," Koska Herodes sen kuuli,
hämmästyi hän, kokosi ylimmäiset papit ja kirjanoppineet ja
kyseli heiltä kussa Kristuksen syntymän piti. He wastafiwat:
"Vethlehemissä; sillä näin kirjoittaa propheeta Mikha: Ia
sinä Bethlehem Juvan maassa et ole suinkaan wähin
ludan parasten kaupunkien seassa; sillä sinusta on tu-
lewa se ruhtinas, jonka minun kansaani Israelia pitää
hallitseman." Silloin kntsui Herodes tietäjät salaa ja tutkis-
teli wisusti millä ajalla tähti ilmestyi ja sanoi: "mcntäät
ja lyselkäät wisusti lapsesta, ja koska sen löydätte, ilmoitta»
taat minulle, että minäkin tulisin ja kumartaisin häntä."
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2. Tietäjät meuiwät matkaansa, ja katso! tähti, jonka
he oliwat nähneet idässä, käwi heidän edellänsä siksi että se
seisahti sen paikan päälle, missä lapsi oli, Nähdessänsä täh-
den ihastuiwat he sangen suurella ilolla, meniwät huoneesen,
löysiwät lasisen ja hänen äitinsä, lankestwat maahan ja ru-
koiliwat häntä, awasiwat tawaransa ja lahjoittiwat hänelle
kultaa, pyhäsawua ja mirrhamia,* Jumala kielsi heitä u-
nessa Herodeksen tykö palaamasta; he meniwät toista tietä
omalle maallensa.

3. Heidän mentyänsä ilmestyi Herran enkeli Josephille
unessa, sanoen: "nouse ja ota lapsi äitinensä ja pakene Egyp-
tiin ja ole siellä siksi että minä sinulle sanon; sillä Herodes
on etsiwä lasta, hukuttaaksensa häntä." Niin otti Joseph lap-
sen äitinensä ja pakeni Egyptiin. Koska Herodes näki et-
tä tietäjät oliwat hänen wietellcet, wihastui hän sangen ko-
lvin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Bethlehemissä ja
sen äärissä, jotta kaksiwuotiset oliwat taikka nuoremmat, sen
ajan jälkeen, jonka hän oli tietäjiltä tutkinut.

4. Herodeksen kuoltua ilmestyi Herran enkeli Josephille
unessa Egyptissä ja sanoi: "nouse, ota lapsi äitinensä ja me-
ne Israelin maalle; sillä ne owat kuolleet, jotka lapsen hen-
keä wäijyiwät," Niin hän palasi; mutta kuultuansa että Ar-
lhelaus hallitsi ludeassa isänsä Herodeksen siassa, pelkäsi hän
sinne mennä, waan poikkesi pohjaseen päin Galileaan ja a-
settui kaupunkiin, jonka nimi oli Nazaret. Lapsi kaswoi ja
wahwistui hengessä ja täytettiin wiisaudella, ja Jumalan ar-
mo oli hänen päällänsä (Matth. 2).

IU2. Icsus lapsena tcmplissä.
lesulsen wanhemmat waelsiwat joka wuosi pääsiäisjuh-

lalle Jerusalemiin, Ia kuin lesus 12 ajastajan wanha oli,
ottiwat wanhemmat hänen myötänsä. Heidän palatessa jäi
lesus Jerusalemiin, jota he ciwät huomanneet, waan luuli-

' Sentähden että tässä mainitaan 3 lahjaa ja nämät owat kunin-
kaallisia, on legenda tehnyt näistä tietäjistä 3 knningasta, jotta olistwat
lähetetyt Seinin, Khcimin j» laphetin puolesta. Khamin lähettiläs "Mo-
namaan kuningas" tuwataan usein mnstakst.
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wat hänen oleman matkaseurassa ja kämimät yhden päimän
matkan etsien häntä lankoin ja tuttamain seassa. Ia kuin
ei he häntä löytäneet, palasimat he Jerusalemiin häntä ha-
kemaan. Kolmen päimän perästä löysimät he hänen temp-
lissä istuman opettajain keskellä, kuulteleman heitä ja kysele-
wän heiltä. Ia taitli, jotka hänen tnuliwat, hämmästyiwät
hänen ymmärrystänsä ja wastautsiansa. Hänen äitinsä sa-
noi: "poikani! mitsis meille näin teit? isäs ja minä olemme
murhettien etsineet sinua." lesus wastasi: "miksi te minua
etseitte? Ettekö tietäneet että minun pitää olla isäni huonees-
sa?" Ei he ymmärtäneet sanoja, joita hän heille puhui; mut-
ta hänen äitinsä kätki ne kaikki sydämehensä. Hän seurasi
heitä Nazaretiin ja oli heille alamainen. Ia lesus menes-
tyi wiisaudessa ja ijäosä ja armossa Jumalan ja ihmisten
edessä (.Luk. 2: Hi-52).

IU3. Johannes saarnaa ja kastaa.
1, Keisari Tiberin 13nä hallituswuonna, koska Pontius

Pilatus oli maaherra ludeassa ja Herodes Antipas neljän-
nysruhtinas Galileassa, ja Hannas ja Kaiphas oliwat ylim-
mäiset papit, tapahtui Jumalan sana Johannekselle, Zakhci'
riaan pojalle, korwessa. Ia hän tuli Jordanin tienoille, saar-
nasi parannuksen kastetta syntcin anteeksi antamiseksi ja sa-
noi: "tehkäät parannus; sillä taiwaan waltakunta on lä-
hestynyt. Sillä tämä on se, josta propheeta Esaia on sa-
nonut: huutawan ääni on korwessa, walmistakaat Her-
ran tietä ja tehkäät hänen polkunsa oikiaksi." Hänellä
oli tatti kamelin karmoista ja hihnainen wyö hänen ympä-
rinsä, ja hänen ruokansa oli heinäsirkat ja metsähunaja. Kan-
saa tuli hänen tykönsä Jerusalemista ja toto ludeasta, ja
ne, jotta syntinsä tunnustiwat, kastettiin Jordanin wirrassa.
Mutta koska hän näti monta Manseista ja Saddukeista tu-
leman kastettawaksi, sanoi hän: "te kyykärmetten siliät! kuka
teitä neuwoi pakenemaan tulemaista wihaa? Tehtaat siis pa-
rannuksen soweljaita hedelmiä, ja älläät ajatelko taitamanne
sanoa: Abraham on meidän isämme; sillä minä sanon teille:
Jumala moi näistä tiwistä Abrahamille lapsia herättää.
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Kirwes on jo pantu puun juurelle; sentähden jokainen puu,
joka ei tee hywää hedelmää, hakataan pois ja tuleen heitetään."

2. Koska nyt kansa oli odotuksissa ja ajatteli että Jo-
hannes oli Kristus, sanoi hän: "minä tosin kastan teitä me-
dellä parannukseen; waan minua wäkewämpi tulee, jonka
kengän nauhoja en minä ole kelwollinen päästämään;
hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä ja tulella, Wiskin on
hänen kädessänsä, ja hän perkaa riihensä; nisut kokoo hän
aittaansa, mutta ruumenet polttaa hän sammuttamatto»
malla tulell<(Luk, 3: l-l?. Matth. 3: l-l2).

IU4. Icsuksen kaste ja kiusaus.
1. lesus tuli 30 wuoben wanhana Galileasta Jorda-

niin Johanneksen tykö, kastettawaksi häneltä, Johanneskielsi,
sanoen: "minä tarwitsen sinulta kcistettaa, ja sinä tulet mi-
nun tyköni?" lesus wastasi: "salli nyt; sillä näin so-
pii kaikkea »vanhurskautta täyttää," Niin Johannes kasti hä-
nen. Koska lesus astui ylös wedestä, aukeniwat taiwaat, ja
Jumalan henki tuli alas niinkuin kyhkynen ja asettui hänen
päällensä, ja ääni taiwaasta sanoi: "tämä on se minun ra-
kas poikani, johonka minä mielistyin."

2. Sitte wietiin lesus hengeltä korpeen liusattawaksi
perkeleeltä. Ia koska hän oli paastonnut 40 päiwää ja 40
yötä, sittenhän isosi wihdoin. Ia kiusaaja tuli hänen ty-
könsä ja sinä olet Jumalan poika, niin sano että
nämät kiwet leiwiksi muuttumat." lesus wastasi: "kirjoitettu
on: ei ainoasti leiwästä, waan jokaisestasa-
nasta, joka Jumalan suusta lähtee." Silloin otti per-
kele hänen seurassaan pyhään kaupunkiin ja asetti hänen
templin harjalle ja sanoi: "jos sinä olet Jumalan poika, niin
laske itses alas tästä; sillä kirjoitettu on: hän antaa käskyn
enkeleillensä sinusta, ettes jalkaastiween loukkaa," lesus was-

taas on kirjoitettu: ei sinun pidä kiusaaman Herraa
sinun lumalatas." Taas otti perkele hänen ja wei san-
gen kortialle wuorclle ja osotti hänelle kaikki maailman wal-
tatunnat ja niiden kunnian ja sanoi: "nämät laitti minä an«
nan sinulle, jos lankeet maahan ja rukoilet minua," Siihen
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wastasi lesus: "mene pois saatana! sillä kirjoitettu on:
Herraa sinun lumalatas pitää sinun kunnioittaman ja
häntä ainoata palweleman." Silloin jätti perkele hänen,
ja enkelit tuliwat ja palweliwat häntä (Matth. 3: !3—4: il.
Mark. 1: 3—ll. Luk. 3:2i, 22. 4: 1—l3).

IU3. Johannes kastaja todistaa lesuksesta.
Johannes yhä kasti Jordanissa, Kerta nähdessänsä Ie»

suksen lähestymän, sanoi hän: "katso! se Jumalan karitsa,
joka pois ottaa maailman synnin! En minä häntä tunte-
nut; mutta joka minun lähetti medellä kastamaan, se sanoi
minulle: jonka päälle sinä näet Hengen tulewan alas ja sei-
sahtaman, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä. Minä
namusen ja todistin hänen oleman Jumalan pojan." Toi-
sena päiwäniilseisoi Johannes taas siellä ja kaksi hänen ope-
tuslapsistansa, Andreas ja Johannes. lesuksen ohitse käy-
dessä sanoi Johannes: "katso Jumalan karitsa!" Ia ne 2 ope-
tuslasta seurasiwat lesusta. Mutta lesus käänsi itsensä ja
kysyi: "mitä te etsitte?" He wastasiwat: "Rabbi (Mestari),
kussas asut?" Hän sanoi: "tullaat ja tatsokaat." Ia he me-
niwät ja oliwat sen päiwän hänen tykönänsä. Andreas
tapasi weljensä Simoni» ja sanoi: "me löysimme Messian,"
ja wei hänen lesuksen tykö. Mutta lesus katseli häntä tar-
koin ja sanoi: "sinä olet Simon, lonaan poika; sinä pilää
kutsuttaman Kephas," joka merkitsee Pietari (kallio). Seu-
raamana päiwänä läksi lesus Galileaan ja waelsi sitte lähes
3 wuotta ympäri maata ja kaupungeita, ja suurina juhlina
meni hän ylös Jerusalemiin (loh. 1: lg—4ä).

IU6. lesus muuttaa meden miinaksi Kanaan
häissä.

Kolmantena päiwänä sen jälkeen oli häät Galilean Ka-
nassa, ja lesuksen äiti oli siellä; ja hänen opetustapa
sensa kutsuttiin myös häihin. Koska wiina puuttui, sanoi
lesuksen aitiot)anelle: "ei heillä ole wiinaa." lesus wastasi:
"waimo, mitä minun sinuun tulee? Ei minun aitani ole wielä
tullut." Hänen äitinsä sanoi palwelioille: "mitä hän teille sa-
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noo, se tehtaat," ludalaiset pesiwät aina kätensä ennen ru-
alle mentyänsä, ja 6 kiwistä Vesiastiaa oli siellä wieraille
käsien pesemiseksi; kukin niistä weti 2 cli 3 mittaa, lesus
sanoi palwelioille: "täyttätaät astiat wedellä;" ja he täytti-
wät ne ylön täyteen. Ia hän sanoi: "lyökäät nyt ja wieläät
edeskäywälle;" ja he wciwät. Edeskäypä ei tietänyt mistä
wiina oli tullut, mutta palweliat tiesiwät. Edeskäypä maisti
ja sanoi yljälle: "jokainen antaa ensisti hywää wiinaa ja sitte
huonompaa; mutta sinä kätkit hywän wiinan tähän asti,"
Niin teki lesus ensimäisen ihmetyönsä Galilean Kanassa ja
ilmoitti kunniansa. Ia hänen opetuslapsensa uskoiwat hänen
(loh. 2: i-,i)'

IU7. lesus ja Nikodemus.
Juvalaisten pääsiäinen oli läsnä, ja lesus meni ylös

Jerusalemiin. Moni uskoi hänen nähdessään ne ihmetyöt.
jotka hän teki.

Yksi phariseista, nimeltä Nikodemus, joka istui ylim-
mäisessä neuwokunnassa, tuli yöllä lesuksen tykö ja sanoi:
"mestari! me tiedämme että sinä olet Jumalasta opettajaksi
tullut; sillä ei kukaan taida tehdä niitä ihmetöitä, joita sinä
teet, jollei Jumala ole hänen kanssansa," lesus wastasi: "ellei
joku wastuudesta synny, ei hän taida Jumalan waltakuntaa
nähdä," Nikodemus sanoi: "kuinka taitaa ihminen wanhana
syntyä? Taitaako hän äitinsä kohtuun jälleen mennä ja syn-
tyä?" lesus wastasi: "totisesti, totisesti sanon minä sinulle:
ellei joku synny wedestä ja hengestä, ei hän taida Ju-
malan waltakuntaan sisälle tulla. Mitä lihasta syntynyt
on, se on liha, ja mitä hengestä syntynyt on, se on henki,"
Nikodemus sanoi: "kuinka ne taitamat tapahtua?" lesus was-
tasi: "sinä olet opettaja Israelissa ja et näitä tiedä, Mo-
ses ylensi tärmeen korwessa *, niin myös ihmisen poika pitää
ylettämän. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka hänen
uskoo, ei pidä hukkuman, maan ijankaikkisen elämän
saaman" (loh. 2: 23—3: i-is).

' 4 Mos. 21: 8, N:o 4.
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198. Icsus ja Samarian waimo.
lesus jätti ludean palataksensa Galileaan, mutta otti

lyhemmän matkan Samarian * kautta ja tuli kaupunkiin, ni-
meltä Sikhar. Kaupungin ulkopuolella oli Jakobin lähde.
Koska lesus matkasta oli wäsynyt, istui hän lähteen reu-
nalle, mutta opetuslapset meniwät kaupunkiin ruokaa osta-
maan. Eräs Samarian waimo tuli wettä ammuntamaan,

lesus sanoi hänelle: "anna minun juovakseni," Waimo ivas-

tasi: "kuinka sinä minulta juoda anot, joka olet Juvalainen,
ja minä olen Samarialainen." Sillä katkera wiha oli luda-
laisten ja Samarialaisten wälillä, lesus sanoi: "jos sinä
tietäisit kuka se on, joka sinulle sanoo: anna minun juovak-
seni, niin sinä anoisit häneltä, ja hän antaisi sinulle eläwätä
wettä," Waimo wastafi: "Herra! eipä sinulla ole milläs am-
munnat, ja lähde on sywä," lesus sanoi: "jokainen joka juo
tästä medestä, hän janoo jälleen; mutta joka siitä wedestä
juo, jota minä annan, ei hän janoo ijankaitkisesti." Waimo
wastasi: "Herra! anna minulle sitä wettä, etten minä janoisi
enkä tarwitsisi tulla tänne ammuntamaan," lesus sanoi:
"mene, kutsu miehes ja tule tänne." Waimo wastasi: "ei
minulla ole miestä," lesus wastasi: "oikein sinä sanoit; sillä
6 miestä on sinulla ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole
sinun miehes." Waimo sanoi: "Herra! minä näen että sinä
olet propheeta. Meidän isämme owat tällä wuorclla (Ga-
rizim) rukoilleet, ja te sanotte: Jerusalemissa on se sia, jossa
pitää rukoiltaman." lesus sanoi: "Waimo! usko minua, se
aika tulee, jona ette tällä wuorella eikä Jerusalemissa Isää
rukoile. Jumala on henki; jotka häntä rukoilewat, niiden pi-
tää hengessä ja totuudessa häntä rukoileman." Waimo sa-
noi: "minä tiedän että Messiä on tulewa; koska hän tulee,
niin hän ilmoittaa meille kaikki." lesus wastasi: "minä olen
Messiä." Waiwo jätti wesiastiansa ja meni kaupunkiin, jossa
hän puhui kaikki mitä hänelle oli tapahtunut. Samarialai-

" Entinen Silhem.
*' Sagnek sanoo että Jakob oli tämän lähteen kaiwanut. Se löytyy

wielä Puolitiiman matkan päässä kaupungista, on hakattu kallioon ja 105
jalka» sywä.
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set meniwät ulos hänen tykönsä ja rukoiliwat häntä »viipy-
mään siellä. Ia hän wiipyi siellä 2 päiwää. Ia he sanoi-
Wllt waimolle: "emme nyt enää usko sinun puhees tähden;
sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme että hän on toti-
sesti Kristus, maailman wapahtaja." Kahden päiwän pe-
rästä lähti hän sieltä ja meni Galileaan (loh. 4: 1—43).

IW. lesus kokoo opetuslapsia ja walitsee
apostolinsa.

1. Pietarin kalastus.
Kerta, koska lesus seisoi Ocnezaretin järwen tykönä,

tunki kansa häntä liki kuulemaan Jumalan sanaa. Rannalla
oli 2 wenettä, joista toinen oli Pietarin, Siihen hän meni
ja käski wähän maasta laskea ulos, ja hän istui ja opetti

kansaa weneestä. Puhumasta lakattuansa sanoi hän Pieta-
rille: "wie sywälle ja heittäkäät werklonne apajalle," Pietari
wastasi: "me olemme kaiken yön työtä tehneet emmekä mi-
tään saaneet; mutta sinun läskystas minä heitän ulos wer-
kon." Ia sen tehtyä saiwat he suuren talain paljouden, niin
että heidän werkkonsa repesi. Ia he wiittasiwat kumppaneil-
lensa, Jakobille ja Johannekselle, Zebedein pojille, jotka oli-
wat toisessa weneessä, tulemaan ja auttamaan heitä. He
tuliwat, ja molemmat weneet tuliwat täyteen, niin että oli-
wat uppoamaisillaan. Koska Pietari sen näki, lankesi hän
lesuksen jalkain juureen ja sanoi: "Herra! mene pois minun
tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen," Sillä hämmäs-
tys oli käsittänyt hänen ja ne muut kaikki, sen suuren kalan
saaliin tähden. Mutta lesus sanoi Pietarille: "älä pelkää;
tästedes sinä saat pyytää ihmistä," Ia he wetiwät weneet
maalle, jättiwät kaikki ja senrasiwat häntä (Luk, 5: l-n.
Match. 4: !8-22. Mark. 1: !L-2U).

2. Mattheuksen kutsumus.
Kapernaumin kaupungin tullihuoneessa istui mies, jonka

nimi oli Lewi elikä Mattheus. Ohitse mennessä sanoi le-
sus "seuraa minua," ja hän jätti kaikki, nousi ja seu-
rasi. Tämä teki kotonansa suuren pidon lesukselle, ja monta tul-
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limiestä ja syntistä atrioitsi lesuksen ja hänen opetuslastensa
tanosa. Tämän nähtyänsä sauoiwat phariseit hänen opetus-
lapsillensa: "miksi teidän Mestarinne syö tullimiesten ja syn-
tisten kanssa?" Koska lesus sen kuuli, sanoi hän: "ei ter-
weet tarwitse parantajaa, waan sairaat. Menkäät ja oppi-
laat mikä se on: laupiutta minä tahdon ja en uhria: sillä
en minä tullut wanhurskaita kutsumaan, waan syntisiä pa-
rannukseen" (Luk. 5: 27-32. Matth. 9: 9-13. Mark, 2: 13-27).

3. lesus walitsee opetuslapsistansa 12 apostoliksi.
Kerta meni lesus wuorelle hän oli koko

yön rukouksissa Jumalan tylo. Päiwän tullessa kutsui hän
opetuslapsensa ja walitsi heistä 12, jotka hän nimitti apos-
toleiksi elikä lähettiläisiisi. Niiden nimet owat: 1. Simon,
liikanimeltä Pietari, ja 2. hänen weljensä Andreas. 3. Jakob,
kalastajan Zebedein poika, ja 4. hänen weljensä Johannes.
s.Philippus. 6. Bartholomeus. ?. Thomas ja 8, Mattheus,
tullimies. 9, Jakob Alphein poika ja 10. ludas Thaddeus.
11. Simon Zelotes elitä Kananites * ja 12. ludas Iskarioth, **

joka tuli pettäjäksi (Luk. 6: 12-16. Mart. 3: 13-19).

llft. Wuorisaarna.
Koska lesus näki paljo kansaa ympärillänsä, astui hän

ylös Vuorelle" ja istui. Äsken walitut opetuslapset sei-
soiwat häntä lähinnä. Ia hän awasi suunsa, opetti kansaa
ja sanoi:

1, "Autuaat owat hengellisesti waiwaiset; sillä heidän
on taiwaan waltakunta. Autuaat owat, jotka isoowat ja ja-
noowat wanhurskautta; sillä he rawitaan. Autuaat owat lau-
piaat; sillä he saawat laupiuden. Autuaat olette te, toska he
pilktaawat ja wainoowat teitä ja puhuwat kaikkinaista pa-
huutta teitä wastaan, walhetellen minun tähteni. Iloitkaat

' Molemmat liikanimet merlitsewat: kiiwas.
" Islarioth merkitsee: mies, joka on kotosin Kariothista, kylä luban

sukukunnassa.
*" Tarinan mukaan "autuuksien Wuori" Kapernaumin ja Taborin

wälillä.
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ja riemuitkaat; sillä teidän palkkanne on suuri taiwaassa.
Sillä näin he wainosiwat propheetaita, jotka teidän edellänne
oliwat."

2, "Te olette maan suola *; jos suola kadottaa Voiman-
sa, millä sitte suolataan? Ei se enää kelpaa mihinkään, waan
heitettää pois ja ihmisiltä tallattaa, Te olette maailman
Valkeus. Ei sitä kaupunkia, joka Vuorella on, taideta peit-
tää. Eikä kynttilää sytytetä ja panna Vakan alle, waan kynt«
tiläjalkaan, Valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa owat. Näin
Valaiskoon teidän Valkeutenne ihmisten edessä, että he näti-
siwät teidän hywät työnne ja kunnioittaislwat teidän isäänne,
joka on taiwaassa."

3, "Älkäät luulko että minä tulin lakia ja prophee-
taita päästämään; en minä tullut päästämään, waan
täyttämään. Sillä totisesti sanon minä teille: siihen asti
että taiwas ja maa latoo, ei Pidä Vähinkään piirto eikä rahtu
laista katooman. Mutta sen minä sanon teille: ellei teidän
Vanhurskautenne ole paljo suurempi kuin kirjanoppineitten ja
pharisein, niin ette suinkaan tule taiwaan Valtakuntaan."

4, "Te kuulitte mitä sanottu on Vanhoille: "ei sinun pidä
tappaman," Sillä jokainen, joka tappaa, hänen pitää tuomio-
hon wikapään oleman. Waan minä sanon teille, että jokai-
nen, joka tyhmästi Vihastuu weljellensä, hänen pitää tuomio-
hon wikapään oleman, Sentähden jos sinä uhraat lahjaS
alttarilla ja siellä muistat että weljelläs on jotakin sinua ivas-
taan, niin jätä sinne uhris alttarin eteen ja mene ensin so-
pimaan weljes kanssa ja tule sitte lahjas uhraamaan. Sowi
nopiasti riitaweljes kanssa, koskas wielä hänen kanssansa
tiellä olet,"

8. "Te kuulitte sanotuksi Vanhoille: "ei sinun pidä huo-
rin tekemän," Mutta minä sanon teille: jokainen jokakatsoo
Vaimon päälle himotaksensa häntä, hän teki jo huorin hänen

' Vuorisaarna on, miten sekä alkulause että muistutus sen lopulla
»sottaa, tarkoitettu koko seurakunnalle. lesuksen sanat "maan suolasta"
ja "maailman walkeudesta" tarkoittamat tosin erinomaisesti apostoleja,
mutta sopiwat sentään kaikille kristityille, erittainli lahetyssaarnaajoille,
joiden tulee, lunkin lahjains» mukaan, olla suola ja walkeus maailmassa.
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kanssansa sydämessänsä. Jos oikia silmäs pahentaa sinun,
rewäise se ulos ja heitä pois tytöäs; sillä parempi on sinulle
että yksi sinun jäsenistäs hukutetaan kuin että koko sinun ruu»
miis heitetään helwettiin. Ia jos sinun oikia kätes pahentaa
sinun, hakkaa se poikki ja heitä pois tyköäs; sillä parempi on
sinulle että yksi sinun jäsenistäs hukutetaan kuin että koko si-
nun ruumiis heitetään helwettiin."

6, "Taas te kuulitte sanotuksi wanhoille: "älä wanno
wäärin," Waan minä sanon teille: älkäät ensinkään wanno-
ko, ei taiwaan kautta, sillä se on Jumalan istuin, eikä maan
kautta, sillä se on hänen astinlautansa, ei myöskään Jerusa-
lemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Waan
teidän puheenne pitää oleman: on, on, ei, ei. Mitä siihen
lisätään, se on pahasta."

?, "Te kuulitte sanotuksi: "silmä silmästä, hammas ham-
paasta," Mutta minä sanon teille: ältaät olko pahaa wastaan;
waan jos joku sinua lyö oitialle poskelle, käännä hänelle myös
toinen, Te kuulitte sanotuksi: * "rakasta lähimmäistäs, mut-
ta wihaa wihollistas," Waan minä sanon teille: ralastalaat
wihollisianne, siunatkaat niitä jotka teitä sadattelewat; tehkäät
niille hywin, jotka teitä wihaawat, ja rukoilkaat niiden puo-
lesta, jotta teitä wainoowat ja wahingoittawat, että te olisitte
teidän isänne lapset, joka on taiwaassa; sillä hän sallii au-
rinkonsa koittaa niin pahain ylitse kuin hywäinkiu ja antaa
sataa niin wäärille kuin »vanhurskaillekin. Sillä jos te ra-
kastatte ainoasti niitä, jotkateitä rakastamat, mitä erinomais-
ta te siinä teette? Eikö tullimiehet ja pakanat myös niin tee?
Olkaat te siis täydelliset, niinkuin teidän taiwaallinen isänne
täydellinen on."

8. "Kawahtakaat tekemästä hywiä töitänne ihmisiltä näh-
täwäkst. Koskas siis almua annat, älä edelläs anna torwea
soittaa, niinkuin ulkokullatut synagogissa ja lujilla tekewät, et-
tä heitä ihmiset ylistäisiwät. Totisesti sanon minä teille:
he owat saaneet palkkansa. Mutta koska sinä almua annat,

" 3 Mos. 19: 18. "wihaa wihollistas" on kirjanoppineitten lisäys; se
todistaa että heidän luulostansa "lähimmäinen" oli sama luin "ystäwä."
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älköön sinun wasen kates tietäkö mitä sinun oikia tätes te-
kee, että sinun almus olisi salaisuudessa; ja sinun isäs, joka
salaisuudessa näkee, maksaisi sinulle julkisesti,"

9, "Koskas rukoilet, älä ole niinkuin ulkokullatut; sillä he
mielellänsä seisowat synagogissa ja kujain kulmissa, että he
ihmisiltä nähtäisiin. Totisesti sanon minä teille: he owat
saaneet palkkansa. Waan koska sinä rukoilet, menekammioos
ja sulje owes ja rukoile isääs, joka on salaisuudessa; ja isäs,
joka salaisuudessa näkee, maksaa smulle julkisesti. Ia koska
te rukoilette, älkäät olko paljo puhuwaiset, niinkuin pakanat;
sillä he luulewat heitä paljon puheensa tähden kuultawau.
Sentähden älkäät olko heidän kaltaisensa; sillä teidän isänne
tietää mitä te tarwitsette ennenkuin te häntä rukoilettekaan,"

10, "Älkäät tawarata kootko maan päällä, kussa koi ja
ruoste raiskaawat, ja kussa warkaat kaiwawat ja warastawat;
waan kootkaat teillenne tawarata taiwaassa, kussa ei koi eikä
ruoste raiskaa, ja tusfa ei warkaat kaiwa eikä warasta; sillä
kussa teidän tawaranne on, siellä on myös teidän sydämen-
ne, Ei kenkään woi palwella kahta herraa; sillä taikka hän
tätä wihaa ja toista rakastaa; taikka hän tähän suostuu ja
toisen yleulatsoo. Ette woi palwella Jumalala ja Mammo-
naa (rikkautta), Sentähden sanon minä teille: älkäät mur-
hettiko mitä te syötte ja mitä te juotte ja millä te teitänne
werhotte, Katsokaat taiwaan lintuja; ei he kylwä eikä niitä,
ei myös kokoo riiheen, ja teidän taiwaallinen isänne ruokkii
heidän; ettekö te paljo enempi ole kuin he? Ia kuka teistä
woi surullansa lisätä yhden kyynärän pituuteensa? Ia mitä
te surette waatteista? Katsokaat Mkasia kedolla, kuinka ne
laswawat; ei ne työtä tee eikä kehrää; kuitenkin sanon minä
teille ettei Salomo kaikessa kunniassansa ollut niin waate-
tettu kuin ylsi heistä. Jos Jumala näin waatettaa kedon
ruohon, joka tänäpänä seisoo ja huomenna pätsiin heitetään,
eikö häu paljo enemmin teitä Vaatettaisi, te wähäuskoiset?
Etsikäät ensin Inmalan waltakuntaa ja hänen wanhurskaut-
tausa, niin kaikki nämät teille annetaan,"

11, "Älkäät tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Miksis fiis
näet raiskan, joka on weljes silmässä, ja et äkkää maltaa
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omassa silmässäs? Taikka kuinka taidat sanoa weljelles: pi-
dä! minä otan raiskan silmästäs; ja katso! malka on omas-
sa silmässäs. Sinä ulkokullattu! heitä ensin malta omasta
silmästäs, ia tatso sitte kuinkas saisit raistan ulos sinnn wel-
jes silmästä. Kaikki siis mitä te tahdotte että ihmiset pi-
tää teille tekemän, se te myös heille tehkäät; sillä tämä
on laki ja propheetat."

12. "Mentäät ahtaasta portista sisälle; sillä se portti
on lawia, ja awara se tie, joka wie kadotukseen, ja niitä on
monta, jotta sitä tietä menewät. Mutta se portti on ahdas,
ja kaita se tie, jota wie elämähän, ja Harmat owat, jotka sen
luytäwät. Kawahtataat teitänne wääristä propheetaista,
jotka teidän tykönne lammasten waatteissa tulewat, mutta si-
sältä owat raatelewaiset sudet. Heidän hedelmistänsä te tun-
nette heidän. kukaan wiinamarjoja orjantappuroista
taikka wiikunia ohdakkeista? Hywä puu ei taida häijyjä he-
delmiä kaswaa, eikä mädännyt puu taida hywiä hedelmiä kas-
waa. Ei jokainen, joka sanoo minulle: Herra, Herra! tu-
le taiwaan »valtakuntaan, waan se, jola tekee minun isäni
tahdon, joka on taiwaassa."

13, "Jokaisen, joka nämät minun puheeni kuulee ja ne
tekee, wertaan minä toimelliseen mieheen, joka huoneensa kal-
liolle rakensi. Sade lankesi, ja wirrat tuliwat, ja tuulet pu-
halsiwat ja sitä huonetta sysäsiwät; mutta ei se kuitenkaan
kukistunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ia jokainen, joka
nämät minun puheeni kuulee ja ei tee niitä, hän onwerrat-
tawa tyhmään mieheen, joka huoneensa sannallerakensi. Sade
lankesi, ja wirrat tuliwat, ja tuulet puhalsiwat ja sitä huonet-
ta sysäsiwät; se kutistui, ja sen lankeemus oli suuri."

Koska lesus oli lopettanut nämät puheensa, hämmästyi
kansa hänen oppiansa; sillä hän opetti heitä woimallisesti, ei»
tä niinkuin kirjanoppineet (Matth, 5—7, Lut, 6: 20—49).

111. Icsus puhdistaa spitalisen ja parantaa
päämiehen palwelian.

1, Kosta Icsus astui alas wuorelta, seurasi häntä pal-
jo kansaa. Spitalinen mies tuli ja kumarsi häntä ja sanoi:



122

"Herra! jos sinä tahdot, niin sinä woit minun puhdistaa."
lesus ojensi kätensä ja rupesi häneen ja sanoi: "minä tahdon,
ole puhdas." Ia lohta puhdistui hän spitalistansa. lesus
sanoi: "katso, ettes kenellekään sano; mutta mene ja näytä
itses papille, ja uhraa lahjas, jonka Moses on käskenyt, *

ihmisille todistukseksi."
2, lesus meni sieltä Kapernaumiin, Eräällä sadan-

päämiehellä oli Palmella, josta hän paljo piti; tämä sairasti
nyt kuolemallansa. Kuullessaan lesuksesta lähetti sadanpää-
mies Juvalaisten wanhimmat rukoilemaan, että hän tulisi pa-
rantamaan hänen Palmellansa, Nämät tuliwat lesutsen ty-
kö ja rukoiliwat hartaasti, sanoen: "hän on mahdollinen et-
täs sen teet; sillä hän rakastaa meidän kansaamme ja rakensi
meille synagogan." lesus meni heidän kanssansa; mutta
koska hän ei enää ollut kaukana huoneesta, lähetti sadanpää-
mies ystäwiänsä häntä wastaan ja antoi sanoa: "Herra! älä
waiwaa itseäs; sillä en minä ole mahdollinen ettäs minun
kattoni alle tulisit; waan sano sana, niin palweliani paranee.
Sillä minä olen myös ihminen, toisen wallan alle asetettu, ja
minulla on sotamiehiä maltani alla, ja jos sanon tälle: mene!
niin hän menee, ja toiselle: tule! ja hän tulee, ja palweli-
alleni: tee se! ja hän tekee. *** Koska lesus tämän kuuli, ih-
metteli hän, käänsi itsensä ja sanoi niille, jotka häntä seura-
siwat: "en ole minä Israelissa senkaltaista uskoa löytänyt.
Minä sanon teille: monta tulee idästä ja lännestä ja Pitää
Abrahamin, Isakin ja Jakobin kanssa taiwaan »valtakunnassa
istuman; mutta »valtakunnan lapset heitetään ulkonaiseen pi-
meyteen; siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys."
Koska ne, jotka lähetetyt oliwat, kotia palasiwat, löysiwät he
terweenä palwelian, joka sairastanut oli (Matth. 8: 1—43,

Lut. 5: 42—14, ?: i—in. Mark. 1: 40—44).

' 2 karitsaa; 3 Mos. 14: »o.
'" Sadanpäämies oli syntyänsä pakana, mutta näkyy kääntyneen Ju-

valaisten uskoon.
»»« Sadanpäämies tahtoo sanoa: niinkuin sotamieheni ja palweliani

tottelemat minua, niin tottelemat taudit sinua.
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112. lesus herättää Nain lesken pojan.
Päiwänä sen jälkeen meni lesus kaupunkiin, joka kutsut-

tiin Nain; ja hänen seurassansa meni monta opetuslasta ja
paljo wäteä. Kosla hän kaupungin porttia lähestyi, kannet-
tiin kuollutta ulos, joka oli äitinsä ainoa poika, ja se oli
leski; paljo kaupungin wäkeä käwi seurassa. Koska Herra
hänen näti, armahti hän häntä ja sanoi: "älä itke!" Hän
meni ja rupesi paariin, ja kantajat seisahtiwat, ja hän sanoi:
"nuorukainen! minä sanon sinulle: nouse ylös!" Ia kuollut
nousi istualle ja rupesi puhumaan, ja lesus antoi hänen äl-
lillensä. Pelko tuli kaikille, ja he kunnioitstwat Jumalaa, sa-
noen: "suuri propheeta on nousnut meidän sekaamme; Ju-
mala on kansaansa etsinyt" (Luk. ?: ii—ie).

113. lesus asettaa myrskyn.
Kosla lesus kerta ehtoon tullessa purjehti yli Oenesa-

retin järwen, nousi raju ilma, niin että aallot pcittiwät haH-
den. Mutta hän makasi. Opetuslapset tuliwat häntä he»
rättämään, sanoen: "Herra! auta meitä, me hukumme!" Mut-
ta hän sanoi: "te heikkouskoiset, miksi te olette pelkurit?" Niin
hän nousi ja asetti tuulen, ja ilma tuli juuri tyweneksi.
Mutta he ihmetteliwät, sanoen keskenänsä: "millinen tämä
on? sillä tuuli ja merikin owat hänelle kuuliaiset (Matth. 8:
23—27. Mark, 4: 33—41. Luk. 8: 22—25).

114. lesus parantaa punatautisen waimon ja
herättää lairin tyttären.

Synagogan päämies, lairos nimeltä, tuli ja lankesi le-
suksen jallain juureen, sanoen: "minun »vähäinen tyttäreni on
wiimisillänsä; tule ja pane kätes hänen päällensä että hän
paranisi ja eläisi." lesus meni, ja paljo kansaa seurasi ja ah-
disti häntä. Joukossa oli myös waimo, joka oli sairastanut
punaista tautia 12 wuotta ja kuluttanut parantajille kaiken
omaisuutensa, mutta tullut yhä pahemmaksi. Hän läheni le-
susta takaa ja rupesi hänen waatteisinsa, ajatellen: jos minä
ainoasti saan ruweta hänen waatteisinsa, niin minä paranen.
Ia hän tunsi ruumiissansa, että hän oli parattu kiwustansa.
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lesus kysyi: "kuka rupesi minun waatteisini?" Pietari ivasta-
si: "Mestari! sinä näet että kansa sinua ahdistaa ympäri,
kuinka taidat siis kysyä: kuka miuuun rupesi?" lesus sanoi:
"joku minuun rupesi; sillä minä tunsin woiman minusta läh-
teneen ulos." Koska waimo näti että hän oli huomattu, tu-
li hän wapioten lesutsen eteen, lankesi maahan ja sanoi hä-
nelle kaiken totuuden. lesus sanoi: "ole hywässä turmassa,
tyttäreni, sinun uskos on sinun auttanut; mene rauhaan."

Wielä hänen puhuessaan tuli muutamia synagogan pää-
miehen huoneesta ja sanoi hänelle: "tyttäres on kuollut; älä
mestaria waiwaa," lesus sanoi hänelle: "älä pelkää; usko
ainoastaan, niin hän paranee." Tullessansa huoneesen tapasi
hän kaikki itkemän. Mutta hän sanoi, "älkäät itkekö; ei hän
ole kuollut, waan nukkuu." He nauroiwat häntä, tieten että se
kuollut oli. Hän otti lapsen isän ja äitin ja Pietarin, Ja-
kobin ja Johanneksen myötänsä sisään, rupesi lapsen käteen
ja sanoi: "piikanen! nouse ylös!" Lapsi nousi kohta ja käweli.
Hän käski antaa hänelle ruokaa (Mark. 5: 22-43. Luk. 8:
"-56. Matth. 9: l»-25).

115. lesus parantaa hatwatun.
lesus tuli Kapernaumiin, Kunltaissa että hän oli ko-

tona kokoontui niin paljo wäkeä, ettei enää siaa ollut, ei o-
wenkaan tykönä. Sinne tuli 4 miestä kantain wuodetta, jos-
sa makasi halwattu. Kun eiwät taitaneet tulla sisään owen
kautta, nousiwat he huoneen lankalle katolle, tiskoiwat siihen
aukon ja laskiwat wuoteen sairaanensa alas lesutsen eteen.
Nähdessään heidän uskonsa sanoi hän: "poikani! sinun syn-
tis annetaan sinulle anteeksi." Muutamat kirjanoppineet, jot-
ka siellä istuiwat, ajatteliwat: "mitä tämä näin pilkkaa pu-
huu? Kuka woi synnit antaa anteeksi paitsi ainoa Jumala?"
lesus tunsi hengessänsä heidän ajatuksensa ja sanoi: "mitä
te ajattelette pahaa sydämissänne? Kumpi on kewiämpi sa-
noa: sinun syntis annetaan sinulle anteeksi, taikka sanoa:nouse ja täy! Mutta että teidän pitää tietämän ihmisen po-
jalla olewan wallan maan päällä synnit anteeksi antaa, sanon
minä: "nouse, ota wuotees ja mene kotias." Ia halwattu
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nousi lohta, otti »vuoteensa ja meni ulos kaikkein nähden.
He hiimmästyiwät, sanoen: "emme ikänä ole semmoista näh-
neet." Ia he kunnioittiwat Jumalaa, joka oli ihmisille an-
tanut senkaltaisen wallan (Mark. 2: l—l2. Luk. 5: !?—2«.
Matth. 9: l-8).

116. Icsus lähettää ulos 12 apostolia ja
7U opetuslasta.

1, lestis käwi kaikkia kaupunkia ja kyliä ympäri, saar-
nasi ewankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja sairautta

kansassa. Hän surkutteli sydämestänsä kansaa, että se oli
niinkuin lampaat, joilla ei paimenta ole. Ia hän sanoi o-
petuslapsillensa: "eloa on tosin paljo, mutta työwäkeä on
wähä; rukoilkaat sentähden elon Herraa, että hän työwäkeä
lähettäisi eloonsa." Sitte kutsui hän tykönsä 12 apostoli-
ansa ja antoi heille wallan riettaita henkiä ajaa ulos jakaik-
kinaisia tauteja ja sairautta parantaa. Hän lähetti heidän
kaksittain ja sanoi: "älkäät menkö pakanain teille eikä Sa-
marialaisten kaupunkeihin; waan menkäät kadotettuin
lammasten tykö Israelin huoneesta. * Ia saarnatkaat et-
tä taiwaan waltaknnta on lähestynyt. Sairaita parantakaat,
spitalisia puhdistakaat, kuolleita herättäkäät ja pahoja henkiä
ajakaat ulos.— Minä lähetän teidän niinkuin lampaat sut-
ten keskelle; olkaat sentähden taitawat niinkuin kärmeet ja
waat niinkuin kyhkyset. Te asetetaan oikeuksien eteen ja
hosutaan synagogissa-, te wiedään myös päämiesten ja ku-
ningasten eteen minun tähteni. Mutta näin wietäissä al-
taat nmrhettiko, kuinka taikka mitä teidän pitää puhuman;
sillä teille annetaan sillä hetkellä mitä teidän pitää pu-
human; sillä ette ole, jotka puhutte, waan teidän isänne
henki, joka teissä puhuu. Altaat peljätkö niitä, jotka ruu-
miin tappawat, waan ei woi sielua tappaa; mutta peljättäät
sitä, joka woi sekä sielun että ruumiin helwetissä hukuttaa.
Eikö kaksi warpusta yhteen ropoon myydä? Ia ei yksikään

' Ensin oli ewankelmmi saarnattawa Juvalaisille; Kasteen asettaessa
tästi Wapahtai» opetuslapset menn» ja tehdä kaikki ihmiset opetuslapsiksi.
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heistä putoo maahan ilman teidän isänne tahtoa. Niin o-
wat myös kaikki teidän päänne hiukset luetut; älkäät siis pel-
jätkö, te olette paremmat kuin monta warpusta. Sentäh-
den jokainen jota minun tunnustaa ihmisten edessä, sen tun-
nustan myös minä minun isäni edessä, joka on taiwaassa.
Mutta joka minun kieltää ihmisten edessä, hänen minä myös
kiellän minun isäni edessä, joka on taiwaassa. Joka rakas-
taa isäänsä taikka äitiänsä enää kuin minua, se ei ole minulle
sowelias, ja kuka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole
minulle sowelias."

2. Sitte lähetti hän 70 opetuslastansa, jotka myös
waelsiwat ympäri kaksittain ja saarnasiwat että taitoaan wal-
takunta oli lähestynyt (Matth, 9: 35-10. Mark. 6: l-,3.

Luk. 9: 1-6. 10: l-22).

117. Johannes Kastaja. Wankius. Lähetys
lesuksen tykö ja kuolema.

1. Neljännysruhtinas (tetrarkha) Herodes Antipas oli
pakottanut weljensä ottamaan eron »aimostansa, nimeltä He-
rodias, ja oli itse nainut hänen. Kastaja sanoi: "ei sinun
ole luwallinen häntä pitää waimonas." Herodias tahtoi Jo-
hanneksen tapetuksi, mutta Herodes joka mielellään kuuli
häntä ja sen lisäksi pelkäsi kansaa, joka hänen piti prophee-
tana, ainoasti pani Johanneksen wanliuteen.

2. Koska Johannes wankiudessa kuuli Kristuksen työt,
lähetti hän 2 opetuslastansa sanomaan hänelle: "oletko sinä
se tulewa wai pitääkö meidän toista odottaman?" Sillä het-
kellä juuri paransi hän monta taudeista ja antoi monelle so-
kialle näyn. Ia hän wastasi lähettiläille: "menkäät ja sano-
kaat Johannekselle mitä te nähneet ja kuulleet olette; sokiat
saawat näkönsä, ontuwat käywät, spitaliset puhdistetaan, kuu-
rot luulewat, kuolleet herätetään ja köyhille saarnataan ewan-
keliumia; ja autuas on se, joka ei pahene minusta."

Koska sanansaattajat meniwät pois, rupesi lesus puhu-
maan kansalle Johanneksesta: "Mitä te läksitte korpeen kat-
somaan? ruokoako, joka tuulelta häälytetään? wai ihmistäkö,
pehmeisin waatteisin puetettua? Ne jotta koreissa waatteissa
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owat, owat kuninkaallisissa kartanoissa. Taikka mitä te me-
nitte katsomaan? propheetaako? Minä sanon teille: enää kuin
propheeta; sillä tämä on se, josta kirjoitettu on: katso! minä
lähetän enkelini sinun kaswois eteen, Valmistamaan si-
nun tietäs sinun etees. Totisesti sanon minä teille: niiden
seassa, jotka Vaimoista syntyneet owat, ei ole yhtään suu-
rempaa propheetaa kuin Johannes Kastaja; kuitenkin Vähin
Jumalan Valtakunnassa on suurempi häntä."

3, Pian sattui Herodialle tilaisuus saada Johanneksen
päiwiltii pois. Herodes piti syntymäpäiwänänsä pidot yli»
myksillensä, ja Herodiaan tytär" tuli sisään ja hyppäsi. He-
rodes mielistyi hyppyyn niin että hän lupasi Vannotulla ma-
lalla hänelle antaa mitä ikänä hän anoisi, waikla puolen
Valtakunnastansa. Hän meni äitiltänsä kysymään, ja äiti
sanoi: "pyydä JohannesKastajan pää wadissa." Kuningas tuli
sangen murheelliseksi; mutta Valansa ja wierastensa tähden
tahtoi hän pitää puheensa. Hän lähetti murhaajan, joka me-
ni ja leikkasi hänen kaulansa wankiudessa. Hänen päänsä
tuotiin Vadissa ja annettiin piialle, ja piika Vei sen äitillen-
sä. Hänen opetuslapsensa tuliwat, ottiwat hänen ruumiinsa
ja hautasiwat sen. Kuultuansa lesuksen töistä puhuttawan
sanoi Herodes: "Johannes, joka kasti, on nonsnut kuolleista,
ja sentähden Voimat waikuttawat hänessä (Matth.ll: 2—n.
14: l-12. Mark. 6: lj—29. Luk. 3:19,2«. ?: 18—28, 9:7—9).

118. lesus rawitsee stttttt. Hän käy meden
päällä.

1, Sitte meni lesus Galilean Ma Tiberian järwen ylitse,
ja paikka oli erämaa. Sen kuultuansa tuli sinne paljo kansaa jal-
lasin. lesus armahti heitä, sillä he oliwat niinkuin lampaat,
joillaei paimenta ole; hän puhui heille Jumalan Valtakunnasta
ja teki terweiksi jotka parannusta tarwitsiwat. Koska päiwä pal-
jokulunut oli, tuliwat opetuslapset, sanoen: "tämä on erämaa,
ja aika on jo kulunut. Laske kansa menemään ympäri kyliin

' Ensimäisestä naimisesta; pian sen jälleen tuli tämä tytär naiduksi
sedällensä neljannyZluhtinalle PhiliMe.
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ostamaan heillensä ruokaa." lesus wastasi: "antakaat te heil<
le syötäwätä." Philippus sanoi: "200 n penningin leiwät ei
täytyisi heille että tutin heistä wähänlin saisi." Andreas sa-
noi: "tässä on poikanen, jolla on 5 ohraista leipää ja 2 ka-
laista; waan mitä ne owat näin paljolle?" lesus wastasi:
"asettakaat kansa atrioitsemaan ruoholle." Ia lesus otti lei-
wät ja kalat, liitti ja antoi opetuslapsille, jotka niitä jakoi-
wat kansalle, ja kaikki tuliwat rawituksi. Sitte sanoi lesus
opetuslapsille: "tootkaat murut, ettei mitään hukkuisi." Niin
he kokosiwat ja täyttiwät 12 koria muruilla. Niitä, jotka
syöneet oliwat, oli lähes 5000 miestä, paitsi waimoja ja lap-
sia. Koska ihmiset sen merkin näkiwät, sanoiwat he: "tämä
on totisesti se propheeta, jota maailmaan tulewa oli." Kos-
ka lesns ymmärsi että he wäkiwallalla tahtoiwat tehdä hä-
nen kuninkaaksi, käski hän opetuslapsensa palata yli järwen,
ja meni itse pois yksinänsä wuorclle rukoilemaan.

2. Opetuslapset soutiwat pois, mutta tuuli oli »vastai-
nen. Tultuansa ainoasti puolimatkaan näkiwät he neljän-
tenä yön wartiona lesuksen tulewan heidän tykönsä, käyden
weden päällä. He hämmästyiwät ja huusiwat: "köpeli se on!"
Mutta lesus sanoi: "minä olen, älkäät pelästykö." Pietari
sanoi: "Herra! jos sinä olet, niin käske minun tulla tykös weden
päällä." lesus wastasi: "tule!" Pietari astui ulos hahdes-
ta ja käwi weden päällä; mutta nähdessään tuulen olewan
ankaran, pelästyi hän ja rupesi wajoomaan. Hän huusi:
"Herra! auta minua!" lesus ojensi kätensä, tarttui häneen ja
sanoi: "o sinä heikkouskoinen! miksis epäilit?" Heidän astu-
essa hahteen tyweni tuuli. Opetuslapset lankesiwat alas le-
suksen eteen ja sanoiwat: "totisesti olet sinä Jumalan poika."
Kohta sen perästä tuliwat he maalle Kapernaumin tienoilla
(loh. 6: l-21. Matth. 14: IH-36. Mark. 6: 32-53. Luk. 9:

119. lesns juttelee 7 »vertausta.
1. Kylwäjä.

lesns oli Genesaretin järwen rannalla, ja paljo kansaa
kokoontui hänen ympärinsä. Hän meni sentähden hahteen
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ja istui, mutta kansa seisoi rannalla. Ia hän puhui heille
wertauksilla näin: "tylwäjä meni lylwämään. Hänen lylwäis-
sänsä lankesi muutamat tien oheen, ja linnut tulimat ja soi-
mat ne. Muutamat taas lankesi kimistöhön ja nousiwat pian
päälle, sentähden ettei heillä ollut sywää maata. Mutta kos-
ta aurinko nousi, niin ne poudittiiu ja kuiwettuiwat. Muu-
tamat taas lankesi orjantappuroihin, jotka käwiwät Ylös ja
tukahutliwat ne. Muutamat taas lankesi hywään maahan
ja teki hedelmän, toiset 100l'ertaisen, toiset 60lertaisen, toiset
30lertaiscn. Jolla on korwat kuulla, se kuultaan!"

Opetuslapset eiwät ymmärtäneet tätä wertausta, niin
lesus sanoi heille selityksen: "Siemen on Jumalan sana.
Koska joku kuulee fanan ja ei ymmärrä sitä, tulee pahus ja
temmaa pois mitä hänen sydämeensä kylmettiin. Tämä on
siemen, joka tien oheen oli kylmetty. Kiwistöhän kylmet-
ty on se, joka kuulee sanan ja kohta ilolla sen wastaan ot-
taa; mutta koska waiwa taikka waino tulee sanan tähden,
niin hän kohta pahenee. Orjantappurain sekaan kylmetty
on se, joka sanan luulee; mutta tämän maailman suru ja
rikkauden petos tukahuttaa sanan, joka niin tulee hedelmättö»
maksi, Mutta hywään maahan kylmetty on se, joka kuu-
lee sanan ja kätkee sen sydämeensä ja tosin tuottaa hedelmän,"

2, Ohdakkeet nisun seassa.
"Tcnwaan waltakunta on ihmisen wertainen, joka lylwi

hywän siemenen peltoonsa. Mutta yöllä tuli hänen wiholli-scnsa ja kylwi ohdakkeita nisuin sekaan. Koska sitte orasru-
pesi kaswamaan, tuliwat myös ohdakkeet näkymiin. Ia pal-
weliat tuliwat isännän tykö, sanoen: "Herra! etkös hywää
siementä kylwänyt peltoos? kusta siis owat ohdakkeet tulleet?"
Hän sanoi: "wihamics sen teki," Palweliat sanoiwat: "tah-
dotkos että menemme ja kokoomme ne pois?" Hän wastasi:
"en; etette ohdakkeita kootessanne myös titkcisi yhdessä ni-
suja pois, Sallikaat kaswaa molemmat elon aikaan asti;
silloin sanon minä elomiehille: kootlaat ensin ohdakkeet ja
suolaat lyhteisin poltettawiksi; mutta nisut kootkaat minun
aittaani."
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Sittemmin sanoiwat opetuslapset lesukselle: "selitä meil-

le se wertaus pellon ohdakkeista," Hän selitti sen näin: "hy°
wän siemenen kylwäjä on ihmisen poika; »vihollinen, joka oh-
dakkeet kylwi, on perkele; pelto on maailman ihmiset; nisut o-
wat waltakunnan lapset; elonaika on maailman loppu ja elo-
miehet owat enkelit. Niinkuin ohdakkeet koloon haetaan ja
poltetaan, niin on myös tapahtuma maailman lopulla. Sil-
loin lähettää ihmisen poika enkelinsä kokoomaan kaikki juma-
lattomat ja heittämään sinne, missä on itku ja hammasten
kiristys. Mutta »vanhurskaat kiiltäwät niinkuin aurinko hei-
dän isänsä »valtakunnassa."

3.4. Sinapin siemen. Hapatus.
"Taiwaan waltakunta on sinapin siemenen wertainen, jon-

ka ihminen otti ja kylwi peltoonsa. Se on tosin pienin kaik-
kia siemeniä; mutta kaswettua on se suurempi ruohoja ja tu-
lee puuksi, niin että taiwaan linnut tulewat ja tekemät pe-
sänsä sen oksille,"

"Taiwaan waltakunta on hapatuksen wertainen, jonka wai-
mo otti ja sekoitti 3meen watkaan jauhoja siksi että laitti
happani,"

5—7. Kätketty tawara. Kallis helmi. Werkko.
"Taas on taiwaan waltakunta tawaran mertainen, jota

on peltoon kätketty, jonka ihminen löysi ja taas latkii ja ilon
tähden, joka hänellä siitä oli, meni pois ja myi kaikki mitä
hänellä oli, ja osti sen pellon,"

"Taas on taiwaan waltakunta kauppamiehen mertainen,
joka etsi hywiä helmiä, Tawattuansa yhden kalliin helmen,
meni hän pois, myi kaikki mitä hänellä oli ja osti sen."

"Taas on taiwaan waltakunta »verkon wertainen, joka on
mereen heitetty ja kokoo kaikenlaisia; tultuansa täyteen Ve-
detään se rannalle, hywät erotetaan astioihin, mutta mädän-
neet heitetään pois. Näin on tapahtuma maailman lopulla:
enkelit menewät ulos, erottamat pahat wanhurskaista ja heit-
tiimat heidän tuliseen pätsiin; siellä pitää oleman itku ja ham-
mastenkiristys" (Matth, 13: l-sy, Mark, 4: l-34. Luk, 81
<-t2).
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120. Aweriäs maamies.
Mi kansasta sanoi lesutselle: "sano minun »veljelleni

että hän jakaisi minun kanssani perinnön." Mutta hän was-
tasi: "ihminen! knka on pannut minun tuomariksi eli jako-
mieheksi teidän watillanne?" Sitte sanoi hän kansalle: "kat«
sokaat että kawahdatte ahneutta; sillä ei jonkun elämä siinä
seiso että hänellä paljo kalua on." Ia hän puhui tämän
wcrtauksen: "rikkaan miehen maa kaswoi hywin. Ia hän
ajatteli itseksensä: mitä teen minä? ei minulla ole kuhunka
minä kokoon eloni. Niin, sen minä teen; minä maahan jao-
tan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoon sinne kaiken tu-
loni ja htzwyyteni ja sanon sielulleni: lepää, syö, juo ja rie-
muitse! Mutta Jumala sanoi hänelle: sinä tyhmä! tänä yö-
nä sielus sinulta pois otetaan; kuka sitte saa laitti mitä sinä
koonnut olet? Niin käy myös sen, joka itsellensä tawarata
lokoo, mutta ei ole rikas Jumalassa" (Luk. 12: 13-2l).

121. Wiikunapuu.
Muutamat tuliwat ja jutteliwat lesutselle että Pilatus

oli muutamain Galilealaisten weren sekoittanut heidän uh-
riinsa. * lesus wastasi: "luuletteko että nämät Galilealaiset
oliwat syntisemmät muita Galilealaisia, sentähden että hei»
dän täytyi senkaltaista kärsiä? Ei suinkaan, sanon minä teil»
le; waan ellette paranna teitänne, niin te taitli niin hukkaan
tulette," Ia hän puhui tämän »vertauksen: "miehellä oli wii-
tunapuu hänen »viinamäessänsä, ja hän tuli etsimään hedel-
mää siitä, eikä löytänyt. Niin sanoi hän wiinamäen raken-
tajalle: katso! minä olen 3 wuotta tullut ja etsinyt hedelmä»
tä tästä »viikunapuusta, ja en löydä; hakkaa se pois, miksi
hän maata turmelee? Mutta hän wastasi- Herra! anna hä-
nen wielä tämä »vuosi olla, että minä kaiman hänen ympä»
rinsä ja sonnitan. Ehkä hän sitte hedelmän tekee; jollei, niin
hakkaa hän sitte pois" (Luk. 15 i-9).

* He tapettiin juuri heidän uhratessaan esikartanossa. Tämä Pi,
latulsen julmuus ei ole muualla mainittu.
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12L. Kanaalaiucn waimo
lesus tuli Tyrin ja Sidonin maan ääriin, Kanaalmnen

waimo, joka oli pakana, hnusi hänelle: "Herra, Dawidin poi-
ka! armahda minua; minun tyttäreni waiwataan hirmuisesti
perkeleeltä," Mutta lesus ei sanaakaan hänelle wastannut.
Opetuslapset sanoiwat: "erota hän sinusta, sillä hän huutaa
meidän peräämme." lesus wastasi: "en ole minä lähetetty,
waan kadotettuin lammasten tykö Israelin huoneesta." * Wai-
mo tuli jakumarsi häntä, sanoen: "Herra! auta minua!" le-
sus wastasi: "ei ole sowelias ottaa lasten leipää ja heittää
penikoille." Waimo sanoi: "totta Herra! kuitenkin syuwät
penikat niitä muruja, jotka heidän herrainsä pöydältä putoo-
wat." Silloin sanoi lesus: "o waimo! suuri on sinun us-
kos; tapahtukoon sinulle niinkuin sinä tahdot!" Ia hänen tyt-
tärensä tuli sillä hetkellä terwcetsi (Match. 15: 21 - 28. Mark.
?: 24—30).

133. Icsus nnmtfee 4ttW.
lesus lähti itäpuolelle Galilean järweä. Paljo kansaa

kokoontui ja toi myötänsä sairaita, joita hän paransi, lesus
kutsui opetuslapset tykönsä ja sanoi: "minä armahdan kan-
saa että he jo 3 päiwää owat minun tykönäni wiipyneet ei-
kä heillä ole mitään syötäwätä; en minä tahdo heitä tykö-
äni syömättä laskea pois, ettei he tiellä Vaipuisi," Opetus-
lapset sanoiwat: "kusta me saamme tässä erämaassa niin
monta leipää, että me rawitsisimme niin paljo kansaa?" le-
sus kysyi: "montako leipää teillä on?" He wastasiwat: "seit-
semän, ja muutama kalanen," Hän kasti kansan istua maalle.
Sitte otti hän ne ? leipää ja kalaset, kiitti, mursi ja antoi
opetuslapsillensa, ja opetuslapset cmtoiwat kansalle. Ia he söi-
wät kaikki ja rawittiin. Ia he kokosiwat jäänötfet, 7 koria
täyteen. Ia niitä, jotka oliwat syöneet, oli 4000 miestä,
paitsi waimoja ja lapsia. Laskettuaan kansan tyköänsä, astui
hän hcchteen ja tuli Magdalan *' tienoille (Matth, 15: 29-39,

Mark. 8: ,-9),

' Katso 116 Mmst,
" Täst» kylästä oli luultawasti Maria Magdalena kolosin.
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124. lesus kirkastetaan, parantaa kuuromykän
ja ennustaa kuolemansa ja ylösnousemisensa.

1, lesus otti Pietarin, Jakobin ja Johanneksen ja me-
ni torlialle wuorelle * rukoilemaan. Ia kun hän rukoili,
muuttui hän heidän edessänsä, ja hänen kaswonsa paisti niin-
tuin aurinko, ja hänen waatteensa tuliwat waltiaksi niinkuin
lumi. Ia he näkiwät Moselsen ja Eliaan puhuman hänen
kanssansa siitä menosta, jonka hän täyttäwä oli Jerusalemis-sa, Pietari sanoi: "Herra! meidän on tässä hywä olla; teh-
käämme tähän 3 majaa, sinulle yhden, Mosekselle yhden ja
Eliaalle yhden." Wielä hänen puhuissansa tuli paistawa
pilwi, ympäri warjosi heidän, ja ääni pilwestä sanoi: "tämä
on minun rakas poikani, johon minä mielistyi»; tuuttaat
häutä." Seu kuullessa lankesiwat opetuslapset kaswoillensa
ja pellasiwät sangen kowin. Mutta lesus tuli ja rupesi hei-
hin ja sanoi: "nouskaat! ältäät peljätkö! "Mutta koska he sil-
mänsä nostiwat, ei he ketään nähneet, waan lesuksen yksi-
nänsä.

2, Kosla he tuliwat alas kansan tytö, tuli mies le-
suksen eteen, lankesi polwillensa ja sanoi: "Herra! armahda
minun poikaani; sillä hän on kuutauditlinen jakowin waiwa-
taan; hän lankee usein tuleen ja usein weteen; minä toin
hänen sinun opetuslastes tykö, mutta ei he woineet häntä pa-
rantaa," lesus wastasi: "tuokaat hän minulle tänne!" Tuo-
dessa häntä lesuksen tykö rewäsi kohta henki häntä, ja hän
lankesi maahan, kieritteli itseänsä ja wahtui, lesus kysyi i-
sältä: "kuinka paljon aikaa sitte on kuin tämä hänelle tuli?"
Isä wastasi: "lapsuudesta. Jos sinä jotakin woit, niin ar-
mahda meitä," lesus sanoi: "jos sinä sen woit uskoa; kaik-

ki owat uskowaiselle mahdolliset." Pojan isä huusi itkein:
"Herra! minä uskon; auta minun epäuskoani!" lesuS
nuhteli sitä saastaista henkeä ja sanoi: "sinä mykkä ja kuu-
ro henki! minä käsken sinua, mene ulos hänestä ja älä täste-
des häneen mene!" Niin se huusi ja repeli kowin häntä ja

' Tarina sanoo Taborin Wuori.
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lähti ulos, ja hän makasi niinkuin kuollut, niin että Moni
sanoi: hän on kuollut. Mutta lesus tarttui hänen käteensä
ja nosti hänen ylös. Tultuansa erinänsä kysyiwät ope-
tuslapset: "miksi emme woineet häntä ajaa ulos?" lesus
wastasi: "teidän epäuskonne tähden. Jos teillä olisi usko
niinkuin sinapin siemen, taitaisitte te sanoa tälle wuorelle:
siirry tästä! eitä teille mitään olisi mahdotointa."

3. Waeltaissa Galileassa sanoi lesus opetuslapsille:
"tapahtuwa on että ihmisen poika annetaan ylön ihmisten
käsiin. Ia he tappamat hänen ja kolmantena päiwänä hän
nousee ylös." Ia opetuslapset tuliwat sangen murheellisiksi
(Matth, 17: l-23. Mark. 9: 2-32. Luk, 9: W-45).

135. Armoton, kanssapalwelia.
Pietari kysyi kerta lesulselta: "Herra! kuinka usein pi-

tää minun antaman anteeksi weljelleni, joka rikkoo minua
wastaan? Onko ?ssä kerrassa kyllä?" lesus wastasi: "ei ?

kertaa, mutta 70 kertaa seitsemän," Ia hän puhui seuraa-
wan wertauksen: "kuningas tahtoi lukua laskea palweliainsa
kanssa. Ia yksi tuli hänen eteensä, joka oli welkaa 10,000
leiwiskää. Mutta kuin hänellä ei ollut waraa maksaa, käs-
ki hänen herransa myydä hänen, hänen emäntänsä ja lapsen-
sa jakaikki mitä hänellä oli, Palwclia lankesi maahan ja ru-
koili, sanoen: "Herra! ole kärsiwällinen minulle, ja minä tah-
don kaikki maksaa." Niin armahti Herra sitä palweliata ja
antoi hänelle welan anteeksi. Mutta sama palwelia meni u-
los ja tapasi yhden kanssapalwelioistansa, joka hänelle oli
welkaa 100 penninkiä, ja hän tarttui häneen ja kiristi häntä
kurkusta, sanoen: "maksa minulle welkas!" Kanssapalwelia lan-
kesi maahan hänen jalkainsa juureen ja rukoili, sanoen: "ole
kärsiwällinen minulle, jäminä tahdon kaikki maksaa," Mutta
ei hän tahtonut, waan heitti hänen torniin. Koska munt
kanssapalweliat sen näkiwät, murhettiwat he sangen kowin ja
ilmoittiwat herrallensa kaikki mitä tehty oli. Silloin kutsui
herra hänen eteensä ja sanoi: "sinä paha palwelia! minä an-
noin sinulle anteeksi kaiken sinun welkas, sentähden ettäs mi<
nua rukoilit. Eikö myös sinun olisi pitänyt armahtaman
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tanssapalweliataS, niinkuin minä armahdin sinua?" Ia wi-
hassansa heitti herra hänen wankiuteen siihen asti että hän
maksaisi kaiken welkansa. Niin myös minun taiwaallinen i»
säni tekee teille, jollette kulin weljellensä anna teidän sydä-
mestänne anteeksi heidän rikoksiansa (Matth. 18: 21—33).

138. Laupias Samarialainen. Martha ja
Maria.

1, Lainoppinut tuli lesutsen tykö ja sanoi: "Mestari!
mitä minun pitää tekemän että minä ijankaikkisen elämän
perisin?" lesus sanoi: "mitä laissa kirjoitettu on? kuinkas
luet?" Hän wastasi: "sinun pitää rakastaman Herraa sinun
lumalatas kaikesta sydämestäs ja kaikesta sielustas ja kaikes-
ta woimastas ja kaikesta mielestäs, ja sinun lähimmäistäs
niinkuin itseäs." lesus sanoi: "oikein sinä wastasit; tee se,
niin sinä saat elää." Mutta lainoppinut, joka tahtoi itsen-
sä Vanhurskaaksi tehdä, sanoi lesutselle: "kukas minun lä-
himmäiseni on?" lesus wastasi: "yksi ihminen meni Jeru-
salemista alas lerikhoon ja joutui ryöwärien käsiin, jotta
hänen alasti riisuiwat ja haawoittiwat, meniwät pois ja jät»
tiwät hänen puolikuolleeksi. Niin tapahtui että ylsi pappi
waelsi samaa tietä, näki hänen ja meni ohitse, Saman te-
ki Lewita, Mutta eräs Samarialainen myös tuli paikalle,
näki hänen ja armahti häntä. Hän tuli ja sitoi hänen haa-wansa ja wuodatti siihen öljyä ja wiinaa, ja pani juhtansa
päälle ja wei hänen majaan ja korjasi häntä. Ia lun hän
toisena päiwänä matkusti pois, antoi hän isännälle 2 pen-
ninkiä, ja sanoi: "korjaa häntä ja jos enemmän kulutat, niin
minä palatessani maksan sinulle." Kuka näistä kolmesta
oli sinun nähdätses hänen lähimmäisensä, joka ryöwärien kä-
siin oli joutunut? Lainoppinut wastasi: "se joka laupiuden
teki hänelle." lesus sanoi: "mene ja tee sinä myös niin!"

2, lesus meni Aetanian kaupunkiin Öljymäen lähellä,
missä Martha otti hänen huoneesensa. Hänen sisarensa Ma-
ria istui lesuksen jalkain juureen ja kuulteli hänen puhettan-
sa, Martha, joka teli paljo askareita heitä palwellessa, as-
tui esiin ja sanoi: "Herra! etkös huoli että sisareni jätti mi»
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nun yksinäni askaroitsemaan? sano hänelle että hän minua
auttaisi." Mutta lesus wastasi: "Martha, Martha! paljo si-
nä suret ja pyrit. Waan yksi on tarpeellinen. Maria on
hywän osan walinnut, jota ci häneltä pidä otettaman pois"
(Luk. 10: 23-42).

127. lesus opettaa templissä Lehtimajan juh-
lana. Salawuoteudcssa tawattu waimo.

Sokicma syntynyt. Hywa paimen.
1, lesus meni ylös Jerusalemiin Lehtimajan juhlalle.

Juhlan wiimiseuä päiwänä seisoi lesus templissä ja sanoi:
"jota janoo, se tulkoon minun tyköni ja juokoon! Joka uskoo
minun, hänen kohdustansa pitää, niinkuin raamattu sanoo,
wuotamcm elämän weden wirrat." Sen hän sanoi siitä
hengestä, jonka niiden piti saaman, jotka uskowat hänen;
sillä ei pyhä henki wielä silloin saapumilla ollut, ettei
lesus ollut wielä kirkastettu. Phariseit ja Ylimmäiset
papit oliwat lähettäneet palwclioita häntä kiini ottamaan;
ne tuliwat nyt takasin, "Miksi ette häntä tänne tuoneet?"
kysyiwät Phariseit ja Alimmaiset papit. Palwcliat wastasi-
wat: "ei ole ihminen ikänä niin puhunut kuin se ihminen."
Phariseit sanoiwat: "oletteko telin »vietellyt? Onko joku pää-
miehistä taikka phariseista uskonut hänen?" Nikodemus, joka
yöllä oli tullut lesuksen tykö, sanoi: "tuomitseeko meidän la-
kimme jonkun ihmisen ennenkuin tuullaan taikka tietää saa-
daan mitä hän teki?" He wastasiivat: "oletko sinäki Galilea-
lainen; tutki, ja sinä näet ettei Galileasta ole yhtään pro-
pheetaa tullut, *

2, Seuraamana päiwänä meni lesus taas templiin,
istui ja opetti. Kirjanoppineet ja Phariseit toiwat hänen e-
teensä waimon ja sanoiwat: tämä waimo on tawattn huo-
rin tekewän, Moses on laissa käskenyt senlaiset tiwillä
surmata; mitasta sinä sanot?" Tämän sanoiwat he kiusa-
taksensa häntä ja saavaksensa kannetta häntä wastaan, Ie-

" Kiiwaudessaan sanoiwat he walheen; Elias eli Galileasta (katso
76 N:o 1).
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sus kumarsi itsensä ja kirjoitti sormellansa maahan. Mutta
looka he kysyiwät kysymistänsä, ojensi hän itsensä ja sanoi:
"joka teistä on synnitöin, se heittäkään ensin häntä kiwellä,"
Ia hän kumarsi taas itsensä ja kirjoitti maahan. He tun-
siwat'.itsensä olewan omassa tunossaan satutetut ja pötkiwät
tiehensä yksittäin, niin että lesus jäi yksinänsä waimon kans-
sa paikalle. Koska lesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään
muuta kuin waimon, sanoi hän hänelle: "kussa owat sinun
päälle-kantajas? onko sinua kenkään tuominnnt?" Hän was-
tasi: "Herra! ei kenkään." Niin lesus sanoi: "en minäkään
flnna tuomitse; mene ja älä enää syntiä tee."

3, Ämpäri täydessään näki lesus ihmisen, joka oli so-
kiana syntynyt. Opetuslapset kysyiwät: "Mestari! kuka syn-
tiä teki, tämä wai hänen wanhempansako, että hänen piti so-
kiana syntymän?" lesus wastasi: "ei hän ole sotiana synty-
nyt sentähden että hän taikka hänen wanhempansa owat syn-
tiä tehneet, waan sentähden että Jumalan työt hänessä ilmoi-
tettaisiin." Sitte sylki lesus maahan ja sekoitti sen loaksi,
jolla hän woitcli sokian silmät, ja sanoi- "mene ja pese itses
Siloam lammikossa." Sotia meni ja pesi itsensä ja tuli nä-
kemänä takasin. Kyläläiset ja ne, jotta hänen ennen oliwat
nähneet sokiana, sanoiwat: "eikö tämä se istui ja ker-
jäsi?" Muutamat wastasiwat: "hän se on;" toiset sanoiwat:
"hän on sen muotoinen;" itse sanoi hän: "minä se olen."
Niin sanoiwat he hänelle: "kuinka sinun silmäs aukeniwat?"
Hän wastasi: "se ihminen, joka lesnkseksi kutsutaan, teki loan
ja woiteli silmäni ja käski minun mennä pesemään Siloam
lammikossa. Sen minä tein ja sain näkyni." Wielä kyshi-
wät he: "kussa hän on?" Sokiana syntynyt wastasi: "en
minä tiedä."

Nyt wietiin hän pharisein tytö, ja s< oli sabbathin päiwä.
He kysyiwät häneltä kuinka hän oli näkynsä saanut. Hän
jutteli kuinka se tapahtunut oli. Muutamat phariseista sa-
noiwat: "ei se ihminen ole Jumalasta, koska hän ei pidä
sabbathia," Toiset sanoiwat: "kuinka taitaa joku syntmen ih-
minen senkaltaisia ihmeitä tehdä?" Niin oli riita heidän kes-
kensä. He sanoiwat taas "mitä sinä sa-
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not hänestä, joka sinun silmäs awasi?" Hän wastasi: "hän
on propheeta." Mutta phariseit eiwät tahtoneet uskoa että
hän oli sokiana syntynyt ja näkemään tullut; sentähden kut-
suiwat he sen wanhemmat ja kysyiwät: "onko tämä teidän
poikanne, jonka 'sanotte sokiana syntyneen? Kuinka siis hän
nyt näkee?" Wanhemmat wastasiwat: "me tiedämme tämän
meidän pojaksemme ja että hän sokiana syntynyt on; mutta
kuinka hän nyt näkee, ja kuka hänen silmänsä awasi, sitä emme
tiedä; hänellä on kyllä ikää, kysykäät häneltä; wastatkoon itse
puolestansa." Sen he sanoiwat sentähden että he pelkäsiwät
phariseita; sillä nämät oliwat keskenänsä päättäneet että se,
jota lesuksen tunnustaisi Kristukseksi, piti synagogasta sul-
jettaman ulos.

Nyt kutsuiwat phariscit toistamiseen hänen, joka sokiana
oli ollut, eteensä ja sanoiwat: "me tiedämme sen ihmisen
syntiseksi," Hän wastasi: "jos hän on syntinen, sitä en minä
tiedä, waan sen min» tiedän että minä, joka sokia olin, nyt
näen." He kysyiwät taas: "mitä hän sinulle teti? kuinka hän
sinun silmäs awasi?" Hän wastasi: "jo minä sen sanoin teille,
ettekö te kuulleet? Miksi te taas tahdotte sitä kuulla? Tah-
dotteko te myös hänen opetuslapsiksensa?" Niin he sadatteli-
wat häntä ja sanoiwat: "sinä olet hänen opetuslapsensa; mutta
me olemme Moseksen opetuslapset. Me tiedämme Jumalan
Mosesta puhutelleen, mutta kusta tämä on, emme tiedä,"

Hän wastasi: "tosin ihmeellistä on, ettette tiedä kusta hän
on, ja kuitenkin hän awasi minun silmäni. Mutta me tie-
dämme ettei Jumala kuule syntisiä; waan joka on Jumalan
palwelia ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Ei ole
maailman alusta kuultu että joku on sokiana syntyneen sil-
mät awannut. Ellei hän olisi Jumalasta, ei hän taitaisi mi-
tään tehdä," He wastasiwat: "sinä olet kokonaan synnissä
syntynyt, ja sinä opetat meitä?" Ia he ajoiwat hänen ulos.

lesus sai tuulla että he oliwat hänen ajaneet ulos ja
tawatessaan hänen sanoi: "uskotkos sinä Jumalan pojan?"
Hän ivastasi- "Herra! kuka se on, että minä hänen uskoisin?"
lesus sanoi: "hän se on, joka sinua puhuttelee," Sokiana
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syntynyt sanoi: "Herra! minä uskon;" ja hän lnmarsi ja ru-
koili häntä.

4, Sitte jutteli lesus seuraawan wertatllsen: "minä
olen se hywä paimen; hywä paimen antaa henkensä lam-
masten edestä, mutta palkollinen, jonka omat ei lampaat ole,
näkee suden tuleman ja jättää lampaat ja pakenee; ja susi
raatelee ja haaskaa lampaat. Minä olen se hywä paimen,
joka tunnen omani ja tutaan myös omiltani, ja minä panen
henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lam-
paita, jotka ei ole tästä lammashuoneesta z nekin pitää mi-
nun tänne saattaman, ja he faawat kuulla minun ääneni, ja
pitää olla Yksi lammashuone ja yksi paimen. Sentähden isä
minua rakastaa, että minä panen henkeni sen jälleen ottaak-
seni. Ei ota kenkään sitä minulta, waan minä panen
sen itsestäni. Minulla on walta sen panna ja minulla
on walta sen taas ottaa. Sen käskyn minä sain isältäni"
(loh, 7—lo- 21).

128. lesus opettaa rukoilemaan. Tuomari
ja leski.

lesus rukoili usein. Kerta hänen lakatessa rukoilemasta
sanoi yksi opetuslapsista: "Herra! opeta meitä rukoilemaan,
niinkuin JohannesKastaja opetti opetuslapsensa," lesus was-
tasi: "koska te rukoilette, niin sanokaat: Isä meidän, joka
olet taiwaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimes. Lähes-
tyköön sinun waltakuntas. Tapahtukoon sinun tahtos
niin maassa kuin taiwaassa. Anna meille tänäftänä mei-
dän jokapäiwäinen leipämme. Ia anna meille meidän
syntimme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme mei-
dän welwollisillemme. Ia älä johdata meitä kiusaukseen.
Mutta päästä meitä pahasta; sillä sinun on Valtakunta
ja woima ja kunnia ijankaikkisesti. Amen." Ia hän li-
säsi- "anokaat, niin teille annetaan, etsikäät, niin te löydätte,
koltuttakaat, niin teille awataan. Sillä jokainen joka anoo,
se saa, joka etsii, se löytää, ja joka kolkuttaa, sille awataan.
Taikka kuka teistä on isä, jolta poika anoo leipää, antaako
hän hänelle tiwen? Taikka jos hän anoo kalaa, antaako hän
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kalan edestä hänelle kärmeen? Jos siis te, jotka pahat olette,
taidatte hywiä lahjoja antaa lapsillenne, kuinka paljo enem-
min teidän Isänne, joka on taiwaassa, antaa niille hywiä,
jotka häneltä anowat?"

Hän puhui myös wertauksen että aina tulee rukoilla ja
ei wäsyä: "eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljän-
nyt Jumalaa eikä häwennyt ihmisiä. Oli myös siinä kau-
pungissa letti, joka tuli hänen tykönsä, sanoen: "auta minua
riitaweljeltäni." Ia hän ei tahtonut kauan aikaa-, mutta wih-
doin sanoi hän itseksensä: waikka en minä Jumalala pelkää
eutä häpee ihmisiä, kuitenkin tahdon minä auttaa tätä leskeä,
sentähden että hän waiwaa minua, ettei hän ijäti tulisi ja
nurisisi minua" (Luk, 11: i—l3, 18: l-5, Matth, 6: 9—«3.
7: 7-ll),

129. Kadonnut lammas. Tuhlaajapoika.
Tullimiehet ja syntiset tuliwat lesuksen tytö kuulemaan

häntä. Mutta phariseit ja kirjanoppineet napisiwat ja sanoi-'
wat: "tämä syntisiä wastaan ottaa ja syö heidän kanssansa,"
lesus puhui heille sentähden nämät 2 wertausta:

1. "Kenellä teistä on 100 lammasta, joka, jos hän yh-
den niistä kadottaa, ei jätä ne 99 korpeen ja mene etsimään
sitä, joka kadonnut on? la, löydettyänsä, hän panee sen olal-
lensa iloiten. Kotiinsa tultua kutsuu hän kokoon ystäwänsä
ja kylänsä miehet ja sanoo: "iloitkaat minun kanssani, sillä
minä löysin lampaani, joka kadonnut oli," Samaten pitää
ilo oleman taiwaassa yhdestä ihmisestä, joka itsensä paran-
taa, enemmin kuin 99stä hurskaasta, jotka ei parannusta
tarwitse."

2, "Miehellä oli 2 poikaa. Nuorempi heistä sanoi i-
sällensä: "isä! anna minulle osa tawarasta, joka minulle tu-
lee," Ia isä jakoi heille tawaran. Sitte kokosi nuorempi
kaikki omansa ja lähti kaukaiselle maalle ja hukkasi siellä ta-
waransa irstaisuudessa. Mutta koota hän kaikki oli tuhlan-
nut, tuli suuri nälkä koko siihen maahan, ja hän rupesi hä-
täyntymään. Hän meni siellä palwelukseen ja lähetettiin si-
koja kaitsemaan, Ia hän pyysi watsansa täyttää rawalla,
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jota siat söiwät; sillä ei knkaan hänelle antanut mitään.
Mutta siinä hän maltti mielensä ja sanoi: kuinka monella
minun isäni palkollisella on kyllä leipää, ja minä kuolen näl-
kään. Minä nousen ja täyn isäni tykö ja sanon hänelle:
"isä! minä olen syntiä tehnyt taiwasta wastaan ja sinun e-
dessäs, ja en ole minä sillen mahdollinen sinun pojakses kut-
suttaa; mutta anna minun olla niinkuin joku sinnn palkolli-
ses." Ia hän lähti isänsä tykö. Mntta koska hän wielä kau-
lana oli, näki isä hänen, juoksi ja lankesi hänen kaulaansa ja
suuteli häntä. Poika sanoi: "isä! minä olen syntiä tehnyt
taiwasta wastaan ja sinun edessäs, enkä ole mahdollinen
tästedes sinun pojatses kutsuttaa." Mutta isä sanoi palweli-
villeusa:"tuolaat tänne parhaat waatteet ja pnkekaat hänen yl-
lensä ja antakaat sormus hänen käteensä ja kengät hänen jal-
koihinsa ja tappalaat syötetty wasikka, ja syökäämme ja rie-
muitkaamme; sillä tämä minun poikani oli kuollut ja wirtosi
jälleen; hän oli kadonnut ja on taas löydetty."

Wanhempi poika oli pellolla ja tullessaan kotiin luuli
hän soiton ja hhpyn. Hän kyshi palwelioilta mitä se oli.
Kuultuansa että isä oli tehnht pidot hänen palanneelle Veljel-
lensä, wihastui hän eikä tahtonut mennä sisälle. Isä meni siis
ulos ja neuwoi häntä; mutta hän wastasi: "niin monta wuotta
minä olen palwellut sinua entä ole koskaan sinun käskyäs rik-
konut, ja kuitenkaan et ole sinä minulle wohlaakaan antanut
riemuitakseni ystäwäini seurassa, mutta kun tämä sinun poi-
taö tuli, joka on tawaransa tuhlannut porttoin kanssa, tapoit
sinä hänelle sen syötetyn wcisikan," Mutta isä sanoi: "poikani!
sinä olet aina ollut minun tykönäni, ja kaikki mitä minulla
on, on sinun. Mutta uyt pitää meidän iloita ja riemuita;
sillä tämä sinnn weljes oli kuollut ja wirkosi jälleen; hän oli
kadonnut ja on taas löydetty" !.Lnk. 15: I—7, 11-^22).

IW. Wäärä huoncenhaltia.
Rikkaalla miehellä oli huoneenhaltia, josta hänen edes-

sänsä ilmoitettiin että hän häwitti hänen omaisuuttansa. Hän
kutsui hänen eteensä ja sanoi: "miksi minä sinnsta sen kuu-
len? Tee luku hallitukseötas; sillä et sinä saa tästedes enää
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olla haltiana." Huoncenhaltia sanoi itseksensä- "mitä minä
teen; sillä herrani ottaa minulta pois hallituksen? Kaiwaa en
minä woi, kerjätä minä häpeen. Niin, minä tiedän mitä
minä teen, että ihmiset minun ottawat huoneesensa, kosta
minä wiralta olen pantu pois." Hän kutsui tykönsä kaikki
herransa welwolliset ja sanoi ensimäiselle: "kuinka paljo sinä
olet minun herralleni welkaa?" Tämä wastasi: "100 tynnyriä
öljyä." Ia hän sanoi: "ota welkakirjas, istu pian ja kirjoita
50." Sitte sanoi hän toiselle: "paljoko sinä olet welkaa?" Se
wastasi: "100 leiwiskää nisuja." Hän sanoi: "ota kirjaS ja
kirjoita 80." Herra ylisti sitä wäärää huoneenhaltiata
että hän toimellisesti teli; sillä tämän maailman lapset owat
toimellisemmat tuin walkenden lapset, Mutta minä sanon
teille: "hanklikaat itsellenne ystäwiä wäärästä mammonasta,
että lie, teidän täältä erotessa, korjaisiwat teitä ijankailtisiin
majoihin. Joka wähemmässä on uskollinen, se on myös
paljossa uskollinen, ja joka wähemmässä on wäärä, se myös
paljossa on petollinen. Jollette siis ole uskolliset wäärässä
mammonassa, kuka teille uskoo sitä joka oitia on? Ia ellette
ole toisen omassa uskolliset, kuka teille antaa sen mitä tei-
dän omanne olisi? Ei yksikään taida kahta herraa palwella;
ette taida palwella Jumalaa ja mammonaa" (Luk. 16: l—«3),

131. Nikas mies ja Lazarus.
Oli rikas mies, joka waatetti itsensä purpuralla ja kal-

liilla liinalla ja eli joka päiwä iloiten herkullisesti. Oli myös
kerjäläinen, nimeltä Lazarus, joka makasi hänen owensa edes-
sä täynnä paisumia ja pyysi rawintoa niistä muruista, jotka

rikkaan pöydältä putosiwat; koirat tuliwat ja nuoleskeliwat
hänen paisumiansa. Kerjääjä kuoli ja wietiin enkeleiltä A'
brahamin helmoihin. Rikas myös kuoli ja haudattiin. Ia
koska hän helwetissä waiwassa oli, nosti hän silmänsä ja
näki Abrahamin kantaa ja Lazarutscn hänen helmassansa.
Ia hän huusi, sanoen: "isä Abraham! armahda minua ja lä-
hetä Lazarus kastamaan sormensa pään weteen, että hän
jähdyttäisi minun kieleni; sillä minä kowin waiwataan tässä
liekissä," Mutta Abraham wastasi: "poikani! muista että
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sinä sait sinun hywääs eläecsäs, ja Lazarus pahaa; nyt hän
lohdutetaan, ja sinä waiwataan. Ia paitsi tätä on meidän
ja teidän wälillä suuri juopa, ettei kukaan woi tulla täältä
teidän tykönne, eikä kukaan sieltä tänne." Niin hän anoi:
"minä rukoilen siis sinua, isä, ettäs lähetät hänen minun i«
säni kotoon, jossa minulla on 5 weljeä, todistamaan heille,
ettei he myös joutuisi tähän waiwan siaan." Abraham was-
tasi: "heillä on Moses ja propheetat, kuulkoot niitä." Mut-
ta hän sanoi: "ei isä Abraham! waan jos joku kuolleista me-
nisi heidän tykönsä, niin he parannuksen tekisiwät" Abraham
wastasi: "ellei he Mosesta ja propheetaita kuule, niin ei he
myöskään usko, jos joku kuolleista nousisi ylös" (Lul. 16:
i9—3l),

132. lesus parantaa Itt spitalista.
Kerta waeltaissaan Jerusalemiin kohtasi lesus 10 spi-

talista miestä, jotka seisoiwat kaukana* ja huusiwat: "lesu,
rakas mestari, armahda meitä!" lesus sanoi heille: "men-
täät ja osottakaat itsenne papeille!" Ia mennessänsä tuli-
wat he puhtaiksi. Mutta yksi heistä, nähden itsensä para-
tuksi, palasi jälleen ja kunnioitti Jumalaa suurella äänellä.
Hän lankesi taswoillensa lesuksen jalkain juureen ja kiitti.
Hän oli Samarialainen. Niin lesus sanoi: "eikö 10 puh-
distettu? missä 9 owat? Ei ole muita palannut Jumalala
lunnioitsemaan kuin tämä muukalainen." Ia hän sanoi sille:
"nouse ja mene, sinun uskos on sinun Vapahtanut" (Luk. 17:

133. Pharisee ja tullimies.
Muutamille, jotka itseensä uskalsiwat että he oliwat

hurskaat ja jotka muita katsoiwat ylön, jutteli lesus tämän
wcrtauksen: "kaksi ihmistä meni ylös templiin rukoilemaan,
yksi pharisee ja toinen tullimies (publikani), Pharisee seisoi
ja rukoili itseksensä näin: "minä tiiliin sinua Jumala, etten

' 3 Mos. 13: «: spitalism pitää yksinänsä asuman, ja hänen asuin-
siansa ullona leiristä oleman.



144

minä ole niinkuin muut ihmiset, ryöwäri, määrä, huorinte-
kiä, enkä myös niinkuin tämä tullimies; kahdesti wiikossa
minä paastoon ja annan kymmenekset kaikista mitä minnlla
on." Mntta tullimies seisoi taampana eikä tahtonut silmiän-
fäkään nostaa ylös taiwaasen päin, mntta löi rintoihinsa ja
sanoi: "Inmala, armahda minua syntistä!" minä sanon teil-
le: "tämä meni kotiinsa hurskaana, waan ei pharisee;
sillä joka itsensä ylentää, se aletaan; ia joka itsensä a»
lentaa se yletään" (Luk. 18: 9—ii)

134. lesus siunaa lapsukaisia.
Lapsia tuotiin lesuksen tykö, että hän laskisi kätensä hei-

dän päällensä jarukoilisi. Opetuslapset nuhteliwat niitä, jot-
ka lapsia toiwat, Nähdessänsä sitä närkästyi lesus ja sanoi:
"sallikaat lasten tulla ja älkäät kieltäkö heitä; sillä senkaltais-
ten on Jumalan waltatunta. Totisesti sanon teille:
joka ci Jumalan waltakuntaa ota wastaan niinkuin lapsi,
ei hän suinkaan siihen tule sisälle," Ia hän otti heitä sy-
liinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä (Matth.
19: !3-!3, Mark, 10: t3-!6. Luk. 18: !2-l7).

133. Työmiehet wiinamäcssä.
Taiwaan wciltakunta on werrattawa perheen isäntään,

joka warhain huomeneltain läksi ulos palkkaamaan työwäkcä
wiinamäkeensä. Sowittuausa työmiesten kanssa päiwäpal-
lasta, lähetti hän heidän wiinamäkeensä. Ia hän meni nlos
liki kolmannella hetkellä ja näki muita seisoman torilla jouti-
lasna ja sanoi heille: "mentäät tekin wiinamäkceni, ja mitä
kohtuullinen on, annan minä teille," Niin he meniwät. Taas
hän meni nlos kuudennella ja yhdeksännellä hetkellä ja teki
samoin, Ihdeuncllätoista hetkellä meni hän taas ulos ja
löysi muita joutilasna seisoman ja sanoi heille: "miksi te
tässä kaiken päiwän joutilasna seisotte?" He wastasiwat: "ei
ole kenkään meitä palkannut," Hän sanoi: "menkäät tekin mi-
nun wiinamäkeeui, ja mitä kohtuus on, pitää teidän saaman,"
Koska ehtoo tuli, sanoi isäntä haltialle: "kutsu työwäki ja
maksa heidän palkkansa rumeten wiimisistä." Ia ne jotka yh-
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dennellätoista hetkellä oliwat tulleet, saiwat täyden päiwä-
palkan. Koska ensimäiset tuliwat, luuliwat he enemmän saa-
mansa; mutta hekin saiwat kukin päiwäpaltan. Siitä napi-
siwat he isäntää wastaan, sanoen: "nuot ihmiset owat yhden
hetken työtä tehneet, ja sinä maksat heille saman kuin meille-
kin, jotka olemme kantaneet päiwän kuorman ja helteen."
Hän wastasi: "ystäwäni! en tee minä sinulle wääryyttä; et-
kös sopinut minun kanssani päiwäpalkasta? Ota mitä sinun
tulee ja mene matkaas; mutta minä tahdon tälle «nimiselle
antaa niinkuin sinullekin. Wai enkö minä saa tehdä omalla-
ni mitä minä tahdon? taikka katsotkos sentähden karsaasti et-
tä minä hywä olen?" Niin wiinnset tulemat ensimäisiksi ja
ensimäiset wiim isiksi; sillä monta on kutsuttu, mutta har?
wat walitut (Matth. 20: ,-,«).

138. lesus herättää Lazarukscn.
Vethanian kaupungissa asui mies, nimeltä Lazarus, Mar-

than ja Marian weli, ja hän sairasti. Sisaret lähettiwät
sanan lesutselle: "Herra! hän, jotasrakastat, sairastaa," le-
sus oleskeli tähän aikaan toisella puolen Jordanin, ja tuul»
lessa tämän sanoi hän: "ei tämä tauti ole kuolemaksi, waan
Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kunnioi-
tettaisiin" Hän »viipyi täällä wielä 2 päiwää. Sitte sa-
noi hän: "menkäämme jälleen ludeaan," Opetuslapset was-
tasiwat: "äsken etstwät ludalaiset sinua kiwittääksensä, ja
sinä menet taas sinne," Hän sanoi: "meidän ystäwämme La-
zarns makaa; mutta minä menen häntä unesta herättämään,"
Opetuslapset sanoiwat: "Herra! jos hän mataa, kyllä hän
paranee," Silloin sanoi lesus heille seltiästt: "Lazarus on
kuollut! mutta minä iloitsen teidän tähtenne etten minä siellä
ollut, että te uskoisitte." lesuksen tullessa oli Lazarus jo 4
päiwää maannut haudassa, Bethania oli lähes 15 wakomit»
taa (2'/« wirstaa) Jerusalemista, ja monta oli sieltä tullut
Marthaa ja Mariaa lohduttamaan. Koela Martha kuuli
lesuksen tulewan, juoksi hän häntä wastaan, mutta Maria
istui huoneessa. Martha sanoi: "Herra! jos sinä olisit täällä
ollut, ei minun weljeni olisi kuollut; mutta wieläkin tiedän
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minä että Jumala sinulle antaa kaikki mitä sinä häneltä a-
not," lesus wastasi: "sinun weljes on nousewa ylös. Mi-
nä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minun, hän
elää, ehkä hän olisi kuollut. Uskotkos sen?" Hän sanoi:
"Herra! minä uskon sinun Kristukseksi, Jumalan pojaksi, jo-
ka tulewa oli maailmaan," Tämän sanottuansa meni Martha
pois, kutsui sisarensa salaa ja sanoi: "mestari on tullut."
Kohta nousi Maria ja meni lesuksen tykö, joka wielä seisoi
ulkona kylästä siinä paikassa, missä Martha hänen oli koh-
dannut. Koska ludalaiset, jotka oliwat tulleet lohduttamaan,
näkiwät hänen menewän ulos, scurasiwat he häntä ajatellen:
hän menee haudalle itkemään. Tultuansa Icsutsen tytö sa-
noi Maria: "Herra! jos sinä olisit täällä ollut, ei olisi mi-
nun weljeni kuollut." Koska lesus näki hänen itkewän ja
näti ludalaiset, jotka häntä seurafiwat, itkewän, sanoi hän:
"kuhunka te hänen panitte?" Ia lesus itki. Niin sanoiwat
ludalaiset: "katso! kuinka hän rakasti häntä:" Muutamat
sanoiwat: "eikö tämä, joka sokian silmät awasi, taitanut teh-
dä ettei tämäkään olisi kuollut?" lesus tuli nyt haudalle,
joka oli kuoppa ja kiwi sen päälle pantu. lesus sanoi: "ot«
talaat liwi pois!" Martha sanoi: "jo hän haisee; sillä hän on
4 päiwää kuollunna ollut." lesus wastasi: "enkö minä sano-
nut: jos sinä uskoisit, niin sinä saisit nähdä Jumalan kun-
nian?" Ia he ottiwat kiwen pois sialtansa, ja lesus nosti
silmänsä ylös ja sanoi: "Isä! minä kiitän sinua, ettäs minua
tuulit; mutta minä tiedän myös ettäs aina minua kuulet."
Ia hän huusi suurella äänellä: "Lazarus, tule ulos!" Ia
kuollut tuli ulos sidottuna käsistä ja jaloista kääriliinalla.
lesus sanoi: "päästätäät hän ja antakaat hänen mennä."

Monta ludalaista. joka tämän näki, uskoi lesuksen; mut-
ta toiset meniwät phariscein tytö ja ilmoittiwat mitä lesus
oli tehnyt.

Niin ylimmäiset papit ja phariseit tutsuiwat kokoon neu-
woston ja sanoiwat: "mitä me teemme? sillä tämä ihminen
tekee monta ihmettä. Jos sallimme hänen niin olla, usko-
mat laitti hänen, ja Romalaiset tulewat ja ottawat pois se-
kä maan että kansan." Uksi heistä, Kaiphas, joka oli sinä
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wuonna ylimmäinen pappi, sanoi: "ette mitään tiedä ettekä
ajattele että se on meille tarpeellinen että yksi ihminen kuo-
lee kansan tähden, ettei kaikki kansa hukkuisi." Ei hän sitä
itsestänsä sanonut; waan ollessaan sinä wuonna Mm-
mäinen pappi, ennusti hän että lesuksen piti kuoleman
kansan tähden, ja ei ainoasti ludan kansan tähden, mut-
ta että hän Jumalan hajoitetut lapset yhteen kokoisi.
Mutta siitä päiwästä pitiwät he neuwoa kuolettaaksensa hän-
tä (Ioh: 11: l-33).

137. lesus ja Zakheus.
Wiimisellä matkallansa Jerusalemiin waelsi lesus läpi

lerikhon, Siellä asui mies nimeltä Zakheus, joka oli tulli-
miesten päämies, ja hän oli rikas. Hän pyysi nähdä le-
susta, mutta ci saanut kansalta; sillä hän oli Varreltansa wä-
häinen, Sentähbcn hän juoksi edelle ja kiipesi metsäwiikuna-
puuhun. Tultuansa sille paikalle näki lesus hänen ja sanoi:
"Zakheus, astu alas! sillä minun pitää tänäpänä oleman si-
nun huoneessas." Ia Zakheus kiiruhti alas ja otti hänen i-
loiten wastaan. Mutta taikti, jotka sen näkiwät, napisiwcit
että hän meni syntisen miehen tykönä olemaan! Zakheus as»
tui esiin ja sanoi: "puolen tawarastani annan minäwaiwai-
sille, ja, jos minä jonkun pettänyt olen, sen minä nelikertai-
sesi! takasin annan." lesus sanoi hänelle: "ihmisen poika tu-
li etsimään ja wapahtamaan sitä, joka kadonnut oli" (Lul, 19:

138. Maria, Lazaruksen sisar, woitelee lesuk-
sen Bethaniassa.

Kuusi päiwää ennen pääsiäistä tuli lesus Bethaniaan,
jossa Lazarus asui, jonka hän oli kuolleista herättänyt. He
walmistiwat hänelle siellä ehtoollisen spitalisen Simonin *

huoneessa; Lazarus oli yksi wieraista, ja Maria teki palwe-
lusta. Maria otti naulan tnrmelematointa ja kallista Nar-

" Tämä Simon on warsin tuntematoin mies; ehlä oli wapahtaja hci»
nen puhdistanut fpitalista.
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dusta, woiteli sillä lesuksen jalat ja luiwasi ne hiuksillansa.
ludas Istariot sanoi sentähden: "miksi ei tätä woidetta myy-
ty 300 penninkiin ja anneltu waiwaisille?" Hän sanoi sen,
ei sentähden että hän murhetta piti waiwaisista, waan sen-
tähden että hänellä oli kukkaro, josta hän warasteli mitä sii-
hen pantiin. lesus sanoi: "anna hänen olla; hän on tehnyt
hywän työn minua kohtaan; teidän tykönänne on aina wcu-
waisia, mutta en minä teillä aina ole" (loh. 12: l—».
Matth. 26: 6-13. Mark. 14: 3-9).

Palmujlunnuntm.
139. Icsukscn ajo Jerusalemiin.

Seuraamana päiwänä lähti lesus Bethaniasta Jerusa-
lemiin; tultuansa Betphageen * Öljymäen wieressä lähetti
hän 2 opetuslasta, sanoen: "menkäät kylään, joka on teidän
edessänne, ja te löydätte kohta aasintamman sidottuna ja war-
san sen wieressä; päästätäät ne ja tuokaat minulle. Ia jos
joku teille jotakin puhuu, niin sanokaat: Herra niitä tarwit-
fee, ja kohta hän ne laskee," Kaikki tämä tapahtui että täy-
tettäisiin mitä ennustettu on propheetan Zatharian kautta:
"fanokaat Sionin tyttärelle: katso.' sinun kuninkaas tu-
lee sinulle siwiä ja istuin aasin warsan päällä." Opetus-
lapset tckiwät mitä lesus oli käskenyt, toiwat aasintamman
ja warsan, paniwat niiden päälle watteensa ja istuttiwat le-
suksen warsan selkään. Paljo kansaa seurasi häntä, ja Jeru-
salemista tuli paljo niitä, jotka oliwat juhlalle matkustaneet,
häntä wastaan, sentähden että hän oli Lazaruksen haudasta
herättänyt; he lewittiwät »aatteensa tielle, ja toiset karsimat
oksia palmupuista ja hajoittiwat tielle ja huusiwat: "Hosi°
anna (auta, rakkaani!) Dawidin poika! siunattu olkoon
se, joka tulee Herran nimeen.' Hosianna korkeudessa!"
Muutamat phariseista sanoiwat: "nuhtele opetuslapsias,"
Hän wastasi: "jos nämät waikenewat, pitää kiwet puhuman."

' Betfhage, josta ei nyt «le wähintätään jätillä, oli äiwan lähellä
Velhoni»».
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» Tultuansa lähemmäksi kaupunkia itki hän sitä ja sanoi:
"jos sinäkin tietäisit tällä sinun ajallas mitä sinun rauhaaS
sopii; mutta Nyt owat ne kätketyt sinun silmäis edestä! Sen-
tähden pitää ne päiwät tuleman, että sinun wihollises saar-
tawat ja ympäri piirittäwät sinun ja maahan tasoittamat si-
nun, niin ettei jää kiweä kiwen päälle, ettes etsiktoailaaö
tuntenut."

Ehtoon tullessa lähti hän ulos Bethaniaan ja oli siellä
yötä (Matth. 21: l-17. Mart, 11: l-n. Luk. 19: 29-«.
loh, 12: 12-l8).

140—143. Mmnnntm—BeMMKKo.
14ft. lesus puhdistaa templin. Herran miina»

mäki. Kuninkaan pojan häät.
1. Seuraamana aamuna lähti lesus Bethaniasta Je-

rusalemiin. Hän meni templiin ja ajoi ulos kaikki, jotka
myiwät ja ostiwat, ja kukisti waihettajain pöydät ja kyhkyis-
ten kaupitsiain istuimet, sanoen: "kirjoitettu on: minun huo»
neeni pitää rukoushuoneeksi kutsuttaman; mutta te olette
sen tehneet ryöwärien luolaksi."

Pappein päämiehet ja kansan wanhimmat tuliwat hä-
nen tykönsä ja sanoiwat: "millä woimalla sinä näitä teet?"
Hän wastasi: "minä tahdon myös teille tehdä yhden kysy-
myksen; jos te siihen wastnatte, niin minä myös teille sa-
non millä woimalla minä näitä teen. Kusta Johanneksen
taste oli, taiwaasta wai ihmisistäkö?" He neuwotteliwat asi-
asta itseksensä näin: "jos me sanomme: taiwaasta, niinhänsanoo: miksi ette siis häntä uskoneet? Mutta jos me sanom-
me: ihmisestä, niin me pelkäämme kansaa;" sillä kaikki piti
Johanneksen propheetana, Sentähden he wastasiwat: "emme
tiedä," Hän sanoi: "niin en minäkään sano teille millä woi°
malla minä näitä teen,"

2. Sitte puhui hän heille wertauksen: "oli mies. jola
istutti wiinamäen, pani aidan sen ympäri, kaiwo: siihen
wiinakuurnan ia rakensi tornin ja pani sen wuorolle pel-
tomiehille ja waelsi muille maille. Koska hedelmän aila la«
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hestyi, lähetti hän palweliansa peltomiesten tykö ottamaan
wastaan sen hedelmiä. Mutta peltomiehet ottiwat kiini hä-
nen palweliansa, yhden he pietsiwät, toisen he tappoiwat ja
kolmannen kiwittiwät. Taas hän lähetti toiset palweliat, u-
siammat kuin ensimäiset; mutta niille he tektwät samoin,
Wiimein lähetti hän oman poikansa, sanoen: "he tarttawat
minun poikaani." Mutta koska peltomiehet näkiwät pojan,
sanoiwat he keskenänsä: "tämä on perillinen; tulkaat, tappa-
kaamme hän, niin saamme hänen perintönsä." Ia he ottiwat
hänen kiini, sysäsiwät ulos wiinamäestä ja tappoiwat. Kos-
ta siis Viinamäen isäntä tulee, mitä hän niiden pelto-
miesten tekee?" He wastasiwat: "ne pahat hän pahasti hu-
kuttaa ja antaa wiinamäkensä toisille wiinamäen miehille,
jotka hänelle antawat hedelmät ajallansa." lesus katsahti hei-
dän päällensä ja sanoi: "ettekö te koskaan ole raamatuissa
lukeneet: jonka kiwen rakentajat hylkäsiwät, se on tullut
kulmakiweksi. Herralta se on tapahtunut ja on ihmeellinen
meidän silmäimme edessä. Sentähden sanon minä teille:
Jumalan waltakunta pitää teiltä otettaman pois ja an-
nettaman pakanoille, jotka sen hedelmän tekemät."

Kuin pappein päämiehet ja phariseit kuuliwat tämän
wertauksen, ymmärsiwät he että hän heistä puhui. He pyy-
siwät häntä ottaa kiini, mutta peltasiwät kansaa, joka hänen
Piti propheetana.

3, lesus puhui taas heille wertauksen, sanoen: "taiwaan
waltatunta on kuninkaan wertainen, joka teli häitä pojallen-
sa ja lähetti palweliansa muistuttamaan kutsutulta, että hää-
päiwä oli tullut. Mutta ei he tahtoneet tulla. Hän lähetti
toiset palweliat ja käski sanoa kutsutuille: minä walmistin
ateriani, härkäni ja syöttilääni owat tapetut, ja kaikki on wal-
misna; tullaat häihin. Mutta ei he huolineet kutsumuksesta
ja meniwät pois, yksi pellollensa, toinen kaupallensa; muut
ottiwat kiini hänen palweliansa, pilkkasiwat heitä ja tappoi-
wat. Sen kuultuansa wihastui kuningas ja lähetti sotawä-
lensä, hukutti ne murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa.
Silloin sanoi hän palwelioillensa: häät tosin owat walmis-
tetut, mutta kutsutut ei ole mahdolliset. Menkäät siis
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teiden haaroihin, jakaikki, jotka lyödätte, kutsukaat tM
hin. Palweliat meniwät ulos teille ja tokosiwat kaikki, jotta
he tapasiwat. pahat ja hywät, ja häähuone täytettiin wie-
raista. Kuningas meni katsomaan wieraita ja näti siellä yh-
den ihmisen, joka ei ollut waatetettu hääwaatteilla, Hän sa-
noi: "ystäwäni! kuinkas tänne tulit eikä sinulla ole hääwaat-
teitä?" Mutta hän waikeni. Silloin sanoi kuningas palwe-
lioille: "sitokaat hänen kätensä ja jalkansa jaheittäkäät hän ul-
konaiseen pimeyteen; siellä pitää oleman itkuja hammastenki-
ristys. Sillä monta on kutsuttu, mutta harwat walitut" (Matth.
21: t 2 22: 14. Mark. 11: iz-12: 12. Luk. 19: 45-20: ,9).

141. Weroraha. Kuolleitten ylösnousemus.
Kristus Dawidin poika ja herra.

1. Silloin phariseit meniwät pitämään neuwoa kuinka
he hänen sanoissa solmeisiwat. He lähettiwät opetuslapsian-
sa hänen tykönsä, sanoen: "Mestari! me tiedämme sinun to-
tiseksi, ja sinä opetut Jumalan tien totuudessa kenestäkään
huolimatta; sillä et sinä katso ihmisen muotoa. Sano siis
meille kuinkas luulet: "sopiiko keisarille antaa weroa taikka ei?"
lesus ymmärsi heidän Viekkautensa ja sanoi: "mitä te ulko-
kullatut kiusaatte minua? Osottakaat minulle weroraha." He
antoiwat sen hänelle. Hän sanoi heille: "kenenkä on tämä
luwa ja päällekirjoitus?" He wastasiwat: "keisarin." Niin
hän sanoi heille: "antakaat keisarille mitä keisarin on ja
Jumalalle mitä Jumalan on." Tämän kuultuansa ihmet-
teliwät he, luopuiwat hänestä ja meniwät pois.

2. Samana päiwänä tuli hänen tykönsä Saddukeita,
jotla opettawat ettei ylösnousemusta ole, ja paniwat hänelle
tämän kysymyksen: "Mestari! Moses sanoi: jos joku kuolee
lapsitoinna, pitää hänen weljensä naiman lesken ja herättä-
män weljellensä siemenen. Niin oli meidän seassamme 7
weljestä; ensimäinen nai ja kuoli, ja, kosta hänellä ei lapsia
ollut, jätti hän emäntänsä weljellensä. Samaten myös toi»
nen ja kolmas hamaan seitsemänteen asti. Kaikkein wiimein
kuoli myös waimo. Kenen emännän pitää hänen sits ylös-
nousemisessa oleman? Sillä kaikki he owat häntä pitäneet
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emäntänänsä." lesus wastast: "te eksytte ettekä tunne ma-
matuita eikä Jumalan woimaa. Sillä ylösnousemisessa ei
naida eikä huolla, ei he enää kuolla taida, waan owat niin-
kuin Jumalan enkelit taiwaassa. Ia ettekö ole lukeneet kuol-
leitten ylösnousemisesta, mitä Jumala puhui Mosekselle pen-
saan tykönä: minä olen Abrahamin, Isakin ja Jakobin
Jumala. * Mutta ei Jumalaole kuolleitten Jumala, waan
elämien, sillä kaikki hänelle eläwät."

3. PlMiseein ja Saddukeein nyt koossa ollessa kysyi
lesus heiltä: "mitä teille näkyy Kristuksesta, kenenkä poika
hän on?" He wastaftwat: "Dawidin." Hän sanoi: "kuinka
siis Dawid kutsuu hengessä hänen herraksi, sanoen: Herra
sanoi minun Herralleni: istu minun villalle kädelleni siksi et-
tä minä panen sinun wihollises sinun jalkais astinlaudaksi.
Jos siis Dawid kutsuu hänen Herraksi, kuinka on hän siis
hänen poikansa?" Ei kenkään taitanut häntä mitään'was-
tata, ei myös kukaan rohjennut sen päiwän perästä häneltä
mitään kysyä (Matth, 22: 15-<6. Mark. 12: 13-37. Luk. 20:
20—44).

142. Nuhteita phariseille ja kirjanoppineille.
Lesken ropo.

1. Sitte puhui lesus kansalle ja opetuslapsillensa ja
sanoi: "Moseksen istuimella istuwat phariseit ja kirjanoppi-
neet; pitäkäät siis laitti mitä he laskewät teidän Pitää, mut-
ta heidän toitensä jälkeen älkäät te tehkö; sillä he kyllä
sanowat, mutta ei tee. He sitowat raskaat kuormat, joita ei
woida lantaa, ja panewat ihmisten hartioille, mutta ei he
sormellansakaan tahdo niitä itse liikuttaa. Kaikki työnsä te-
lewät he, että he ihmisiltä nähtäisiin. He rakastawat ylim-
mäisiä sioja pidoissa ja ylimmäisiä istuimia synagogissa ja
terwetyksiä torilla ja kutsuttaa Rabbi, Rabbi. Woi teitä

' Jumal, kutsui itsensä Abrahamin, Isakin ja Jakobin Jumalaksi
tauan sen jälkeen luin nämät jo oliwat kuolleita olleet. Ei Jumala
taida olla semmoisten Inmala, joita ei olekkaan. Sentähden täytyy
Abrahamin, Isakin ja Jakobin wielä elää. Niin he siis eläwät ja o°

dottawat kuolleitten ylösnousemusta.
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kirjanoppineet ja phariseit, te ulkokullatut! jotkasuljette taiwaatt
waltakunnan ihmisten edestä; sillä ette itse sinne mene. ette-
kä salli mcnewäisten sinne mennä. Woi teitä kirjanoppineet
ja phariseit, te ulkokullatut! jotka syötte lestein huoneet ja
muodoksi pidätte pitkät rukoukset; sentähden te saatte sitä ko-
wemman kadotuksen. Woi teitä te sotiat taluttajat! jotka
säilötte: jos wannotaan templin kautta, ei se mitään ole;
mutta joka wannoo templin kullan kautta, se on welwollinen.
Te hullut ja sokiat! kumpi on suurempi, kulta taikka templi,
joka kullan pyhittää? Ia wielä: jos alttarin kautta wanno»
taan, ei se mitään ole; mutta joka wannoo sen lahjan kautta,
joka alttarilla on, se on welwollinen. Te hullut ja sokiat!
kumpi on suurempi, lahja taikka alttari, joka lahjan pyhittää?
Joka alttarin kautta wannoo, hän wannoo sen kautta jakaik-
kein lautta mitä sen päällä on. Joka wannoo templin laut-
ta, hän wannoo sen lautta ja hänen lauttansa, joka siinä a-
suu, ja joka wannoo taiwaan kautta, hän wannoo Jumalan
istuimen lautta ja hänen lauttansa, joka istuimella istuu."

"Jerusalem, Jerusalem! sinä joka tapat prophcetat jaki-
lvillä surmaat ne, jotka sinun tykös lähetetyt owat, kuinka
usein minä tahdoin loota sinun lapses, niinkuin kana kokoo
poikansa fiipeinsä alle, ja ette tahtoneet! katso! teidän huo«
neenne pitää teille jäämän kylmille. Sillä minä sanan teille:
ette suinkaan minua tästedes näe, siihen asti että te sanotte:
liitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen!"*

2. Istuessaan uhriarkun kohdalla katseli lesus kuinka
kansa pani rahaa uhriarkkuun. Moni rikas pani paljon,
mutta eräs köyhä leski pani ainoasti 2 ropoa. lesus kutsui
opetuslapsensa tykönsä ja sanoi: "totisesti sanon minä teille:
tämä köyhä leski pani enemmän uhriarkkuun kuin kaikki ne,
jotka siihen paniwat; sillä he kaikki paniwat siitä, mitä heillä
liiaksi oli, mutta tämä köyhyydestänsä pani kaiken tawaran-
sa" (Matth. 23: Mark. 12: 38 Luk. 20: 45-21: 4).

' Se on: Israel ei ole ijanlaikkifesti hyljätty. Paatumus on lattaa-
wa ja päiwäin lopulla on hän siunaawa sitä, jonka hän nyt hyljäfi.
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143. Uskottu tawara. Wiimiuen tuomio.
ludas tarjouu pettäjäksi.

1. Mies, joka aitoi matkustaa ulkomaille, kutsui pal-
teellansa ja uskoi heille tawaransa; yhdelle antoi hän 5 la-
tenttia, toiselle 2 ja kolmannelle yhden talentin, kullekin hä-
nen kykynsä jälkeen, ja meni kohta matkaansa. Niin meni
se, joka oli 5 latenttia saanut, teki niillä kauppaa ja Moitti
toiset 5 talenttia. Samaten woitti myös se, joka oli 2 la-
tenttia saanut, toiset kaksi. Mutta se, joka yhden oli ivas-
taan ottannt, meni ja kaiwoi maahan ja katti herransa ra-
han. Pitkän ajan perästä tuli herra kotiin ja laski lukua
palweliainsa kanssa. Ia tuli se, joka oli 5 talenttia saanut,
toi toiset wiisi ja sanoi: "herra! 5 talenttia sinä annoit mi-
nulle, katso, minä olen toiset 5 talenttia niillä woittanut."
Herra sanoi hänelle: "hywin, sinä hywä ja uskollinen Pal-
melta! wähässä olit sinä uskollinen, minä panen sinun pal-
jon päälle; mene sinun herras iloon!" Niin tuli sekin eteen,
joka oli 2 talenttia saanut, ja sanoi: "herra! 2 talenttia sinä
annoit minulle, katso, toiset 2 olen minä niillä woittanut."
Herra sanoi: "hywin, sinä hywä ja uskollinen palwelia! wä-
hässä olit sinä uskollinen, minä panen sinun paljon päälle;
mene sinun herras iloon!" Niin tuli sekin, joka yhden talen-
tin oli saanut, ja sanoi: "herra! minä tiesin sinun kowaksi
mieheksi, joka niität siitä, kuhunkas et kylwänyt, jakokoot sii-
tä, kuhunka et sinä hajottanut. Sentähden pelkäsin minä ja
menin ja kätkin sinun talenttis maahan; katso! tässä on si-
nun omas." Herra wastasi: "sinä paha ja laiska palwelia!
tiesitkös minun siitä niittämän, kuhunka en minä kylwänyt, ja
sieltä kokoowan, kuhunka en minä ole hajoittanut? Niin sinun
olisi tullut antaa minun rahani waihettajille; tultuani olisin mi-
nä sitte saanut omani kaswon kanssa. Ottakaat siis häneltä se
latentti ja antakaat sille, jolla on 10 talenttia. Sillä jokait-
selle, jolla on, pitää annettaman, ja hänellä pitää kyllä ole-
man; mutta jolla ei ole, häneltä pitää otettaman sekin, mitä
hänellä on. Ia heittäkäät se kelwotoin palwelia ulkonaiseen
pimeyteen; siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys."
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2, Koska ihmisen poika tulee kunniassansa, ja kaiM pyhät

enkelit hänen kanssansa, silloin hän istuu kunniansa istui»
mella, ja hänen eteensä kootaan kaikti kansat, ja hän erottaa
toiset toisistansa, niinkuin paimen erottaa lampaat wuohista.
Ia hän asettaa lampaat oitialle puolellensa, mutta wuohet
wasemmallensa. Silloin sanoo kuningas niille, jotka hänen
oikialla puolellansa owat: "tullaat, minun isäni siunatut!
ja omistakaat se »valtakunta, joka teille on »valmistettu
maailman alusta. Sillä minä isosin ja te ruokitte minua;
minä janosin ja te juotitte minua; minä olin outo ja te mi»
nun huoneesen otitte; minä olin alasti ja te »vaatetitte mi-
nun; minä olin sairasna ja te opitte minua; minä o-
lin wankina ja te tulitte minun tyköni." Silloin »van-
hurskaat häntä wastaawat: "herra! koska me näimme si-
nun isoowan ja ruokimme sinua, taikka janoowan ja annoim-
me sinun juoda? Koska me näimme sinun outona ja huonee-
sen otimme sinun, taikka alastoinna ja »vaatetimme sinun?
Koska me näimme sinun sairasna taikka wankina ja tulimme
sinun tykös?" Niin »vastaa kuningas: "totisesti sanon minä
teille: mitä te olette tehneet yhdelle näistä Vähemmistä
minun Veljistäni, sen te teitte minulle." Silloin hän
myös sanoo niille, jotka »vasemmalla owat: "menkäät pois
minun tyköäni, te kirotut! siihen ijankaikkiseen tuleen, joka
Valmistettu on perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sill»
minä isosin ja ette minua ruokkineet; minä janosin ja ette
minua juottaneet; minä olin outo ja ette minua huoneesen
ottaneet; minä olin alustoin ja ette minua »vaatettaneet; minä
olin sairasna ja wankina ettekä te minua oppineet," Silloin
nekin häntä wastaawat: "herra! koska me näimme sinun i-
soowan taikka janoowan taikka outona taikka alastoinna taikka
sairaana taikka wankina, emmekä sinua palwelleet?" Niin sa-
noo hän: "totisesti sanon minä teille: mitä ette tehneet vh»
delle näistä Vähimmistä, sitä ette tehneet minullekaan.
Ia niiden pitää menemän ijankaikkiseen waiwaan, mutta
Vanhurskaat ijankaikkiseen elämään."

3, Silloin koloontuiwat pappein päämiehet jakirjanoppi-
neet ja kansan wanhimmat ylimmäisen papin Kaiphaan ta-



156

lossa ja neuwotteliwat kuinka he lesuksen kawaluksella kiinl
ottaisiwat hänen tappaaksensa. Mutta he sanoiwat: "ei juh-
lapäiwänä, ettei kansassa tulisi meteliä." Mutta saatana oli
mennyt ludas Iskariotiin, ja hän meni ja sanoi päämiehille:
"mitä tahdotte minulle antaa, niin minä hänen petän teille?"
He maksoiwat hänelle 30 hopiarahaa, ja siitä hettestä etsi
hän soweliasta aikaa pettääksensä häntä ilman tapinata (Matth.
25: IH-26: 3-5, 14-!L). Mark. 14: l, 2, li. Luk. 22: !—6).

144.145. MmtuorM.
144. lalkain peso. Ehtoollinen.

1. Ensimäisenii päiwänä makiatt leiwän juhlasta tysyi-
wät opetuslapset lesukselta: "kussas* tahdot meidän walmis-
tamaan pääsiäislampaan sinulle?" Hän ivastasi: "menkäät kau-
punkiin yhden tykö ja sanokaat hänelle: mestari sanoo.- minun
aikani on läsnä; sinun tykönas tahdon minä pääsiäistä pitää
opetuslasteni kanssa. Ia kohta hän osottaa teille salin; wal»
Mistakaat siellä." He tekiwät niinkuin Icsus oli heille käske-
nyt ja walmistiwat pääsiäislampaan. Koska ehtoo tuli, istui
hän pöytään kahdentoistakymmenen kanssa,

lesus nousi ehtoolliselta, riisui »aatteensa, otti liinasen
ja wyötti itsensä, kaasi sitte wettä maljaan ja rupesi pese-
mään opetuslastensa jalkoja jakuiwasi ne sillä liinasella, jolla
hän wyötetty oli. Niin tuli hän Pietarin tykö, joka sanoi:
"et sinä saa itinä minun jalkojani pestä." lesus wastasi:
"ellen minä sinua pese, niin ei sinulla ole osaa minun kans-
sani." Pietari sanoi: "herra! pese siis ei ainoasti jalat, waan
myös kädet ja pää." lesus wastasi: "joka pesty on, ei sen
tarwitse pestä muuta kuin jalat, niin hän on kokonansa puh-
das; ja te olette puhtaat, ei kuitenkaan kaikki." Sillä hän
tiesi pettäjänsä.

2. Näin puhuessa tuli lesus murheelliseksi hengessä ja
sanoi: "totisesti, totisesti sanon minä teille: yksi teistä on

' Opetuslapset tysyiwät missä huoneessa; sillä ennen jo he tiesiwat
(5 Mos. 16:5—?) että pääsiäislammas oli syötäwä siellä, missä Pyhä
oli, se on Kristuksen ajalla Jerusalemissa. Se teurastettiin tcmplin esi-kartanossa, ei kuitenkaan papeilta.
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minun pettäwä. Ihmisen poika tosin menee, niinkuin hänestä
kirjoitettu on; mutta woi sitä ihmistä, jonka lautta hän pe»
tetään; sille ihmiselle olisi parempi jos hän ci syntynytkään
olisi." Opetuslapset tatseliwat toinen toisiansa epäillen ke«
nestä hän näitä puhui. Se opetuslapsi, jota lesus rakasti,
nojasi pöydän ääressä lesuksen rinnoille. Hänelle wiittasi
Pietari, että hän kysyisi kuka se olisi, josta Icsus puhui. Ie«
sus wastasi: "se on se, jolle minä kastetun palan annan."
Hän kasti leiwän palan ja antoi sen ludas Iskariotille. Sen
palan jälkeen meni hänehen perkele. lesus sanoi: "mitäs
teet, se tee pian." Mutta ei yksikään aterioitsewista ymmär<
tänyt mitä warten hän sen hänelle sanoi. Kun ludaalla oli
luktaro, luutimat muutamat lesuksen hänelle sanowan: osta
mitä me juhlapäiwäksi tarwitsemme, taikka: anna jotakin wai«
waisille. ludas meni kohta ulos, ja yö oli.

Nyt otti lesus leiwän, kiitti, mursi ja antoi opetus»
lapsillensa ja sanoi: ottakaat ja syökäät! Tämä on minun
ruumiini, joka teidän edestänne annetami. Se tehkäät
minun muistokseni.

Niin myös otti hän kalkin ehtoollisen jälkeen, kiitti,
antoi heille ja sanoi: juokaat tästä kaikki! Tämä on sen
uuden testamentin kalkki minun weressäni, joka teidän
edestänne Vuodatetaan syntein anteeksi antamiseksi. Se
tehkäät, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni
«Matth. 26: l?-28. Mark. 14: 12-24. Luk. 22: 7-23. loh.
13: l-N>. 1 Kor. 11: 23—23).

143. Icsus Getsemanessa.
1, Kiitoswirren * Veisattuansa meniwät he Kedron ojan

ylitse Öljymäelle, Tiellä sanoi lesus: "tänä yönä te kaikki
pahenette minussa." Pietari wastasi: "jos waikka kaikki sinussa
pahenisiwat, en minä ikänä pahene." lesus sanoi hänelle- "to-
tisesti sanon minä sinulle- tänä yönä, ennenkuin tukko kah-
desti laulaa, sinä kolmasti minun kiellät," Pietari wastasi:
"jos minun täytyisi kuolla sinun kanssas, en minä ikänä sinua
kiellä." Niin fanoiwat myös kaikki.
' Paäsiciisatenan jälteen weisattiin Psalmit 115—118.
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2. Öljymäen juurella oli tarha, nimeltä Getsemane, jo-
hon lesus meni opetuslastensa kanssa. Myös ludas, pet-
täjä, tunsi paikan; sillä lesus käwi siellä usein opetuslasten-
sa kanssa, lesus sanoi heille: "istukaat tässä; minä menen
ja rukoilen," Ia hän otti kanssansa Pietarin, Jakobin ja
Johanneksen edemmäksi tarhaan ja rupesi murhettimaan ja
wapisemaan. Hän sanoi heille: "minun sieluni on suuresti
murheissansa kuolemaan asti; olkaat tässä ja walwokaat mi-
nun kanssani!" Ia hän erkani heistä kiwen heiton matkan,
lankesi kaswoillensa ja rukoili: "minun isäni! jos mahdol-
linen on, niin ota pois minulta tämä kalkki; ei kuiten-
kaan niinkuin minä tahdon, mutta niinkuin sinä!" Sitte
meni hän niiden 3n opetuslapsen tykö ja löysi heidän ma-
kaamasta. Hän sanoi Pietarille: "niin, ette woineet yhtä
hetkeä walwoa minun kanssani! Walwokaat ja rukoilkaat, et-
tette joutuisi kiusaukseen." Toistamiseen meni hän pois, ru-
koili ja sanoi: "minun isäni! ellei tämä kalkki taida men-
nä pois minulta, muutoin kuin että minä sen juon, niin
tapahtukoon sinun tahtos." Hän tuli opetuslastensa tykö
ja löysi taas heidän makaamasta; sillä heidän silmänsä oli-
wat raskaat murheen tähden. Hän meni pois kolmannen
kerran ja rukoili saman rukouksen. Enkeli taiwaasta ilmes-
tyi ja wahwisti häntä. Ia kuin hän sangen suuressa ah-
distuksessa oli, rukoili hän hartaammin, ja oli hänen hikensä
niinkuin weren pisarat, jotka maan päälle putosiwat. Hän
nousi rukoilemasta ja tuli opetuslastensa tykö, jotka hän löysi
makaamasta, ja sanoi heille: "jo nyt kyllä on, se hetki on
tullut, että ihmisen poika annetaan syntisten käsiin; nous«
kaat, käykäämme! katso! joka minun pettää, se lähestyy,"

3. Hänen wielä puhuissansa tuli ludas wartiain ja pal-
weliain kanssa ylimmäisillä papeilta ja phariseilta, kantain
sota-aseita ja tulisoittoja. ludas oli antanut heille yhteisen
merkin, sanoen: "kenenkä minä suuta annan, hän se on; otta»
taat hän kiini!" Hän astui kohta esiin ja sanoi: "Rabbi!"
Ia antoi hänen suuta, lesus wastasi: "ludas! suunanta»
misellako sinä ihmisen pojan petät?" lesus meni heitä ivas-
taan ja sanoi: "ketä te etsitte?" He wastasiwat: "lesusta
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Nazaretista." lesus sonoi: "minä olen; jos te siis minua
etsitte, niin antakaat opetuslapseni mennä." Nähtyänsä mitä
tulewa oli, sanoiwat opetuslapset: "Herra! emmekö lyö mie-
kalla?" Pietari wetikin miekan tupesta ja hakkasi ylimmäisen
papin palwelialta pois korwan, lesus sanoi Pietarille: "pis-
tä miekkas tuppeensa z sillä kaikki, jotka miekkaan rupeewat,
ne miekkaan hukkuwat. Taikka luuletkos etten minä woisi
wielä rukoilla minun isääni lähettämään minulle enemmän
kuin 12 legiota enkeliä? Mutta kuinka fitte raamatut täytet-
täisiin? Siis pitää näin tapahtuman," Ia hän rupesi y-
limmäisen papin palwelian korwaan ja paransi sen. Sa-
malla sanoi lesus: "niinkuin ryöwärin perään te läksitte mie-
koilla ja seipäillä minua kiiui ottamaan; minä istuin teidän
tykönänne joka päiwä opettain templissä, ja ette minua liini
ottaneet; mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden mal-
ta." Silloin antoiwat kaikki opetuslapset hänen ylön ja
pakeniwat (Matth. 26: 30-58. Mark. 14: 26-32. Luk. 22:
29—53. loh. 18: l-n.)

146—149. PMperMtai.
148. Icsus Hannaan edessä. Pietarin kielto.

lesus Kaiphaan ja korkian neuwoston e-
dessä. ludaan loppu.

1, Vartiat ja palweliat sitoiwat lesuksen jaweiwät hä-
nen ensin Hannaan tytö, joka oli Kaiphaan appi ja oli ollut
ylimmäinen pappi, Pietari seurasi taampana ja tuli ylim»
maisen papin kartanolle. Portin wartiapiika sanoi hänelle:
"etkö sinä myös ole tämän miehen opetuslapsi?" Hän was-
tasi: "en ole," Palweliat oliwat hiilistä tehneet tulen, sillä
kylmä oli, ja seisoiwat ja lämmitteliwät, Pietari meni myös
heidän joukkoonsa lämmittelemään.

Ylimmäinen pappi kyseli lesusta hänen opetuslapsistan-
sa ja opetuksestansa, lesus wastasi: "minä olen maailman
edessä julkisesti puhunut; minä olen opettanut synagogissa ja
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templissä, johon ludalaiset joka paikasta totoon tulewat, ja
en ole mitään salaisuudessa puhunut. Mitäs siis minulta
kysyt? Kysy niittä, jotta minua owat tuulleet; ne tietämät
mitä minä sanonut olen." Siinä antoi yksi palwelioista Ie»
sukselle torwapuustin, sanoen': "niinkö sinä wastaat ylimmäis-
tä pappia?" lesus wastasi: "jos minä pahasti puhuin, niin
todista se pahaksi: mutta jos minä oikein puhuin, mitsis mi°
nua löit?" Nyt lähetti Hannas hänen sidottuna ylimmäisen
papin Kaiphaan ttztö.

Mutta Pietari seisoi yhä ja lämmitteli. Joku lähellä
seisomista sanoi toisille: "tämäkin oli lesuksen Nazarenin

kanssa." Pietari kielsi sen »annetulla walalla. Hetken pe»
rästä sanoi yksi ylimmäisen papin palwelioista, sen lanko,
jonka torwan Pietari hakkasi pois: "enkö minä sinua nähnyt
tarhassa hänen kanssansa? Sinä olet Galilealainen, sinunpu-
hees ilmoittaa sinun." * Nyt rupesi Pietari sadattelemaan ja
wannomaan: "en tunne minä sitä ihmistä, josta te puhutte."
Ia kukko lauloi, ja samassa wietiin lesus kartanon läpitse.
Hän käänsi itsensä ja katsoi Pietarin puoleen. Niin Pietari
muisti Vapahtajan sanat, meni ulos ja itki katkerasti.

2. lesus seisoi nyt Kaiphaan! edessä, jonka tykönä y-
limmäiset papit ja kansan wanhimmat tokoontuiwat. He et»
siwat todistusta häntä wastaan, saattaaksensa hänen kuole»
maan; mutta ei löytäneet. Villa moni todisti wäärin hän-
tä wastaan, mutta ei heidän todistuksensa olleet sowcliaat,
Wihdoin tuli 2 wääräa todistajaa ja sanoi: "tämä on sano»
nut: minä woin maahan jaottaa Jumalan templin ja 3na
päiwänä sen rakentaa ylös." Mutta ei niidenkään todistukset
olleet soweliaat. Pappein päämies nousi ja sanoi: "etkös mi»
tään wastaa siihen, mitä nämät todistawat?" Mntta lesus
oli ääneti. Silloin lausui pappein päämies: "minä wanno»
tan sinua eläwän Jumalan kautta, ettäs sanot meille oletko
sinä Kristus, Jumalan poika." lesus wastasi: "sinäpä sen
sanoit. Wielä sanon minä teille: tästedes pitää teidän nä>

- Galilealaiset eiwiit taitaneet oikein lausua muutamia kirjaimia, jon-
ka tähden he myös oliwat kielletyt lukemasta eteen synagogissa.
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lemän ihmisen pojan istuwan woiman oikialla puolella ja
tulewan taiwaan pilwissä." Silloin rewäisi pappein päämies
waatteensa, sanoen: "Hän pilkkaa Jumalaa; mitä me enem-
pää todistusta tarwitsemme? Nyt te itse kuulitte hänen pilk-
kansa; mitä te luulette." He wastasiwat kaikki: "hän on wi-
lapää kuolemaan." Siinä he syljeskeliwät hänen kaswoihin-sa ja löiwät häntä poskelle; toiset pieksiwät häntä sauwoillan-sa. Palweliat heittiwät waatteen hänen päällensä, löiwät
häntä poskelle ja sanoiwat: "arwaa meille, Kristus! kuka oli
joka sinua löi." Ia paljo muuta pilkkaa sanoiwat he hänelle.

Aamulla antoi koko se kokoontunut korkia neuwosto sen
tuomion, että hän oli luoletettawa.

3, Koska ludas, joka wapahtajan petti, näki hänen kuo-
lemaan tuomituksi, katui hän työtänsä, toi takasin ne 30 ho-
piarahaa papeille, sanoen: "minä pahasti tein. että minä pe-
tin wiattoman weren," Mutta he wastasiwat: "mitä mei-
den siihen tulee? katso itseäs!" Hän heitti hopiarahat temp-
liin, meni pois ja hirtti itsensä, mutta putosi maahan ja
pakahti kahtia, niin että kaikki hänen sisällytsensä juoksiwat
ulos. Pappein päämiehet sanoiwat: "ei näitä rahaja so-
wi panna uhriarkkuun; sillä ne owat weren hinta." He piti-
wät neuwoa ja ostiwat niillä sawenwalajan pellon wieras-
ten hautaamiseksi. Sentähden se pelto kutsuttiin »veripelloksi
tähän päiwään asti* (loh. 18: 12-2?. Matth. 26: 57-27: 8.
Mark. 14: 53-72. Lut. 22: 54-71).

147. lesus Pilatuksen edessä.
1. Kaiphaan talosta weiwät ludalaiset lesuksen warhain

aamulla Romalaisen maaherran Pontius Pilatuksen eteen saa-
duksensa tuomion wahwistetuksi. Itse ei he menneet sisään huo-
neesen, etteiwät tulisi saastutetuiksi niin ettei he taitaisi syödä
pääsiäisateriaa. ** Pilatus tuli ulos ja kysyi: "mitä kannetta te
tuotte tätä miestä wastaan?" He wastasiwat: "ellei hän pahante-

" Etelään Jerusalemista «n keto, jota aina on pidetty sinä peltona,
joka ostettiin ludaan weriiahalla, ja kutsutaan wielälin Veripelloksi, he»
brean kielellä Hateldam».
" lud»lainen tuli saastaiseksi, jos hiin meni Män pakanan huoneesen.
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liä olisi, emme olisi häntä siuuu haltuuö antaneet," Pilatus sa«
noi: "ottakaat te ja tuomitkaat hän teidän lakinne jälteen." He
wastasiwat: "meillä ei ole lupaa ketään teloittaa. Me tapasim-
me tämän kansaa wiettelewän ja kieltämän keisarille weroa
antamasta, ja hän sanoo itsensä olewan kuninkaan Kristuk-
sen," Niin Pilatus meni sisään, kutsui lesuksen eteensä ja
sanoi: "oletko sinä Indalaisten kuningas?" lesus wastasi:
"sanotko sinä sen itsestäs wai owatko muut sen minusta si-
nulle sanoneet?" Pilatus ivastasi: "olenko minä ludalainen?*

Sinun kansas on sinun minulle antanut ylön." lesus sanoi:
"ei minun Valtakuntani ole tästä maailmasta; muutoin
tosin minun palweliani olisiwat sotineet puolestani." Pi-
latus sanoi: "etkö siis ole kuningas?" lesus wastasi: "mi-
nä olen kuningas. Sitä warten olen minä syntynyt ja
sitä warten maailmaan tullut, että minä totuuden tun-
nustan. Jokainen siis, joka totuudesta on, se kuulee
minun ääneni." Pilatus sanoi: "mitä on totuus?" Samas-
sa meni hän ulos Indalaisten tykö ja sanoi: "en minä löy-
dä yhtään syytä hänessä," Mutta he tawiwät päälle, sanoen:
"hän yllyttää kansan, ruweten Galileasta hamaan tähän asti."

2, Kuultuansa Galileata mainittawan kysyi Pilatus o-
liko hän Galileasta. Ia saatuansa tietää että hän oli He-
rodes Antipaan alamainen, lähetti hän hänen tämän tykö,
joka myös silloin oli Jerusalemissa, Nähdessään lesuksen
ihastui Herodes sangen suuresti; sillä hän oli jo kauan ai-
taa halannut häntä nähdäksensä, että hän oli paljo hänestä
luullut; hän toiwoi häneltä jonkun ihmeen nätewäusä. He-
rodes kyseli häntä moninaisista; mutta ei lesus mitään hä-
nelle wastannut, Mmmäiset papit ja kirjanoppineet seisoi-
wat ja kantoiwat kowin hänen päällensä, Herodes huowi-nensa pilkkasi häntä, pani hänen päällensä wallian waattecn
ja lähetti takasin Pilatuksen tykö. Sinä päiwänä tuli Hero-
des ja Pilatus ystäwitsi keskenänsä; ennen oliwat he olleet
toinen toisensa wihamiehet.

- Pilatus sanoo suuttuneena: kuinka minä, joka olen Nomalainen, it-
sestäni semmoista kysyisin?
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3, Pilatus, joka hawaitsi että ylimmäiset Papit oliwat

kateudesta lesuksen antaneet ylön, kutsui totoon heidän ja
päämiehet ja kansan. Koska hän tuomioistuimella istui,
lähetti hänen puolisonsa hänelle sanan, rukoillen: "älä sinä
mitään tee sille »vanhurskaalle; sillä minä olen paljo kärsinyt
tänäpänä unessani hänen tähtensä." Pilatus sanoi: "te o-
lctte tämän ihmisen tuoneet minulle niinkuin kansan häirit-
siän; ja minä olen häntä tutkinut teidän edessänne enkä löy-
dä yhtään witaa hänessä, eikä Herodeskaan. Tapa on että
minä teille päästän yhden irralle pääsiäisenä. Kumman te
tahdotte: lesuksen taikka Varraban?" Papit ja wanhimmat
yllyttiwät kansaa anomaan Varrabasta. Ia kansa huusi:
"ota tämä pois ja päästä meille Barrabas." Mutta Barra-
bas oli kapinan ja murhan tähden kiini otettu.

4, Nyt otti Pilatus lesuksen ja ruoskiisi hänen. So-
tamiehet wäänsiwät kruunun orjantappuroista ja paniwat sen
hänen päähänsä ja puettiwat hänen purppurawaatteesen ja
autoiwat. ruowon hänen käteensä, lankesiwat polwillensa hä-
nen eteensä ja sanoiwat: "terwe Juvalaisten kuningas!" Pi-
latus meni taas ulos, ja lesus wietiin esiin kantain kruunua
ja purppurawaatetta ja ruoko kädessä, Pilatus sanoi: "kat-
so ihmistä!" Mutta he hnusiwat: "ristiinnaulitse, ristiinnau-
litse häntä!" Pilatus wastasi: "ottataat itse ja ristiinnaulit-
kaat; sillä minä en löydä yhtään syytä hänessä," ludalaiset
wastasiwat: "meillä on laki, jonka jälkeen hän on kuolemaan
wikapää; sillä hän on tehnyt itsensä Jumalan pojaksi." Pi-
latus aitoi wielä hänen pelastaa; mutta kansa huusi: "jos
siuä hänen päästät, et ole sinä keisarin ystäwä; sillä jokainen,
joka itsensä tekee kuninkaaksi, hän on keisaria wastaan," Kuul-
tuansa nämät sanat wei Pilatus lesuksen ulos ja istui tuo-
mioistuimelle ja sanoi Juvalaisille: "katso teidän kuninkaan-
ne!" Mutta he huusiwat: "ei meillä ole kuningasta, waan
keisari," Koska Pilatus näki ettei mitään auttanut, waan
pauhina eneni, otti hän wettä ja pesi kätensä kansan nähden
ja sanoi: "wiatoin olen minä tämän wanhurskaan miehen
wereen! katsokaat itseänne!" Kaikki kansa wastasi: "hänen
werensä tulkoon meidän päällemme ja meidän lastemme
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päälle!" Silloin päästi hän Barraban irralle ja antoi le-
sulsen heille ristiinnaulittawaksi. Sotamiehet riisuiwat hä-
neltä punaisen waatteen ja puettiwat hänen omiin waattei-
sinsa (loh. 18: 28-19: 16. Matth. 27: ,l 31. Mart. 15:
l-20. Lut. 23: 1^25).

148. lesus Ristillä.
1. Nyt wietiin lesus ulos kaupungista paikalle, joka

kutsuttiin Golgatha (elikä Pääkallo), ristiinnaulittawaksi. Hä-
nen täytyi itse kantaa ristiänsä. Ulos tultuansa tapasiwat
he miehen KYrenestä, nimeltä Simon, joka tuli pellolta; hä-
nen waatiwat he kantamaan ristiä lesuksen jätissä. Häntä
seurasi paljo kansaa, erinomattain »aimoja, jotka itkiwät ja
parkuiwat. lesus käänsi itsensä heidän puoleensa ja sanoi:
"Jerusalemin tyttäret! älkäät minua itkekö, waan itke-
käät itseänne ja teidän lapsianne. Sillä päiwät tulewat,
joina sanotaan Wuorille: langetkaat meidän päällemme!
ja kukkuloille: peittäkäät meitä! Sillä jos he näitä te-
kewät tuoreessa puussa, mitä fitte kuiwassa tapahtuu?"

2. Tultuansa Golgathaan antoiwat he hänelle juoda
wiinaa sapelia sekoitettua; mutta maistettuansa ei hän sitä
tahtonut juoda. Hän ristiinnaulittiin 3lla hetkellä (kello 9
epp.). Samassa myös ristiinnaulittiin kaksi pahantekiää, Yksi
hänen oikialle puolellensa, toinen wasemmalle. Niin täytet-
tiin raamatun sanat: "hän on pahantekiäin sekaan luettu."

lesulsen ensimäinen sana ristillä oli (1): Isä! anna
heille anteeksi, sillä ei he tiedä mitä he tekewät!

3. Pilatus oli kirjoittanut wapahtajan nimen ja syytök-
sen häntä wastaan ja pannut sen ristin päälle, hänen pään-
sä ylitse. Se oli: lesus Nazarenus Juvalaisten kunin-
gas. Sen luti moni Juvalainen; sillä se paitla oli läsnä
kaupunkia, ja se oli kirjoitettu hebreaksi, gretatsi ja latinaksi,
Ylimmäiset papit sanoiwat Pilatukselle: "älä kirjoita: Juva-
laisten kuningas, waan että hän on sanonut: minä olen Ju-
valaisten kuningas." Pilatus wastasi: "mitä minä kirjoitin,sen minä kirjoitin." Sotamiehet ottiwat lesulsen waat-
teet ja jakoiwat ne neljään osaan, yhden kullekin sotamiehel-
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le. Mutta hame oli saumatoin, ludottu kokonaiseksi, jonka
tähden he sanoiwat: "älkäämme tätä rikkoto, waan heittä-
käämme tästä arpaa." Niin täytettiin raamattu, joka sanoo:
"he owat minun waatteeni keskenänsä jakaneet ja heittä-
neet minun hameestani arpaa."

4. Ristin juurella seisoi lesuksen äiti, Maria Magda-
lena ja usiampia waimoja, jotka oliwat häntä seuranneet Ga-
lileasta, ja se opetuslapsi, jota hän rakasti. Nähdessään äi-
tinsä ja opetuslapsen sanoi hän ällillensä (2): "waimo, kat-
so sinun poikaas!" Sitte sanoi hän opetuslapselle: "katso
sinun äitiäs!" Siitä hetkestä otti se opetuslapsi Marian ty-
könsä.

Ohitse menewäiset sanoiwat pilkaten: "woi sinuaS! joka
templin maahan jaotat ja 3na päiwänä rakennat ylös! wa-
pahda nyt itses ja astu alas rististä," Niin myös ylim-
mäiset papit, kirjanoppineet ja wanhimmat pilttasiwat häntä,
sanoen: "muita hän autti eitä woi itseänsä auttaa! Jos hän
on Israelin kuningas, astukoon nyt alas rististä, että me nä-
kisimme ja uskoisimme. Hän turwasi Jumalaan; Jumala
pelastakoon hänen nyt, jos hän mielistyy häneen!" Toinen
pahantekiöistä sanoi: "jos sinä olet Kristus, niin auta itseiiS
ja meitä!" Mutta toinen nuhteli sitä ja sanoi; "ettö sinä-

kään lumalata pettää, waittas olet samassa kadotuksessa? Me
tosin olemme oikein siinä; sillä me saamme meidän töittem-
me ansion jälkeen, mutta ei tämä mitään pahaa ole tehnyt."
Ia lesutselle sanoi hän: "herrat muista minua, toskas tulet
waltakuntaas?" lesus sanoi (3): "totisesti sanon minä si-
nulle: tänäpänä pitää sinun oleman minun kanssani pa»
moisissa."

5. Kuudennesta hetkestä (kello I2öta) tuli pimeys kai-
ken maan päälle hamaan 9teen hetteen (kello 3meen)asti.
Ihdelsännellä hetkellä huusi lesus tortialla äänellä (4): eli,
«ii! lama, Bg,dllKta,ni? Se on: minun Jumalani, minun
Jumalani! miksis minun annoit ylön? Sitte sanoi le-
sus (5): "minä janoon." Kohta juoksi yksi, otti sienen, lasti
sen etikkaan, pani isopin Warren päähän ja kolotti hänen suu-
hunsa, toisten sanoessa: "katsokaamme tuleeko Elias häntä
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päästämään." Juotuansa sanoi lesus (6): se on täytetty!
Ia sitte huusi hän korkialla äänellä (?): "Isä! minä annan
minun henkeni sinun käsiisi" Sen sanottua kallisti hän
päänsä ja heitti henkensä.

6. Ia kotso! esirippu templissä repesi kahtia ylhäältä
hamaan alas, maa järisi, kalliot halkesiwat, haudat ankcni-
wat, ja monta pyhäin ruumista, jotka maanneet oliwat, nou-
siwat ylös, läksiwät ulos haudoistansa ja tuliwat hänen ylös-
nousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyiwät mo-
nelle. Kosla sadanpäämies ja ne muut, jotka oliwat warti-
oitsemassa ristiinnaulitulta, näkiwät maan järinän ja mitä
muuta tapahtui, pelästyiwät he suuresti ja sanoiwat: "toti-
sesti oli tämä Jumalan poika!" (Matth. 27: 22-3». Mark.
13: 21-41. Luk. 23: 26-49. loh. 19: 17-30).

I4V. Icsukscn hautaus.
Ettei ruumiit olisi jääneet rippumaan ristissä yli sab-

batin, rukoiliwat ludalaiset Pilatusta, että heidän sääriluun-
sa rikottaisiin ja ruumiit alas otettaisiin. Niin tuliwat so-
tamiehet ja rilkoiwat molempain pahanteliäiu luut. Mutta
tullessaan lesuksen tykö näkiwät he hänen jo kuolleeksi, jon-
ka tähden ei he rikkoneet hänen luitansa. Mutta waluudeksi
pisti ylsi sotamiehistä keihäänsä hänen kylkeensä, josta koh-
ta wuoti weri ja wesi. Se tapahtui että raamattu täytet-
täisiin: "ei teidän pidä luuta rikkoman hänessä."

Joseph Arimathiastci oli rikas mies ja kunniallinen neu-
wosmies, joka ei ollut mieltynyt muiden neuwoon ja tekoon.
Hän oli myös lesuksen opetuslapsi, mutta salaa, Juvalaisten
pelwon tähden; hän rohkeni mennä Pilatuksen tykö ja anoi
lesuksen ruumista, Pilatus salli sen. Tuli myös Nikode-
mus, sama joka yöllä oli lesuksen tykö tullut; hän toi myrr-
haa ja alocta sekoitettuna lähes 100 naulaa. He ottiwat
lesuksen ruumiin, woitcliwat sen ja kääriwät hienoon liina-
waatteesen. Siinä paikassa, missä lesus ristiinnaulittiin,
oli tarha ja tarhassa uusi hauta, jonka Joseph oli hakkaut-
tanut kallioon. Siihen hautaan, johon ei mielä ketään oltu
pantu, laskiwat he nyt lesuksen rnumiiu, koska se hauta oli
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niin läsnä ja ludalaisteu sabbati lähestyi. He wierittiwät
suuren kiwen haudan owelle ja meniwät pois. Maria Mag-
dalena ja muita waimoja istui haudan kohdalla katsellen lu-
hunka hän pantiin. He palasiwat ja walmistiwat hywän ha-
juisia yrttejä ja woiteita; mutta sabbatina he oliwat alallan-
sa lain jälleen (loh, 19: 31—«2, Matth, 27: 5?-«i, Mark,
15: 42-47, Luk. 23: 20-58),

Jauwantm, ijlo SM»ti.
13Ä. Hauta lukitaan.

Seuraawana päiwänä kokoontuiwat pappein päämiehet
ja phariseit Pilatuksen tykö ja sanoiwat: "me muistamme
sen wietteliän sanoneen eläissänsä: 3men päiwän perästä mi-
nä nousen ylös. Käske siis wartioita hautaa kolmanteen
päiwään asti, ettei hänen opetuslapsensa tulisi yöllä ja wa-
rastaisi ruumista ja sanoisi kansalle: hän on nousnut kuol-
leista, ja niin jälkimäinenwillitys tulee pahemmaksi ensimäis-
tä," Pilatus »vastasi: "tuossa on teillä wartiat; mentäät ja
wartioittaat niinkuin parhain tahdotte," He meniwät, wah-
wistiwat haudan wartialla ja lukitsiwat kiwen sinetillänsä
(Matth, 27: 62-«6),

151.152. MMMM.
131. Icsuksen ylösnouscmincn.

1, Warhain sunnuntai-aamulla meni Maria Magda-
lena ja muutamia muita waimoja haudalle woitclemacm le-
sutsen ruumista. Tiellä sanoiwat he keökenänsä: "luka meille
wierittää kiwen haudan owelta?" Mutta paikalle tultuaan nä°
kiwät he kiwen wieritctyksi. Suuri maan järistys oli tapah-
tunut; sillä Herran enkeli oli astunut alas taiwaasta ja wie»
rittänyt kiwen owelta ja istui sen päällä. Hän oli nähdä
niinkuin pitkäisen tuli, ja hänen waatteensa oliwat walkiat
niinkuin lumi, Wartiat oliwat pelästyueet ja paenneet.
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Enkeli sanoi waimoille: "älläät pelästykö; sillä minä tie-
dän teidän etsiwänristiinnaulittua lesusta. Ei hän ole täällä;
sillä hän nousi ylös, niinkuin hän sanoi. Tullaat, katsokaa!
siaa, luhunka Herra pantu oli. Menkäät pian ja sanolaat
hänen opetuslapsillensa että hän nousi kuolleista. Ia katso!
hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä teidän pitää hä-
nen näkemän." He meniwät nopiasti haudalta pelwolla
ja suurella ilolla ja juoksiwat ilmoittamaan opetuslapsille en-
kelin sanat. Tiellä tuli lesus heitä wastaan ja sanoi: "Ter»
we teille!" He kumarsiwat ja syleiliwät hänen jalkojansa.
lesus sanoi heille: "älkäät pelätkö! menkäät, ilmoittakaat
minun Veljilleni, että he menisiwät Galileaan; siellä he
saamat minun nähdä."

2. Muutamat wartioista tuliwat kaupunkiin ja ilmoit-
tiwat ylimmäisille papeille mitä tapahtunut oli. He neuwoa
pitiwät wanhinten kanssa ja antoiwat sotamiehille paljo ra-
haa, sanoen: "sanotaat että hänen opetuslapsensa tuliwat yöllä
ja warastiwat hänen meidän maatessamme. Ia jos se tulee

maaherran lorwiin, tahdomme me hänen lepyttää, ja te saa-
tatte olla suruttomat." Ia he ottiwat rahan ja tekiwät niin-
luin heille laskettiin. Tämä puhe on sitte ääneksi otettu lu-
dalaisten seassa hamaan tähän päiwään asti.

3. Maria Magdalena, nähtyänsä kiwen »vieritetyksi hau-»
dalta, juolsi lohta takasin kaupunkiin * ja sanoi Pietarille ja
Johannekselle: "he owat Herran ottaneet pois haudasta em-
mekä tiedä luhunka he hänen owat panneet." Molemmat o»
petuslapset kiiruhtiwat haudalle. Johannes juoksi nopiam-
min luin Pietari ja tuli ensin haudalle, kumarsi itseänsä ja
näti liinaset pantuna siellä, mutta ei mennyt sisään. Pietari
tuli sitte ja meni hautaan ja näki myös kääriliinat pantuna.
Hikiliina, joka oli ollut kuolleen päässä, oli erinänsä käärit-
tynä. Nyt meni Johanneskin sisään, näki sen ja uskoi; sillä
tähän asti ei he wielä raamattua ymmärtäneet, että hän olinousewa kuolleista. Niin palasiwat nämät 2 opetuslasta ko-
tiin ja miettiwät mitä tapahtunut oli.

' Maria juoksi takasin ennenkuin enkeli ja lesus oli ilmestynyt muille»aimoille.
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4. Maria Magdalena oli sillä wälin tullut haudalle,
seisoi sen edessä ja itki. Koska hän näin itki, kumarsi hän
itsensä katsomaan hautaan ja näti kaksi enkeliä Walkeissa »aat-
teissa istuwan. He sanoiwat hänelle: "waimo, mitäs itket?"
Hän ivastasi: "he owat minun herrani ottaneet pois enkä
minä tiedä tuhunla he hänen owat panneet." Samassa käänsi
hän itsensä taapäin ja näki lesutsen seisowan siinä, mutta
ei tietänyt että se oli hän. lesus sanoi hänelle: "waimo,
mitäs itket? ketäs etsit?" Maria, joka luuli sen yrttitarhan
haltiaksi, wastasi: "herra! jos sinä hänen kannoit pois, niin
sano minulle tuhuntas hänen panit, ja minä tahdon hänen
ottaa." lesus sanoi: "Maria!" Niin Maria käänsi itsensä
ja sanoi: "Rabbuni," se on: Mestari. lesus wastasi: "älä
minuun rupee; sillä en minä ole wielä mennyt ylös isäni
tykö; waan mene minun weljeini tykö ja sano heille:
minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö,
ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö."
Maria meni ja ilmoitti että hän oli nähnyt Herran ja että
hän näitä oli hänelle sanonut (Matth. 28: i—ls. Mark. 16:
,-11. Luk. 24: i-12. loh. 20: l-18).

152. lesus ilmestyy kahdelle opetuslapselle tiellä
Emmaukseen ja ehtoolla apostoleille.

1. Samana päiwänä lähti 2 opetuslasta kylään, ni-
meltä Emmaus, jota oli Jerusalemista 60 wakomittaa lau-
tana *. He puhuiwat keskenänsä kaikesta siitä mitä tapah-
tunut oli. Heidän puhuissansa tuli lesus ja matkusti hei-
dän seurassansa. Mutta heidän silmänsä pidettiin, ettei he
häntä tunteneet. Hän sanoi: "mitä puhetta te pidätte keske-
nänne ja olette murheelliset?" He wastasiwat: "oletko sinä ai-
noa muukalainen Jerusalemissa, jota et tiedä mitä siellä näinä
päiwinä tapahtui?" Hän kysyi: "mitä?" He wastasiwat: "siitä
lesutsesta Nazarenukseöta, joka oli wäkewä propheeta töissä
ja sanoissa Jumalan ja kaiken kansan edessä. Alimmaiset
papit ja päämiehet antoiwat ylön hänen kuoleman kadotukseen

' 10 suomalaista wirstaa 1 fcnikulma.
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ja ristiin naulitsiwat hänen. Mutta me luulimme hänen
siksi, jonka piti Israelin lunastaman. Ia tänäpänä on jo
kolmas päiwä siitä kuin nämät tapahtuiwat. Myös muuta-
mat waimot meistä, jotka warhain aamulla täwiwät haudalla,
owat meitä peljättaneet; ei he löytäneet hänen ruumistansa,
mutta tuliwat ja sanoiwat nähneensä enkeleinli näyn, jotka
sanoiwat hänen eläwän. Muutamat meistä meniwät hau-
dalle ja löysiwät olewan niinkuin waimot oliwat puhuneet;
mutta ei he häntä nähneet." lesns sanoi: "o te tomppelit
ja hitaat sydämestä uskomaan mitä Moses ja prophee-
tat puhuneet owatl Eikö Kristuksen pitänyt näitä kärsi-
män ja sitte kunniaansa käymän sisälle?" Ia hän rupesi
Moseksesta ja kaikista propheetaista ja selitti heille kaikki
kirjoitukset hänestä. He lähestyiwät Emmausta, ja hän tees-
keli tahtomansa edemmäksi käydä. Mntta he waatiwat häntä,
sanoen: "ole meidän kanssamme; sillä ehtoo joutuu ja päiwä
on laskenut." Ia hän meni olemaan heidän seurassansa.
Mutta aterioitessa otti hän leiwän, kiitti, mursi ja antoi
heille. Siinä aukeniwat heidän silmänsä, ja he tunsiwat hä-
nen; mntta hän katosi heidän edestänsä. He sanoiwat keske-
nänsä: "eikö meidän sydämemme meissä palanut, koska hän
tiellä meitä puhutteli ja selitti meille kirjoitukset?" Ia he
nousiwat sillä hetkellä ja palasiwat Jerusalemiin ja löysiwät
apostolit koossa, jotka heidän ottiwat ivastaan, sanoen: "Herra
on totisesti nousnut ylös ja ilmaantui Pietarille." Ne
kaksi opetuslasta jutteliwat mitä heille tiellä tapahtunut oli
ja kuinka hän heiltä oli tunnettu leiwän murtamisessa.

2, Wielä heidän näitä puhuissansa ja kosla owet oli-
wat suljetut Juvalaisten pelwon tähden, seisoi lesus heidän
keskellänsä ja sanon "rauha olkoon teille!" Ia he häinmäs-
tyiwät ja luuliwat hengen nätewänsä. Hän sanoin "mitä te
pelkäätte? Ia miksi senkaltaiset ajatukset tulewat teidän sydä-
miinne? Katsolaat minun käsiäni ja jalkojani, että minä itse
olen; ruwetkaat minuun ja katsolaat; sillä ei hengellä ole li-
haa eikä lnita, niinkuin te näette minulla oleman," Samassa
osotti hän heille kätensä ja jalkansa, Mutta koska ei he
wielä uskoneet ilon tähden, waan ihmetteliwät, sanoi hän:



"onko teillä tässä mitään syötäwätä?" Niin he paniwat hä-
nen eteensä kappaleen paistettua kalaa ja wähän mesileipää,
jotka hän otti ja söi heidän nähtensä (Luk. 24: «3—43. loh.
20: !9-2». Mark, 16: 12-i2).

153. Tuomaan epäusko.
Tnomas, yksi kahdestatoista, ei ollut saapuwilla koska

lesus tuli pääsiäisftäiwänä. Muut opetuslapset sanoiwat:
"me näimme Herran." Mutta hän wastasi: "ellen minä näe
hänen käsissänsä naulan reikiä ja pistä sormeani naulain si-
aan ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko," 8
päiwän perästä oliwat opetuslapset taas koossa ja Tuomas
heidän seurassansa. Owet oliwat lukitut, ja lesus seisoi li-
tisti heidän keskellänsä ja sanoi: "rauha olkoon teille!"
Sitte sanoi hän Tuomaalle: "pistä sormes tänne ja katso
minun käsiäni; ja ojenna tänne tates ja pistä minun kylkee-
ni, ja älä ole epäuskoinen waan uskowainen." Tuomas was-
tasi: "minun Herrani ja minun Jumalani!" lesus sanoi:
"ettäs näit minun, sentähden sinä uskoit; autuaat owat
ne, jotka ei näe ja kuitenkin uskowat" (loh, 20. 24 29).

154. lesus ilmestyy 7lle opetuslapselle Tibe-
rian järwen tykönä.

Sitte ilmestyi lesus taas opetuslapsille Tiberian jär°
wen tykönä. Se tapahtui näin, Pietari, Johannes ja 8
muuta opetuslasta oliwat yhdessä, Pietari sanoi: "minä
menen kalaan;" toiset wastasiwat: "me menemme myös kans-
sas." Niin he astuiwat kohta wcneesen, mutta ei saaneet
sinä yönä mitään. Koska jo aamu oli, seisoi lesus rannalla;
mutta ei he tietäneet, että se oli lesus, Niin lesus sanot
heille: "lapset! onko teillä mitään syötäwätä?" He wastasi-
wat: "ei," Hän sanoi: "laskekaat werkto oitialle puolelle we-
nettä, niin te saatte," He tetiwät niin ja saiwat niin paljo
kaloja, ettei he woineet wetää. Siinä sanoi se opetuslapsi,
jota lesus rakasti, Pietarille: "Herra se on," Koska Pietari
luuli että se oli Herra, wyötti hän hameen ympärillensä, sillä
hän oli alastoin, ja heitti itsensä järween. Muut opetus-
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lapset tuliwat »veneellä jälessä ja wetiwät werttoa kaloinensa
perässänsä. Maalle tultuansa nätiwät he hiilustan ja sen
päälle kalan pantuna, ja leipää. lesus sanoi: "tuokaat tänne
taloista, joita te olette saaneet." Pietari meni ja weti wer»
ton maalle, täynnä 133 suurta kalaa; ja maitta niitä niin
monta oli, ei wertto kuitenkaan rewennyt. lesus sanoi: "tul-
laat rualle!" Ei yksikään opetuslapsista uskaltanut kysyä: ku-
kas olet? maitta he tiesiwät hänen olewan Herran. Niin
lesus tuli, otti leiwän ja antoi heille, niin myös kalan.

Heidän syötyänsä sanoi lesus Pietarille: "Simon Jo-
naan poika! rakastatkos minua enempi kuin nämät?" Hän
wastasi: "tosin Herra! sinä tiedät että minä sinua rakastan."
lesus sanoi: "ruoki minun karitsojani." Ia hän sanoi toisen
kerran: "Simon lonaan poika! rakastatkos minua?" Pietari
wastasi: "tosin Herra! sinä tiedät että minä sinua rakastan."
lesus sanoi: "taitse minun lampaitani." Ia hän sanoi kol-
mannesti: "Simon lonaan poika! rakastatkos minua?" Pie-
tari täwi murheelliseksi että hän kolmannen terran kysyi: "ra-
kastatkos minua?" Ia hän waötasi: "Herra, sinä tiedät laitti;
sinä tiedät että minä rakastan sinua." lesus sanoi: "ruoki
minun lampaitani. Totisesti, totisesti sanon minä sinulle:
koska sinä olit nuori, niin sinä wyötit itses ja menit kuhun-
kas tahdoit; mutta toskas wanhenet, niin sinä ojennat tätes,
ja toinen wyöttää sinun ja wie tuhunta et sinä tahdo." Sen
sanoi hän antain tietää millä kuolemalla hänen piti kunnioit-
seman Jumalala. Samassa sanoi hän: "seuraa minua." Pieta-
ri käänsi itsensä ja näti sen opetuslapsen, jota lesus rakasti,
seuraawan. Hän sanoi lesukselle: "Herra! kuinka on tämän
käypä?" lesus wastasi: "jos minä tahtoisin hänen olemaan
siihen asti että minä tulen, mitä sinun siihen tulee? Seuraa
sinä minua." Niin weljesten seassa nousi se puhe ettei sen
opetuslapsen pitänyt kuoleman. Mutta ei lesus sanonut:
"ei hän kuole," waan "jos minä tahtoisin hänen olemaan
siihen asti että minä tulen, mitä sinun siihen tulee?" (loh.
21: !-23).
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133. lesus asettaa kasteen.
lesus kokoontui yhdentoista kanssa wuorella Galileassa.

Hän tuli ja puhutteli heitä ja sanoi: "minulle on annettu
kaikki woima taiwaassa ja maan päällä. Menkäät siis
ja tehkäät opetuslapsiksi kaikki kansat ja kastakaat heitä
nimeen isän ja pojan ja pyhän hengen, ja opettakaat
heitä pitämään kaikki mitä minä olen teille käskenyt.
Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi; mutta joka
ei usko, se kadotetaan. Ia katso! minä olen teidänkans»
sanne joka päiwä maailman loppuun asti" (Matth. 28:
lö—2o. Mark. 16: <4—lB).

158. lesuksen taiwaasen astuminen.
lesus näkyi * opetuslapsillensa 40 päiwää kärsimisen-

sä jälkeen ja puhui heille Jumalan Valtakunnasta. Wii-
misen kerran näkyi hän heille sinä päiwänä, joka sitte on
kutsuttu Kristuksen taiwaasen astumisen päiwäksi. Hän
wei heidän Öljymäelle Betanian kohdalle, ja hän kielsi hei-
dän lähtemästä Jerusalemista, waan että he odottaisiwat i°
sän lupausta, josta hän oli puhunut heille; "sillä Johannes
tosin kasti wedellä, mutta te kastetaan pyhällä hengellä ei
monen päiwän perästä." He kysyiwät: "Herra! tallaajallako
sinä Israelille jälleen waltatunnan rakennat?" Hän wastasi:
"ei teidäntule tietää aikaa eli hetkeä, jotka isä on omaan
woimaansa pannut. Waan teidän pitää saaman pyhän
hengen woiman, joka on tulema teidän päällenne, ja tei»
dän pitää minun todistajani oleman Jerusalemissa, koko
ludeassa ja Samariassa ja sitte maailman ääreen." Sit»
te nosti hän kätensä ja siunasi heitä. Samassa otettiin hän
ylös taiwaasen heidän nähtensä, ja pilwi wei hänen heidän
silmistänsä. Ia heidän seisoessa katsellen taiwaasen hänen
mennessänsä, seisoi heidän Vieressänsä 2 miestä Walkeissa

' Ewangelistat mainitsemat 9 lesnksen ilmestystä näinä 40 fäiwinä.
Paawali puhuu 1 Kor. 15: «, 7 «ielä kahdesta. Siellä kuului: nain:
"hän nähtiin usiammalta kuin 500 weljeltä yhtä haawaa, joista monet
wielä elämät, mutta muutamat omat nukkuneet. Sitälähin nähtiin hän
Jakobilta/'
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»aatteissa, jotka sanoiwat: "Galilean miehet! mitä te sei-
sotte ja katsotte taiwaasen? Tämä lesus, joka teiltä o-
tettiin ylös taiwaasen, on niin tnlewa kuin te hänen tai-
waasen menewänkin näitte" (Ap, tel, 1: l-n, Lut, 24:20—53,
Mark, 16: !9-20),

ApoÄolien Teot.
137. Matthias walitaan apostoliksi.

Ne yksitoista palasiwat Öljymäeltä Jerusalemiin ja as-
tuiwat Ylös saliin, kussa he oleskeliwat 10 päiwää Taiwaa»
sen astnmisen ja Heluntain wälillä. He oliwat yksimielisesti
pysywäiset rukouksessa Marian, Icsuksen äitin, muiden wai-
moin ja hänen weljeinsä kanssa.

Ihtenä näistä Päiwistä nousi Pietari opetuslasten kes-
kelle, joiden joukko oli luwulta lähes 120, ja sanoi: "Pyhä
Henki on Dawidin suun kautta ludaasta sanonut näin: toi-
sen pitää hänen wirkansa saaman, Sentähden pitää näistä
miehistä, jotka meidän kanssamme olleet owat kaiken sen a-
jan, jona Herra lesus meidän kanssamme ulos ja sisälle kä°
wi, ruweten Johanneksen kasteesta hamaan siihen päiwään
asti, jona hän meiltä otettiin ylös, yksi tuleman hänen ylös'
nousemisensa todistajaksi meidän kanssamme," He asettuvat
kaksi ehdolle ja rukoiliwat: "sinä Herra! joka kaikkein sy-
dämet tunnet, osota tumman sinä näistä kahdesta olet
walinnut saamaan tämän palweluksen ja apostolin Mi-
ran, josta ludas on wilpistynyt pois menemään omalle
siallensa." Ia he heittiwät heistä arpaa, ja arpa laukesi
Matthiaan päälle, ja niin hän walittiin yhdestoista aposto-
lin sekaan (Luku 1: 12—2«),

JeluntaipUwä.
138. Pyhän Hengen wuodatus.

Hcluntai-aamuna oliwat laitti yksimielisesti koossa. Ia
humaus tapahtui äkisti taiwaaöta, niinkuin suuri tuulispää,
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ja täytti kolo huoneen, kussa he oliwat istumassa. Ia heil-
le näkyi kielet niinkuin tuliset, jotka wiileskeltyinä istuiwat
kunkin heidän päällensä. Ia he täytettiin kaikti pyhällä hen-
gellä ja rupcsiwat puhumaan muilla kielillä, sen jälkeen kuin
henki antoi heidän puhua.

Jerusalemissa asui Juvalaisia, Jumalaa peltääwäisiä mie-
hiä, kaikkinaisista kansoista taiwaan alla. Koska tämä ääni kuu-
lui, kokoontui suuri kansan paljous. Kuin kukin heistä kuuli ope-
tuslapset puhuwan heidän omalla kielellänsä, tyhmistyiwät he
ja ihmetteliwät, sanoen keskenänsä: "eitö nämät kaikki oli Ga-
lilealaisia? Kuinka me siis kukin kuulemme heidän puhnwan
meidän omalla kielellämme, jossa me syntyneet olemme? Me
Parthilaiset, Medialaiset, Siamilaiset, me, jotka asumme
Mesopotamiassa, Wähässä Aasiassa, Egyptissä ja Libyassa,
me Romalaiset, jotka täällä oleskelemme muukalaisina, me
Kretalaiset ja Arabialaiset, ludalaiset ja Proselytat kuulem-
me heidäu puhuwau meidän kielillämme Inmalan suuria te-
koja?" Niin he kaikki tyhmistyiwät ja sanoiwat toinen toi-
sellensa: "mitäs luulet tämän olewan?" Mutta muutamat
nauroiwat, sanoen: "he owat täynuänsä makiata wiinaa,"

Nyt nousi Pietari yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja
puhui näin: "te Indan miehet ja kaikki, jotka asutte Jerusa-
lemissa! Ei nämät juowuksissa ole, niinkuin te luulette; sillä
nyt on kolmas hetki päiwästä, Waan tämä on mitä ennen
sanottu on propheetan Joelin kautta: pitää tapahtuman
wiimisinä päiwinä, sanoo Jumala, että minä tahdon wuo-
dattaa minun henkeni kaiken lihan päälle; ja teidän poi-
kanne ja tyttärenne pitää ennustaman; niin, minun pal°
weliaini ja piikainikin päälle wuodatan minä henkeni, ja
heidän pitää ennustaman. Te Israelin miehet! tuuttaat
näitä sanoja: lesutseu Nazaretista, joka Jumalan aiwotun
neuwon ja säänuöu jälleen annettiin ulos, te otitte ja ristiin
naulitsitte ja surmasitte. Mutta Jumala herätti hänen ylös
ja päästi kuoleman Monista, koska oli mahdotointa että
kuolema hänen taitaisi pitää. Tämän lesutsen on nyt Jumala
herättänyt, ja hän on Jumalan oikialle kädelle korotettu ja on
pyhän hengen »vuodattanut, niinkuin te nyt näette ja kuulette,"
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Tämän luultuansa täwi se läpi heidän sydämensä, ja he tysyiwät
Pietarilta ja muilta apostoleilta: "te miehet, rattaat weljet!
mitä pitää meidän tekemän?" Pietari wastasi: "tehkäät pa-
rannus ja aulakaan jokainen kastaa itsensä lesuksen
Kristuksen nimeen syntein anteeksi saamiseksi; niin te saat'
te pyhän hengen lahjan." Jotta mielellänsä ottiwat was-
taan Pietarin sanat, ne kastettiin, ja lähes 3000 sielua tuli
sinä päiwänä lisäksi seurakuntaan.

Kaikki, jotka uskoiwat, oliwat Yhdessä ja pitiwät laitti
yhteisenä *. He myiwät tawaransa ja jatoiwat taitille sen
jälteen tuin kukin tarwitsi. Joka päiwä pysyiwät he yksi-
mielisesti koossa templissä. mursiwat leipää jota huoneessa**

ja ottiwat ruokaa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
tiittäin Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ia Herra
lisäsi jota päiwä seurakuntaa (Lulu 2).

139. Pietari parantaa ramman. Pietari ja Jo-
hannes heitetään wankiuteen.

Pietari ja Johannes meniwät yhdessä templiin rukoile-
maan. Mies, joka oli saamatoin hamasta äitinsä lohdusta,
kannettiin joka päiwä sen templiowen eteen, joka kutsuttiin
"kaunis," anomaan niiltä almua, jotka templiin meniwät.
Niin anoi hän Pietarilta ja Johannekseltakin. Pietari was-
tasi: "hopiata ja kultaa ei minulla ole; waan mitä minulla
on, annan minä sinulle: lesuksen Kristuksen Nazarenuksen
nimeen nouse ja käy!" Kohta hänen säärensä ja kantansa
wahwistuiwat; hän karkasi ylös, meni apostolien seurassa
templiin, hypäten ja kiittäin Jumalaa. Kaikki, jotta sen nä-
kiwät, hämmästyiwät ja ihmetteliwät. Mutta Pietari lausui:
"Israelin miehet! mitä te tätä ihmettelette? taikka mitä te
meitä katselette, niinkuin me olisimme omalla woinmllamme

' Omaisuuden yhteisyyttä ei mainita seurakunnissa ulkona Jerusale-
mista, jossa seurakunta pian joutui semmoiseen puutteesen, että Paaw»«
lin sille täytyi koota muista seurakunnista almuja.

Se on: aterioitsiwat yhdessä. NAmiit yhteisatenat kutsuttiin "ral«
lauden aterioiksi;" niiden jälkeen nautittiin jola päiwä Ehtoollinen.
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Mä jumalisuudellamme tämän käymään saattaneet? Abraha-
min, Isakin ja Jakobin Jumala on kirkastanut poikansa le-
sulsen, jonka te annoitte ylön ja kielsitte Pilatuksen edessä;
te anoitte murhamiestä teille annettawaksi; mutta elämän
pääruhtinan te tapoitte. Sen on Jumala kuolleista herättä-
nyt, ja usko häneen on tämän ramman wahwistanut kaikkein
teidän nähtenne. Nyt rakkaat weljet! minä tiedän että te sen
tyhmyydestä teitte, niinkuin teidän ylimyksennekin. Mutta
tehtaat parannus ja palatkaat, että teidän syntinne pyhittäi-
siin pois lesuksen Kristuksen kautta, jonka tosin tulee taiwas
omistaa siksi, että kaikki jälleen asetetaan, joista Jumala on
puhnnut pyhäin propheetainsa suun kautta hamasta maail-
man alusta." Monta niistä, jotka kuuliwat Pietarin sa-
nat, uskoi, ja niiden miesten luku oli lähes 5000 (Luku 3,
4: j-4).

!W. Ananias ja Saphira. Apostolit heite-
tään wankiuteen. Gamalicl.

1, Kaikki weljet, joilla oli tiluksia taikka huoneita, myi-
wät ne ja toiwat hinnan ja laskiwat apostolien jalkain e-
teen. Niin myi Barnabas, lewiita Kyprosta, tilansa ja toi
hinnan apostoleille. Eräs mies, nimeltä Ananias, myi myös
tawaransa; mutta waimonsa Saphiran tieten kätki hän osan
hinnasta ja toi lopun apostoleille. Pietari sanoi: "Anania!
miksi saatana täytti sinun sydämes pyhän hengen edessä wal-
hettelemaan, ettäs osan tilan hinnasta salasit? Etkös sitä saa-
nut pitää, koska se sinun oli, ja hintakin sen myytyä oli si-
nun hallussas; miksis senkaltaista siis olet sydämees päästä-
nyt? Et sinä ole ihmisten waan Jumalan edessä walhe-
tellut." Koska Ananias nämät sanat tuuli, lankesi hän maa-
han ja heitti henkensä. Muutamat nuorukaiset seurakunnasta
weiwät pois ruumiin ja hautasiwat sen, Liki kolmen hetken
perästä tuli hänen waimonsa eikä tietänyt mitä tapahtunut
oli, Pietari sanoi hänelle: "sano minulle oletteko tilanne sii-
hen hintaan myyneet?" Hän wastasi: "olemme." Pietari sa-
noi: "miksi te yhdistyitte Herran henkeä kiusaamaan? Kuule!
niiden askeleet, jotka sinun miehes hautasiwat, tuuluwat owen
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edessä; ne wiewät sinunkin pois." Hän lankesi kohta maahan
hänen jaltainsa eteen ja heitti henkensä. Sisään tullessa löy-
siwät nuorukaiset hänenkin kuolleena, weiwät pois ja hauta-
siwat miehensä wiercen. Ia suuri pelko tuli toko seurakun-
nalle ja kaikille, jotka tämän kuuliwat.

2, Apostolien kautta tehtiin monta merkkiä ja ihmettä
kansan seassa. Lähinäisistä kaupungeista tuli myös suuri
joukko Jerusalemiin tuoden sairaita ja saastaisilta hengiltä
waiwatuita, jotka kaikki parannettiin. Nyt nousi ylimmäinen
pappi ja Saddukeein lahko täynnänsä tiiwcmtta, laskiwat kä-
tensä apostoleihin ja heittiwät heidän yhteiseen wcmkiuteen.
Mutta Herran enkeli awasi yöllä Vankihuoneen owcn, wei
heidän sieltä ulos ja sanoi: "mentaät, scisokaat ja puhukaat
templissä kansalle elämän sanaa," Aamulla kutsui ylimmäi-
nen pappi neuwoston kokoon ja lähetti palwelioita noutamaan
apostolia wankiudesta, Palweliat palasiwat ja sanoiwat:
"»vankihuoneen me tosin löysimme lyllä wisusti suljettuna ja
wartiat ulkona owen edessä seisowana, mutta awatessamme
emme ketään sieltä löytäneet,"

Neuwoston ajatellessa miten tämä wiimeintin käwisi,
tuli yksi ja ilmoitti: "ne miehet, jotta te wantiuteen panitte,
seisowat templissä kansaa opettamassa," Palweliat mcniwät
ja toiwat heidän sieltä, ei kuitenkaan wätisin, sillä he pelkäsi-
wät kansan heitänsä kiwittäwän. Alimmainen pappi sanoi:
"emmekö teitä kowasti kieltäneet puhumasta kansalle tähän
nimeen? Ia nyt olette Jerusalemin täyttäneet teidän opetuk-
sellanne ja tahdotte kansan meille kostamaan tämän ihmisen
werta," Pietari ja muut apostolit wastasiwat: "enää tulee
kuulla Jumalaa kuin ihmisiä."

3, Nämät sanat käwiwät läpitse heidän sydämensä, ja
he pitiwät neuwoa tappaaksensa heidän, Mntta Gamaliel,
pharise ja lainopettaja, josta kaikki kansa paljo piti, nousi ja
käski apostolit Pikimmältänsä wiedä ulos, Sitte puhui hän:
"Israelin miehet! ajatelkaat wisusti mitä mielitte tehdä näil-
le miehille; minun neuwoni on- lakatkaat näistä miehistä ja
fallikaat heidän olla; sillä jos se oppi on ihmisistä, niin se
tyhjään raukee; waan jos se on Jumalalta, niin ette woi
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sitä tyhjäksi tehdä; ettehän tahdollaan sotia Jumalaa
wastaan?"Kaikki mielistyiwät hänen neuwoonsaz mutta en-
sin he hosuiwat heidän ja kielsiwät lesutseu nimeen puhu-
masta; sitte lasliwat he heidän menemään. Apostolit me-
niwät pois iloiten, että he oliwat mahdolliset pilkkaa kärsi-
mään Kristuksen tähden. Ia ei he lakanneet jota päiwä
templissä ja huoneissa opettamasta ja saarnaamasta ewan-
geliumia lesuksesta Kristuksesta (Lulu 4: 32—5).

181. Seitsemän waiwaistoimittajaa walitaan.
Stephanus.

1. Koska seurakunta eneni, rupesiwat ne ludalaiset, jotka
oliwat syntyneet ulkona ludcm maasta, napisemaan kotimaas-
sa syntyneitä ludalaisia wastaan, että nämät katsoiwat ylön
heidän lestiänsä jokapäiwäisessä almujen jakamisessa. Ne
kaksitoista tutsuiwat kaiten seurakunnan kotoon ja sanoiwat:
"ei ole kohtuullinen että me laimin lyömme Jumalan sa-
nan ja pöytäin edessä palwelemme, Sentähden, rattaat wel-
jet, walittaat teidän seastanne 7 miestä, joista hywä todis-
tus on, jotta owat pyhää henkeä ja wiisautta täynnä, joitten
haltuun me tämän toimituksen annamme. Mutta me tah-
domme rukouksessa ja sanan palweluksessa pysywäiset olla."
Seurakunta walitsi Stephanin ja 6 muuta ja asettiwat hei-
dän apostolien eteen, jotta rutoiliwat ja paniwat kätensä hei-
dän päällensä. Ia Jumalan sana menestyi, ja paljo pappe-
jakin rupesiwat uskomaan.

2. Stephanus oli uskoa täynnänsä ja wäkewyyttä ja
teti ihmeitä ja suuria tunnustähtiä kansan seassa. Muuta-
mat kirjanoppineet nousiwat ja riiteliwät hänen kanssansa,
mutta ei woineet seisoa sitä wiisautta ja henkeä wastaan,
jonka kautta hän puhui. Niin he ottiwat hänen kiini ja wei-
wät neuwoston eteen ja toiwat wääriä todistajia, jotka fa-
noiwat: "ei tämä mies lakkaa puhumasta pilkkasanoja temp-
liä ja lakia wastaan; sillä me olemme kuulleet hänen sano»
wan: lesus Nazarcnus häwittää tämän pyhän sian ja muut»
taa säädyt, jotka Moses meille antoi." Mmmäinen pappi
kysyi: "onko tämä totta?" Stephanus wastasi pitemmällä pu-
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heella ja näytti että ludalaiset aina oliwat olleet uppinis-
kaiset. Tästä tuliwat he oikein »vimmaan; mutta Stepha-
nus katsahti ylös taiwaasen ja sanoi: "minä näen taiwaat
awoi ja ihmisen pojan seisowan Jumalan oikialla kädellä."
Siitä karkasiwat he yksimielisesti hänen päällensä, ajoiwat
hänen ulos kaupungista ja kiwittiwät hänen. Mutta Ste-
phanus rukoili: "Herra lesu! ota minun henkeni!" Hän
lankesi poltoillensa ja huusi: "Herra! älä lue heille tätä
syntiä!" Tämän sanottua nukkui hän.*

- Samana päiwänä, jona Siephanus kimitettiin, nousi
suuri waino seurakuntaa wastaan, niin että weljet hcijosiwat
ympäri Indean ja Samarian; ainoasti apostolit jäiwät Je-
rusalemiin (Luku 6, ?).

162. Saulin kääntymys.
Saulus oli syntynyt Tarson kaupungissa Kilikiassa,

Aitasin lähetettiin hän Jerusalemiin, jossa hän kaswatettiin
Phariseein oppiin Oamalielin jalkain juuressa ja oppi samal»
la tawan mukaan käsityön, nimittäin teltatekiäleinon. Hän
oli kiiwas lain suhteen ja lunli oikein Jumalaa palwclewan-
sa, koska hän Wäinösi tätä uutta oppia. Stephania tiwittäissä
istui hän ja wartioitst todistajain waattcita, jotka oliwat ki-
wittämässä, ja hän mielistyi tästä murhasta, Sitte läwi
hän huone huoneelta, otti miehet ja waimot ja panetti wan-
kiuteen ja puskui uhkauksia ja murhaa Herran seurakuntaa
wastaan, Hän anoi ja sai kirjan ylimmäiseltä papilta men-
näksensä Damaskoon sitomaan kaikki liskomaiset miehet ja
waimot ja tuomaan ne Jerusalemiin, Mutta sydänpäiwällä,
koska hän Damaskoa lähestyi, leimahti äkisti walkeus tai-
waasta ympäri häntä. Hän lankesi maahan ja kuuli äänen,
joka hebrean kielellä sanoi- "Saul, Saul! miksis wainoot
minua?" Hän wastasi: "Herra! kuka sinä olet?" Herra sa-
noi: "minä olen lesus, jota sinä wainoot; työläs on si-
nun pottia tutkainta wastaan." Saul wapisi ja kysyi:
"Herra! mitäs minun tahdot tekemään?" Ia Herra wastasi:

' Viidennestä wuosisabasta on hänen knolinftäiwänsä pantu toisetft
joulupäiwäksi, joka wicläki on Stephanin päiwä.
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"nouse ja mene kaupunkiin, siellä sinnlle sanotaan mitä sinun
pitää tekemän," Saul nousi, mutta oli sokia, että häntä täy-
tyi taluttaa kädestä. Ia hän oli 3 päiwää näkemättä,
Ne miehet, jotta hänen seurassansa oliwat, kuuliwat tosin
äänen, mutta et he ketään nähneet.

Damaskossa asui opetuslapsi, nimeltä Ancmias, jolle
Herra sanoi näyssä: "mene ja kysy sitä, joka Saulus Tar-
solaiseksi kutsutaan, ja pane kätes hänen Päällensä, että hän
saisi näkynsä jälleen," Ananias wastasi: "Herra! minä olen
kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän sinun pyhilles
on tehnyt." Herra sanoi: "mene; sillä hän on minulle wa>
littu ase kantamaan minun nimeäni pakanain ja kunin»
gasten ja Israelin lasten eteen." Ananias meni ja pani
kätensä hänen päällensä, ja hänen silmistänsä putosi kohta
niinkuin suomuksia, ja hän sai sillä hetkellä näkynsä takasin.
Hän wiipyi muutamat päiwät weljein seurassa ja rupesi sy-
nagogassa saarnaamaan Kristuksesta, että hän on Jumalan
poika. Juvalaiset pitiwät neuwoa häntä tappaaksensa, jonka
tähden he wartioitsiwat portissa yöt päiwät; mutta opetus-
lapset laskiwat yöllä hänen korissa alas muurin ylitse. Tul-
tuansa Jerusalemiin tahtoi Saulus antaa itsensä opetuslas-
ten sekaan; mutta ne pelkäsiwät häntä, sillä ei he uskoneet
häntä opetuslapseksi. Varnabas otti hänen ja wei Pietarin
tykö ja jutteli kuinka rohkiasti hän Damaskossa oli Icsuksen
nimestä puhunut. Saulus oleskeli Pietarin tykönä 15 päi»
wää ja saarnasi pelkäämättä Herran lesuksen nimeen. Mut-
ta koska Juvalaiset täälläkin wainosiwat häntä tappaaksensa,
lähettiwät weljet hänen Tarsoon (Luku 7: 58. 8: l, 9: i—?o).

163. Kornclios. Pietarin näky.
Seurakunnalla oli nyt rauha ja Pietari waelsi ympäri

maata ja tuli loppeen, jossa hän pitemmän ajan oleskeli e-
rään opetuslapsen tykönä.

Kaisareassa asui romalaincn sadanpäämies, nimeltäKor-
nelios. Hän oli pakana, joka pelkäsi Jumalaa kaikesta sydä-
mestänsä, rukoili alali Jumalaa ja antoi paljo almuja. Her-
ran enkeli ilmestyi hänM ja sanoi: "sinun rukoukses ja al°
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mus owllt tulleet muistoon Jumalan edessä; ja nyt lähetä
miehiä loppeen ja anna noutaa Simon, joka Pietariksi kut-
sutaan; hän sanoo sinulle mitä sinun pitää tekemän," Kohta
lähetti hän 3 miestä loppeen,

Seuraawana päiwänä, koska miehet oliwat matkalla,
meni Pietari katolle rukoilemaan. Hän rupesi isoomaan ja
halasi syödä. Koska talonwäki walmisti ruokaa, tuli Pie-
tari horroksiin: hän näki taiwaan auki ja suuren liinasen nel-
jältä kulmalta sidotun tulewan alas hänen tykönsä. Siinä
oli kaikkinaisia nelijalkaisia ja metsillisiä ja matelewaisia ja
taiwaan lintuja, ja ääni sanoi hänelle: "Pietari! nouse, ta°
pa ja syö!" Pietari wastasi: "en suinkaan Herra; sillä en
ole minä ikänä syönyt mitään saastaista," Ääni sanoi: "mitä
Jumala on puhdistanut, älä sinä sano sitä saastaiseksi."
Se tapahtui 3 kertaa, ja liinanen otettiin jälleen ylös tai-
waasen.

Kuin Pietaria arwelutti mitä tämä näky merkitsisi, sei-
foiwat ne miehet, jotka Kornelios oli lähettänyt, portin edes-
sä. Henki sanoi Pietarille: "3 miestä etsii sinua; astu alaS
ja mene epäilemättä heidän seurassansa; sillä minä olen hei-
dän lähettänyt," Pietari astui alas miesten tykö, antoi heille
majaa seuraawaan päiwään asti, jolloin hän meni heidän seu-rassansa ja tuli toisena päiwänä Kaisareaan, Kornelios o-
dotti heitä ja oli kutsunut kokoon sukulaisensa ja parhaat ys«
täwänsä. Pietarin tullessa meni Kornelios häntä wastaan,
lankesi hänen jalkainsa juureen ja rukoili häntä. Pietari
nosti häntä ylös sanoen: "nouse, sillä minä olen myös ih-
minen!" Sitte sanoi hän: "te tiedätte ettei ole ollut luwalli-
nen ludalaisen mennä kenenkään pakanan tykö; mutta mi-
nulle osotti Jumala etten minä ketään ihmistä saastaisena
pitäisi. Sentähden minä myös epäilemättä tulin ja nyt ky-
syn minä mitä warten te minua kutsuitte," Kornelios kertoi
enkelin sanat ja Pietari lausui: "nyt minä todeksi löydän
ettei Jumala katso ihmisen muotoa; waan kaikissa kan-
soissa joka häntä pelkää ja tekee Vanhurskautta, se on
Jumalalle otollinen." Sitte puhui hän heille ristiinnauli-
tusta ja kuolleista nousneesta lesuksesta, joka on tuomitsewa
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eläwät ja kuolleet. Hänen wielä puhuissansa lankesi pyhä
henki kaikkein niitten päälle, jotka puheen kuuliwat, ja he pu-
huiwat kielillä ja ylistiwät Jumalaa. Niin Pietari sanoi:
"taitaako joku kieltää näitä, jotka pyhän hengen owat
saaneet niinkuin mekin, medellä kastamasta." Ia hän käski
heitä kastaa Herran nimeen.

Kuin Pietari tuli Jerusalemiin, riiteliwät weljet, jotta
oliwat syntyänsä Juvalaiset, häntä wastaan, sanoen: "sinä
olet mennyt pakanain tykö ja syönyt heidän kanssansa." Mutta
Pietari jutteli heille järjestänsä kaikki mitä tapahtunut oli;
tämän luultuansa sanoiwat he: "niin on siis Jumala an»
tanut pakanoillekin kääntymyksen elämään" " (Lutu 9:
31—11: !8).

184. Antiokia tulee asemaksi pakanakristityille.
Muutamat niistä weljistä, jotka oliwat hajonneet Vai-

nosta Stephanin murhan jälkeen, waelsiwat ympäri ulkona
Palestinasta saarnaten sanaa, mutta ainoasti ludalaisille.
Kuitenkin muutamat heistä, jotka oliwat syntyneet ulkona
Palestinasta, puhuiwat Antiokiassa ewangeliumia pakanoille.
Suuri joukko siellä uskoi ja kääntyi Herran tykö. Saatu-
ansa tästä tiedon, lähetti seurakunta Jerusalemissa Barnaban
sinne. Tämä, joka oli jalo mies täynnänsä pyhää henkeä,
ihastui suuresti sanan menestyksestä ja lähti Tarsoon, josta
hän toi Saulin Antiokiaan. He opettiwat siellä kokonaisen
ajastajan, ja siellä ruwettiin uskowaisia ensin Kristityiksi kut-
sumaan. Eräs propheeta tuli siellä esim ja ennusti suu-
ren nälän tulemaksi kaikkeen maailmaan, joka myös keisari
Klaudion aikana tapahtui (wuonna 44). Seurakunta kotosi
warainsa jälkeen apuja weljille ludeassa ja lähetti ne Var-
naban ja Saulin kautta Jerusalemiin (Luku 11: !9-2o).

163. Kuningas Aarippa I surmaa Jakobin, Jo-hanneksen wcljen, ja heittää Pietarin
wankiutecn. Agrippan kuolema.

Kuningas Agrippa I mestautti Jakobin, Johanneksen wel°
- Nimittäin ilman ympärileikkausta ja ludalaiselst tulematta.
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jen, wuonna 42. Nähtyänsä että se kelpasi Juvalaisille, pani
hän Pietarin kiini pääsiäisen aikana, aikoen juhlan jälkeen hä-
nen tuomita kansan edessä. Mutta Herran enkeli tuli yöllä
ja wei ulos wanliudesta Pietarin, joka makasi kahleissa kah-
den wartian Malissa. Pietari meni Marian, Johanneksen ui-
tin *, huoneen tykö, jossa monta oli koossa rukoilemassa hä-
nen puolestansa. Pietari kolkutti porstuan owea, ja piika tuli
kuultelemaan. Hän tunsi Pietarin äänen ja tuli niin iloiseksi,
ettei hän owea awannutkaan, Maan juoksi sisään ja ilmoitti
Pietarin seisoman omen edessä. He sanoiwat: "oletkos mie-
letöin?" Piika makuutti että se Pietari oli, mutta he sanoi-
wat: "se on hänen enkelinsä." Pietari kolkutti kolkuttamistan-
sa, niin he awasiwat owen ja näkimät hänen ja hämmästyi-
wät. Pietari jutteli heille kuinka Herra oli hänen wankiu-
desta johdattanut ulos, pyysi heidän terwehtämään Jakobia
ja weljiä, lähti ulos ja meni toiseen paikkaan.

Wähän sen jälkeen matkusti Agrippa Kaisareaan, Mää-
rättynä päiwänä puetti hän itsensä kuninkaallisiin waatteisin,
istui waltaistuimelle ja piti puheen lähetysmiehille Tyrosta
ja Sidonista. Kansa huusi: "Jumalan ääni ja ei ihmisen,"
Mutta Herran enkeli löi kohta häntä, sentähden ettei hän
kunniaa Jumalalle antanut. Madot söiwät hänen, ja hän
heitti henkensä. Mutta Jumalan sana kaswoi ja eneni
(Luku 12).

166. Paawalin ensimäincn lähetysretki.
Vietyänsä seurakunnan lahjan weljille Jerusalemiin pa-

lasiwat Barnabas ja Saulus Antiokiaan. Eräsnä päiwänä,
loska weljet pitiwät jumalanpalwelusta, sanoi pyhä henki
yhden kautta: "erottakaat minulle Barnabas ja Saulus sii-
hen työhön, johon minä heidän olen kutsunut," Weljet paas-
tosiwat jaruloiliwat, laskiwat kätensä heidän päällensä ja pääs-
tiwät heidän menemään, Ensin he purjehtimat Kyproon,

joka tästä altain kutsutaan Paawaliksi, käänsisen saaren maaherran, Sergius Paulus. Sitte matkusti-
' Katso wapahtajan 2 sana ristillä, 148: -».
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wat he Wähän Aasian kaupunkien läpitse. Lystrassa asui mies,
rampa jaloistansa hamasta äitinsä lohdusta. Nähdessään
että hänellä oli usko, sanoi Paawali: "ojenna sinuas jallais
päälle!" Nampa karkasi ylös ja läweli. Kansa, joka sen näki,
huusi.- "jumalat owat ihmisten hahmossa alas meidän ty-
lömme tulleet." He lutsuiwat Narnaban Jupiteriksi ja Paa-
walin Merkurilsi, sentähden että hän piti puhetta. Jupiterin
pappi toi härkiä ja seppeleitä ja tahtoi wäestön kanssa uh-
rata. Tämän luultuansa rewästwät Paawali ja Barnabas
waatteensa ja huusiwat: "mitsi te tätä teette? mekin olemme
ihmiset, yhtä puuttuwaiset kuin tekin. Ia me saarnaamme
teille että te näistä turhista jumalista kääntyisitte eläwän
Jumalan tykö. Hän tosin entisinä aikoina antoi pakanat
waeltaa omia teitänsä, waikka ei hän itseänsä antanut
olla ilman todistuksia, tehden hywää, antain meille tai-
maasta sateen ja hedelmälliset ajat ja täyttäin meidän
sydämemme rualla ja ilolla." Näitä sanoen faiwat he töin
tuskin kansan hillityksi heille uhraamasta. Mutta sitte tuli
Juvalaisia, jotka haulutteliwat kansan puolellensa, kiwittiwät
Paawalin ja ricpottiwat hänen ulos kaupungista luullen hä-
nen kuolleeksi. Mutta hän nousi ja waelsi Barnaban kanssa
toisiin kaupunkeihin; monta opetettuansa palasiwat he Antio-
kiaan, josta he lähteneet oliwat (Lulu 13, 14).

167. Apostolien kokous Jerusalemissa
noin w. sft.

Muutamat ludeasta tuliwat Antiokiaan ja opettiwat.-
"ellei teitä ympärileikata, niin ette taida autuaaksi tulla."
Koska siitä nousi siiliä wäitös, päätti seurakunta lähettää
Paawalin ja Barnaban ja muutamia muita Jerusalemiin.
Muutamat Phariseein lahkokunnasta, jotka uskoneet oliwat,
sanoiwat ett» pakanakristityt pitäisi ympärileikattaman ja las-
kettaman pitää Moseksen lakia. Apostolit ja wcmhimmat tu-
liwat sentähdcn kokoon tätä asiaa tutkimaan. Kauan siitä
wäitettyä nousi Pietari ja sanoi: "rakkaat weljet! te tiedätte
että Jumala aikaa ennen tätä walitsi meidän seastamme
minun julistamaan sanaa pakanoille, ja Jumala, sydänten tut-
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tia, todisti heidän puolestansa, antain heille pyhän hengen
niinkuin meillekin. Miksi te siis tahdotte kiusata Jumalaa
ja panna opetuslasten niskaan sen ikeen, jota ei meidän
isämme enkä me woineet kantaa?" Ia Jakob puhui näin:
"propheetain sanat pitäwät yhtä Pietarin puheen kanssa.
Sentähden on minun ajatukseni, ettemme raskauta niitä, jot-
ka pakanoista Jumalan tykö kääntyivät, waan kirjoitamme
heille, että he wälttäisiwät epäjumalain saastaisuutta ja sala»
wuoteutta ja läkähtynyttä ja werta." Niin päättiwät he lä-
hettää Barnaban ja Paawalin kanssa ludan ja Silan wie-
mään Antiokiaan kirjaa. Siinä kuuluu: "Me apostolit ja
wanhimmat ja weljet toiwotamme niille weljille, jotka pa-
kanoista owat Antiokiassa, Syriassa ja Kilikiassa, terweyt-
tä! Pyhän hengen ja meidän päätös on, ettei mitään e«
nempää raskautta pidä teidän päällenne pantanmn kuiu
nämät tarpeelliset: että te wältätte epäjumalten uhria,*
ja werta, ja läkähtynyttä, ja salawuoteutta. Olkaat Hy-
wästi!" (Luku 15: 1-29).

168. Paawali» toinen lähetysretki.
1. Joku aika sen jälkeen otti Paawali Silan myötänsä

ja matkusti ympäri Wähässä Aasiassa seurakuntia wahwis-
tamassa. Lystrassa tapasi hän Timothcon, nuori mies, jol-
la oli hywä todistus kaikilta weljiltä, Paawali otti hänenseuraansa ja on kirjoittanut hänelle 2 lähetystirjaa, jotka löy-
tyivät uudessa Testamentissa, Henki kehoitti heitä yhäti
edemmäksi länteenpäin, ja Troadassa näki Paawali seuraawan
näyn: Makedonian mies seisoi hänen edessänsä ja rukoili:
"tule Makedoniaan ja auta meitä," Niin lähti hän Europaan

" Pakanain uhratessa ei poltettu koko eläintä; osa siitä lankesi papille,
toinen osa syötiin pidoissa joko templissä taikka totona, ja loppu myytiin.
Ettei lubakiistityt pahenisi, kehoittaa Jakob ettei pakanakristityt saisi olla
osalliset näissä pakanain juhlissa eitä myöskään ostaa uhrieläimen jää-
nöksiä. 1 Kor. 8 opettaa Paawali näin: "se, jonka omatunto e! sitä
pane pahaksi, syököön wapaasti uhrilihaa. Mutta ei laitti käsitä kristi-
tyn wapautta. Scutähden, i»s rullw minun weljeui pahentaisi, e«z
min» ilänäni söisi lihaa, etten minä wclMni pahentaisi."
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ja tuli Philippiin, joka oli Makedonian pääkaupunki, Ensimäi-
nen, joka siellä wastaan otti sanan ja kastettiin, oli waimo
Lydia, purpurain myyjä Tyatirasta, Siellä oli myös piika,
jolla oli noituuden henki ja joka noitumisellansa saatti suu»
ren tulon isäntäwäellensä. Hän noudatti aina apostoleja
huutain: "nämät miehet owat korkeimman Jumalan palwe-
liat, jotka meille autuuden tien ilmoittamat." Sitä hän teki
monta päiwää. Paawali sanoi wihdoin hengelle- "minäkäs-
ken sinun Icsuksen Kristuksen nimeen hänestä mennä ulos,"
ja se lähti ulos samalla hetkellä. Mutta koska isäntäwäki
näki että heidän tulonsa katosi, weiwät he Paawalin ja Si-
ian lomalaisen päämiehen eteen, joka antoi heidän piestä ja
heittää wankiuteen kastein wisusti heitä wartioita. Puoli-
yön aikana, koska Paawali ja Silas ylistiwät Jumalaa kii-
toswirsillä ja muut Wangit heitä kuulteliwat, tapahtui äkisti
suuri maan-järistys; owet aukeniwat ja kahleet kirposiwat
heistä, Wartia heräsi ja, nähtyänsä owet awoinna, weti
miekkansa aikoen itsensä surmata, sillä hän luuli Wangit pa-
enneen pois. Mutta Paawali huusi: "älä sinulles tee mi-
tään pahaa; me olemme kaikki täällä." Wartia juoksi sisään,
lankesi Paawalin ja Silan jalkain juureen ja sanoi: "herrat!
mitä minun pitää tekemän, että minä autuaaksi tulisin?" He
wastasiwat: "usko Herra lesus Kristus!" He puhuiwat Her-
ran sanaa, ja wankiwartia ja koko hänen perheensä kastettiin,

Aamulla tuli sana päämichiltä: "päästä ne miehet!"
Mutta Paawali sanoi: "he owat meidän julkisesti tuomitse-
matta piesneet, jotka olemme romalaiset kansalaiset, ja heit-
täneet meidän wankiuteen, ja nyt tahtoisiwat meidän salaa
sysätä pois. Ei niin; waan tulkoot itse meidän ottamaan u-
los." Kuultuansa että he oliwat romalaisia kansalaisia, pel-
käsiwät päämiehet, tuliwat ja puhuiwat hywiä sanoja, wei-
wät heidän ulos ja pyysiwät heitä menemään pois kaupun-
gista.

2, Thessalonilan kautta matkusti Paawali Athenaan,
jossa hän sydämestä suuttui nähdessään kaupungin aiwan
epäjumaliseksi, Sentähden puhutteli hän joka päiwä luda-
laisia synagogassa ja torilla niitä, jotka hän tapasi, Muu-
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tamat wiisausopettajat elikä philosophit wäitteliwät hänen
kanssansa; toiset sanoiwat: "mitä tämä lipilaari tahtoo sa-
noa?" toiset taas: "hän näkyy ilmoittaman outoja jumalia,"
Nyt ei Athenalaisilla ollut mihinkään muuhun niin hywää
aikaa kuin puhumaan ja kuultelemaan jotakin uutta, Sen-
tähden kysyiwät he: "emmekö saa tietää mikä uusi oppi se
on, josta sinä puhut?" Paawali puhui siis, ja Athenalaisct
kuulteliwat; mutta kun hän tuli kuolleitten ylösnousemiseen,
nauroiwat he eiwätkä tahtoneet enää kuulla.

3. Athenasta matkusti Paawali Korinthoon, missä hän
opetti 1V« wuotta ja harjoitti sen ohessa elinkeinoansa, tel»
tain tekemistä, ja palasi sitte Epheson kautta Antiokiaan (Lu-
ku 15: 4U-18: 22).

169. Paawalin kolmas lähetysretki.
Antiokiassa oltuansa kappaleen aikaa lahti Paawali taas

mattaansa seurakuntia wahwistamaan ja tuli Ephesoon, Siel-
lä tapasi hän muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä: "olette-
ko tekin saaneet pyhän hengen sittekuin uskoitte?" He was-
tasiwat: "emme ole ensinkään kuulleet että pyhää henkeä on-
kaan," Hän kysyi: "millä kasteella te siis olette kastetut?"
He wastasiwat: "Johanneksen kasteella," Niin sanoi Paa-
wali: "Johannes tosin kasti parannuksen kasteella, sanoen kan-
salle että heidän piti uskoman sen, joka hänen jälkeensä tu-
leton oli, se on lesuksen Kristuksen," Sen kuultuansa antoi-
wat he itsensä kastaa lesuksen nimeen. Ia kuin Paawali
pani kätensä heidän päällensä, tuli pyhä henki heidän pääl-
lensä, ja he puhuiwat kielillä ja ennustiwat, Paawali opetti
Ephesossa 2 ajastaikaa; sitte nousi kapina kaupungissa opin
tähden ja Paawali matkusti Makedoniaan ja Greekaan, jos-
ta hän 3men kuukauden kuluttua palasi Wähään Aasiaan.
Hän ei tullut Ephesoou, mutta seurakunnan wanhimmat siel-
tä tuliwat hänen tykönsä Milctoon, jossa hän waroitti heitä
pysymään lujana sanassa ja otti sydämelliset jäähywäiset, sa-
noen että he nyt näkiwät hänen wiimisen kerran; sillä, sanoi
hän, pyhän hengen »vaatimuksesta matkustan minä Jerusa-
lemiin, waikka minä tiedän että kahleet ja ahdingot minun
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edessäni owat. Suuri itku tuli heille kaikille, he lankesiwat
Paawalin kaulaan, snutcliwat häntä ja saattiwat hänen hah-
teen (Luk. 18: 23-20: 38).

179. Paawalin wankius.
Kohta Jerusalemiin tultua ottiwat ludalaiset Paawalin

tiini ja tahtoiwat hänen tappaa; mntta romalaisen sotawäcn
päämies pelasti hänen ja lähetti wahwan wartion kanssa
maaherran Feliksen tykö Kaisarcaan. Feliks ei laskenut hän-
tä irralle, toiwoen että kristityt tahtoisiwat hänestä lunnaat
maksaa.

Niin istui Paawali wankiudcssa wielä, koska 2 wuoden
perästä Festus tnli maaherraksi Feliksen jälkeen. ludalaiset
tuliwat kohta Festuksen tylli anomaan että hän lähettäisi Paa-
walin lernsalemiin kuulusteltawaksi. Aikoiivat muka hänen
surmata tiellä. Festus kysyi Paawalilta: "tahdotkos tulla
minulta tuomituksi Jerusalemissa?" Paawali wastasi: "mi-
nä lykkään asiani keisariin." Festus sanoi: "keisariin sinä
turwasit, keisarin eteen pitää sinun myös menemän."

Paawali lähetettiin muiden wankicn kanssa Italiaan.
Alus ajeli kauan sinne ja tänne myrskyssä, ja toiwo pelas-
tuksesta oli jo kadonnut. Mutta ilmestyksen saatua astui
Paawali esiin ja sanoi: "jollekin luodolle me joudumme,
mutta ei yksikään sielu huku," Niin käwikin kuin Paawali
oli sanonut. He sattuiwat maalle Meliten (Maltan) luo-
dolle, ja kaikki pelastettiin, Melitelaiset kohtasiwat näitä
haaksirikkoon joutuneita suurella ihmisystäwyydellä, ja luodon
päämies otti Paawalin »vieraaksensa. Kolmen kuukauden pe-
rästä lähti hän täältä jaastui maalle lähellä Neapolia-, siel-
tä kulki hän maitse Roiniin. Täältä tuli weljiä Paawalia
wastaan 40 wirstaa. Romissa sai hän luwan asua itseksen-
sä yhden sotamiehen kanssa, joka hänestä otli waarin, Paa-
wali asui 2 wuotta (»vuodesta 62 wuoteen 64) Roinissa ja
puhui »vapaasti ja estämättä Herrasta lesulsesta Kristuk-
sesta.

Lukas, joka Paawalia seurasi Romiin, lopettaa tässä toi-
sen kirjansa, joka kutsutaan apostolien tekoraamatutsi, Kirt»
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koisät kertowat, että Keisari Nero laski Paawalin wapaaksi, ja
että hän teki neljännen lähetysretlen, jolla hän käwi Ephe-
sossa, Kretassa ja Spaniassa. Hänen Patalassaan Romiin
oli ensimäinen waino kristityltä wastaan alkanut Neron a-
jalla. Siinä »vainossa otettiin Paawali kiini ja mestattiin
w. 6? (Luku 21: 17-28: 31).

171. Neljä ewangelistaa.
Ensimäisestä 3sta ewangelistasta tiedämme aiwan wähän.
Matthcutscn nimi oli alkuansa Lewi; hän oli ollut tulli-

mies Kapernaumissa (109 N:o 2).
Markus oli Jerusalemista totosin. Kirkkoisät kertowat,

että hän oli Pietarin kirjoittaja, ja että hän kirjoitti ewange-
liuminsa Romissa Pietarin puheitten mukaan, ja että Pietari
julisti siunauksensa tälle kirjalle.

Lukas oli pakana ja lääkäri. Koska hän kristityksi tuli,
ei ole tietoa. Hän yhtyi Paawaliin hänen toisella lähetys-
retkellänsä ja seurasi häntä sitte aina hänen ensimaiseen wan-
liuteensa Romissa. Kirkkoisät kertowat, että hän kirjoitti Ro-
missa Paawalin silmäin alla. Hänen kirjansa jakauukahteen
osaan: ewangeliumi ja Apostolien teot. Ne owat molemmat
kirjoitetut eräälle ylhäiselle miehelle, nimeltä Theophilos, jos-
ta ei muutoin mitään mainita.

lohanneksesta tiedämme enemmän. Kirkkoisät kertowat,
että hän asettui Ephesoon, hallitsi sieltä Wäbän Aasian seu-
rakunnat ja kirjoitti ewangeliuminsa sittekuin ne 3 muuta e-
waugeliumia jo ennen oli julistettu. Keisari Domitianus a-
joi hänen Patmon saarelle, lounaan Ephesosta; Nerwa antoi
hänelle luwan palata sieltä, ja hän kuoli luonnollisesti Traja-
nin 3tena hallituswnonna (101), lähes 100 wuoden wanhana;
hän eli siis 30 wnotta jälkeen Jerusalemin häwityksen. Hä-
nen hautansa oli kauan nähtäwänä Ephesossa.

Kirkkoisät kertowat myös seuraaman: mcitkustaissaan ker-
ta seurakuntia katsastamassa tapasi apostoli nuorukaisen, ro-
tcwa warreltansa, soma katsannoltansa ja tulinen hengeltänsä;
hän kääntyi samassa seurakunnan esimiehen puoleen sanoen:
"seurakunnan edessä ja Kristuksen nimessä annan minä tä-
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män nuorukaisen sinun haltuus," Esimies otti hauen wastaan
eilä säästänyt huolta ja murheen-pitoa hänestä; wihdoin wii-
mein hän kasti hänen. Mutta sittemmin ei hän niin tarkkaa
waaria hänestä pitänyt, ajatellen että hän Herran sinetin al-
la oli hywässä warjossa. Mutta liika-pian oli hän tullut
omaan maltaansa. Hän joutui muiden hänen ikäistensä seu-
roihin, joissa hän pian oppi pahuutta. Hänen raju luonton-
sa teki hänen tuota pikaa pahemmaksi muita. Wihdoin kadot-
ti hän kaiken toiwon Jumalan armosta ja, kun hän nyt kui-
tenkin oli kadotettu, tahtoi olla pahantekiöille hyödyksi. Hän
kokosi towerinsa ympärillensä roswojoukoksi, ja tuli niiden Pää-
mieheksi. Jonkun ajan perästä tuli apostoli taas samaan
seurakuntaan ja kysyi miehen perään. Tuskin saatuansa tietää
kuinka asian laita oli, astui hän hewosen selkään ja kiiruhti
sille wuorelle, kussa hän kuuli rosmojen tyyssiaa pitawän.
Hän otettiin kiini ja wietiin päämiehen eteen. Tämä seisoi
täydessä asussa walmis wastaan ottamaan wankia; mutta
kohta tunnettuansa apostolin syöksi hän häweten pois. Apos-
toli kiiruhtaa hänen perässänsä ja huutaa: "miksis pakenet,
poikani, isäs, wanhutsen, aseettoman edestä? Alä pelkää; wie-
lä on pelastus tarjona; usko minua, Kristus on minun lä-
hettänyt." Roswo PYsähti ja itki katkerasti, ja tämä kyynel-
ten wuodatus oli hänelle uusi kaste. Apostoli lankesi pöl-
löillensä, rukoili hänen puolestansa ja wei hänen takasin seu-
rakuntaan.

Kowin wanhaksi tultua ei hän enää woinnt käydä kris-
tittyin kokouksissa, waan kannettiin sinne ja sanoi joka kerta
ainoasti nämät sanat - "lapset, rakastakaat toinen toisianne!"

Lnettua nämät ja mitä hän itse on kirjoittanut, täytyy
tunnustaa että se apostoli, jota Herra rakasti, oikeudella on
kutsutta rakkauden apostoliksi.

172. Paawalin lähetyskirjat. Lähctyskirja
Hebrealaisillc.

Uusi testamentti sisältää 13 lähctyskirjaa Paavalilta,
jotka owat kirjoitetut osittain hänen matkoillansa osittain hä-
nen wankiutensa ajalla Romissa, 9 on kirjoitettu kokonaisille
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seurakunnille ja 4 hksithisille miehille. Ne alkamat terweh-
dyksellä, joka saattaa olla pitempi taikka lyhempi, mutta pää-
asiassa on samankaltainen kuin se, jolla lähetyskirja Roma-
laisille alkaa. Ne loppumat melkein kaikki näim meidän Her-
ramme lesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.

1. Lähetyskirja Romalaisille.
Lähetyskirja alkaa tällä terwehdyksellä: "Paawali, lesuk-sen Kristuksen palwelia ja kutsuttu apostoliksi, terweh-

tää kaikkia pyhiä, jotka Romissa omat; armo olkoon
teillä ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herral-
ta lesnkselta Kristukselta!" (Luku 1: s-?).

Lähetyskirjan pääasia selitetään alkulauseessa, joka loppuu
näin- "ewanqeliumi on Jumalan woima kullekin liskomai-
selle autuudeksi, ensin ludalaiselle ja sitte pakanalle.
Sillä siinä se wanhurskaus, joka Jumalalle kelpaa, il-
moitetaan, nimittäin uskosta, niinkuin kirjoitettu
2:6)- Vanhurskas uskosta on elämä" (Luku 1- 8—i?).

Sitte näyttää hän että kaikki, sekä ludalaiset että pa-
kanat, owat syntiä tehneet eikä heillä ole mitään kerskat-
tawaa Jumalan edessä; niin ei kukaan taida lain töiden
kautta wanhurskaaksi tulla. Se ei oletkaan lain tarkoitus;
sillä lain kautta synnin tunto tulee ja se ainoasti on Ju-
malan Vanhurskaus, joka tulee lesuksen Kristuksen us-
kosta. Nyt on se wanhurskaus, joka Jumalan edessä
kelpaa ja josta laki ja propheetat todistamat, julistettu
niin että kaikki, jotka uskowat, tulemat wanhurskaiksi ar-
mosta sen lunastuksen kautta, joka on lesuksessa Kris-
tuksessa, jonka Jumala on armoistuimeksi asettanut us-
kon kautta hänen wereensä (Luku 1: iB-3i 3i),

Että ihminen »vanhurskautetaan uskon kantta ilman lain
töitä, on jo sanottu wanhassakin testamentissa, jossa kuulum
Abraham uskoi Jumalan ja se luettiin hänelle »vanhurs-
kaudeksi (Luku 4),

Ihminen ei taida itse »vapahtaa itseänsä; sillä yhden
ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta
kuolema, ja kuolema ulottui kaikkiin ihmisiin, sentähden
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että he kaikki syntiä tekiwät. Mutta niinkuin yhden ih»
misen kuulemattomuuden tähden kaikki owat syntisiksi tul»
leet, niin myös kaikki tulewat wanhurskaiksi sen yhden
kuuliaisuuden tähden. Missä synti on suureksi tuttu,
siinä armo on ylönpaltiseksi tuttu (Luku 5).

Lähetystirja loppuu manauksilla ja terwehdyksillä (Luku
12—16),

Jokainen olkoon esiwallalle, jolla walta on, alamai»
nen; sillä ei esiwaltaa ole muutoin kuin Jumalalta, niin
että se, joka itsensä esiwaltaa wastaan asettaa, on Iu»
malan säätyä wastaan. Jos sinä pahaa teet, niin pel-
kää; sillä ei esiwalta miekkaa turhaan kanna. Anta»
kaat kaikille mitä te welwolliset olette, sille wero, jolle
wero tulee, sille tulli, jolle tulli tulee, sille kunnia, jolle
kunnia tulee. Älkäät kelienkään welwolliset olko, waan
ainoasti toinen toistanne rakastamaan; sillä, joka lähiw»
mäistänsä rakastaa, se on täyttänyt lain; Rakkaus on
lain täyttämys (Luku 13 l—,n).

2, Kaksi lähetyskirjaa Korintholaisille.
Korintyo oli pakanallinen kaupunki, ja elämä siellä lowin

irötainen. Siinä seurakunnassa, jonka Paawali siellä oli pe-
rustanut, ilmestyi myös pian riitoja ja rikoksia, Paawali
nuhtelee apostolin kiiwaudella riitaisia jailkeitä syntisiä, muis-
tuttain että rakkaus on kristillisyyden oitia olento ja tunto»
mcrtti. Jos minä ihmisten ja enkelein kielillä puhuisin,
eikä minulla olisi rakkautta, niin minä olisin kuin helise-
wä waski taikka kilisewä kulkunen. Jos minulla olisi
usko, niin että minä wuoret siirtäisin, eikä olisi minulla
rakkautta, niin en minä mitään olisi. Jos minä kaiken
tawarani kuluttaisin köyhäin muunnoksi ja jos minä an-
taisin ruumiini poltettawaksi, eikä minulla olisi rakkautta,
niin ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on kärsi»
wäinen ja laupias; kaikki hän peittää, kaikki hän uskoo,
kaikki hän toiwoo, kaikki hän kärsii. Suurimmat awut
owat nämät kolme: usko, toiwo ja rakkaus; mutta rak»
kaus on suurin niistä (1 Kor, 13), Toinen lähetystir-
ja loppuu sillä siunauksella, joka kutsutaan apostollisetsi:
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Meidän Herran lesuksen Kristuksen armo ja Jumalan
rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkein tei-
dän kanssanne. Amen!

3. Lähetyskirja Galatalaisille.
Tämän lähetystirjan ydin on että ihminen tulee »van-

hurskaaksi uskosta ilman lain töitä. Niin cli Paiwali
opettanut Galatiassa; mutta hänen sieltä lähdettyänsä tuli
sinne ludalaiskristityitä, jotka willitsiwat Galatian seuratun-
nan ja saiwat sen uskomaan, että sen oli mahdotoin tulla autu-
aaksi, joka ei ollut ympärileikattu ja joka ci pitänyt koko Mo-
seksen lakia, Sentähden kirjoittaa heille Paawali: ettei ih-
minen lain töiden kantta Vanhurskaaksi tule, waan us-
kon kantta lesukseen Kristukseen (Luku 2: ,«), Se on jo
Vanhassakin testamentissa sanottu, jossa kuuluu: Abraham
uskoi, ja se luettiin hänelle wanhurskaudcksi (Luku 3:6).
Laki ei taida ketään elämäksi tehdä; se on meidän opet-
tajamme Kristuksen tykö. Mutta nyt emme enää ole o-
pettajan allaz sillä koska aika oli täytetty, lähetti Ju-
mala poikansa, syntyneen waimosta, lain alaiseksi tehdyn,
että hän ne, jotka lain alaiset oliwat, lunastaisi, että me
hänen lapsiksensa luettaisiin (Luku 3: 21-4- 5).

4. Lähetyskirjat Ephesolaisille, Philipiläisille ja
Kolossalaisille.

Näissä 3ssa lähetyskirjassa, jotka kaikki owat kirjoitetut
Roinissa ajalla, ilmoittaa Paawali iloansa seura-
kuntain tilasta. Kuitenkin tarwitsiwat seurakunnat muistu-
tuksia ja manauksia. Seurakunta Philippissä tarwitsi muistu-
tusta nöyryydestä. Täyttäkäät minun iloni, nöyryydessä
pitäin toinen toisenne parempana itseänsä. Kullakin ol-
koon se mieli, joka Kristuksella lesuksella oli, joka alensi
itsensä, otti orjan muodon päällensä ja tuli muiden ih-
misten wertaisetsi, ja oli kuolemaan saakka kuuliainen,
niin ristin kuolemaan saakka. Sentähden on Jumala
myös hänen korottanut ja antanut hänelle nimen, joka
kaikkia nimiä suurin on, että lesuksen nimeen pitää kaik-
ki polwet heitänsä kumartaman, ja kaikki kielet pitää tun-
nustaman, että lesus Kristus on Herra, Isän Jumalan
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kunniaksi (Lulu 2:2-n), Philippiläiset oliwat kahdesti
lähettäneet Paawalille apua Thessalonikaan ja lähettiwät
myös lahjan hänelle Roiniin, niin että hänellä nyt oli yl°
täkyllä. Siitä lahjasta kiittää hän heitä lähetyskirjan lopulla.

5. Kaksi lähctyskirjaa Thessalonikalaisille.
Seurakunta Thessalonitassa oli murheissaan niiden suh»

teen, jotka tuoliwat ennen Herran takasin tuloa, luullen että
muoasti ne, jotka silloin eliwät, otettaisiin Herran yhteyteen.
Sentähdcn kirjoittaa Paawali: Herra itse on astuwa alas
taiwaasta, suurella huudolla jaylimmäisen enkelin äänellä
ja Jumalan pasunalla, ja Kristuksessa kuolleet ensin
nousewat ylös; sitte me, jotka elämme, temmataan ynnä
heidän kanssansa pilwihin, Herraa kohtaamaan ilmassa,
ja niin me aina Herran seurassa olemme. Lohduttakaat
siis keskenänne toinen toisianne näillä sanoilla (1 Thess,
4: i6—!B),

6. Kaksi lähctyskirjaa Timotheukselle ja lähetys-
kirja Titukselle.

Paawali oli asettanut Timotheukscn esimieheksi (pispaksi)
Epheson seurakuntaan ja Tituksen Kretan seurakuntaan, Kaik«
ki kolme lähctyskirjaa sisältämät waroituksia wääriä opetta-
jia wastaan ja johdatusta oikein hoitamaan papin wirkaa.

Pispan (seurakunnan esimiehen) pitää oleman nuhteet»
toman, yhden emännän miehen,* walppaan, raittiin, si»
wiän, wieraan - wamisen, opettawaisen, ei juomarin, ei
tappelian, ei ilkiän woiton pyytäjän, waan armeliaan,
ei riitaisen eikä ahneen, joka oman huoneensa hywin hal»
litsee, jolla on kuuliaiset lapset (1 Tim. 3, 2—/.),

Pyhä raamattu on Jumalalta annettu ja tarpeellinen
opiksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kuritukseksi Vanhurskauteen.
Saarnaa sanaa, pidä päällä sekä hywällä että sopimat»
tomalla ajalla, rankaise, nuhtele, neuwo kaikella siwey»
della ja opetuksella (2 Tim, 3: is. 4.- 2).

Me olimme muinen taitamattomat ja kowakorwaiset,
wihaten ja wainoten toinen toisiamme; waan laupiudes»

") Joka ei el» yhdessä kenenkään nmuu waimon knnssa luin sen, j««
hon hän awioliitoss» on sidottu.
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tansa teki Jumala meidän autuaaksi uuden syntymisen
peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hän
meidän päällemme, lesuksen Kristuksen meidän Vapah-
tajamme kautta, runsaasti »vuodattanut on, että me, hä-
nen armostansa »vanhurskautetut, ijankaikkisen elämän
perillisiksi tulisimme toiwon jälkeen (Tit 5 3- ?),

7. Lähetyskirja Philemonille.
Paawali oli kääntänyt Philemonin, joka asui Kolossas-

fa. Hänellä oli orja, joka oli jotakin rikkonut isäntäänsä
wastaan ja sitte ottanut pakonsa Paawalin tykö Romiin,
Paawali teki hänen kristityksi ja lähetti takasin ei enää or-
jana, waan niinkuin rakkaan weljen. Ota häntä was-
taan niinkuin minunkin. Jos hän jotakin on rikkonut
taikka jos hän sinulle on jotakin welkaa, niin sano mi-
nun syykseni. Paawali ei täytä tässä apostollista wal-
taansa, tieten Philemonin tekewän enemmän kuin hän
pyytääkään (w. <6—lB, 2>),

8. Lähetyskirja Hebrealaisille.
Kirjoittaja ei ole itseänsä nimittänyt, Lähetystirjan si-

sältö on Paawalinen, Aina kirkon wanhimmista ajoista on
moni pitänyt Paawalin sen kirjoittajana, mutta toiset luule-
mat että joku hänen opetuslapsensa on sen kirjoittanut.

Lähetyskirja on kirjoitettu ludalaiskristityille Palesti-
nassa, jotta oliwat waarassa palaamaan tatasin ludalaisuu-
teen. Pääasia on sentähden näyttää luinta paljo ludalaisuns
on alhaisempi Kristillisyyttä, Lati, joka oli tulewaistcn ta-
warain warjo, ei taitanut wapahtaa wuotisilla kauristen ja
wasikkain uhreilla. Sen woi ainoasti se, joka uhrasi itsensä
yhden kerran kaikkein edestä i iankaikkiseksi lunastukseksi.

Jumala puhui muinen usein ja monella muotoa i-
sille propheetain kautta; näinä wiimisinä päiwinä on hän
meille puhunut poikansa kautta, joka on hänen kunni-
ansa kirkkaus ja hänen olemuksensa juurikuwa (Lukuni:
i-3).

Ei kauristen taikka wasikkain weren kautta, waan
hän on kerran oman werensa kautta mennyt Pyhään ja
ijankaikkisen lunastuksen löytänyt (Luku 9: 12),
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173. Katholisct elikä Yhteiset Lähctyskirjat.
Muut 7 lähetyskirjaa kutsutaan katholisiksi elitä yhteisiksi.

5 niistä on tiertotirjoja usiammille seurakunnille, ja Johan-
neksen toinen ja kolmas lähetystirja owat kirjoitetut yksityi-
sille. Näihin 2teen »viimeksi mainittuun ei siis sowi nimitys
"yhteinen lähetystirja," mutta kun ne owat niin lyhyt, an-
netaan niille sama nimitys kuin apostolin ensimäiselletin lä-
hetyskirjalle, jota on pitempi ja kiertotirja.

1. Jakobin lähetystirja.
Apostolikokouksen jälkeen wuonna 50 matkustiwat apos-

tolit tuo tuostakin wieraissa maissa; ainoasti Jakob, Al-
phein * poika, jäi Jerusalemiin ja oli sikäläisen seurakunnan
pispa eli esimies aina kuolemaansa asti. Jerusalemista kir-
joitti hän lähetyskirjansa ludalaiskristityille ulkona Palesti-
nasta. Lähetystirja alkaa näin: Jakob, Jumalan ja Her-
ran lesuksen Kristuksen palwelia, terwehtää niitä 12 su-
kukuntaa, jotka hajalla owat. Jakob oli apostolien ko-
kouksessa puhunut ettei pakanoita raskautettaisi waatimalla
heitä pitämään Moselsen lakia, mutta itse piti hän sen wi°
susti kaikissa kappaleissa ja oli ankara elämälaadussansa.
Hän oli sentähden kunnioitettu ja ylistetty ludalaisiltalin ja
sai liikanimen wanhurskas. Kuitenkin saatti ylimmäinen
pappi Ananias hänen kimitetyksi w. 63.

Uskosta ilman töitä kirjoittaa hän: mitä se auttaa,
rakkaat weljet, jos joku sanoo että hänellä on usko, ei-
kä hänellä kuitenkaan ole töitä? Taitaako se usko hänen
autuaksi saattaa? Sinä uskot että yksi Jumala on; sen
sinä oikein teet; perkeleet myös sen uskowat ja wavise»
wat. Usko ilman töitä on kuollut (Luku 2: !4—20).

2. Pietarin 2 lähetyskirjaa.
Apostolien teot eiwät mainitse Pietarista mitään jälteen

apostolikokouksen w, 50. Pietan puhui siinä kokouksessa.-
"rattaat weljet! te tiedätte että Jumala kauwan ennen tätä
nilaa meidän apostolien seassa walitsi minun saarnaamaan

- Jakob, Zebcbein poika, oli jo w. 42 tapettu kuningas Agrippalta
(165).
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sanaa pakonoille." Kuitenkin kutsuttiin Pietaria ludalalstett
apostoliksi ja Paawalia pakanain apostoliksi. Se on tullut
siitä mitä luetaan Galat. 2: ?—9, jossa Paawali kertoo-
"koska he (apostolitokouksessa) näkiwät että minulle oli us-
kottu ewangeliumin saarnaaminen pakanoille, niinkuin Pieta-
rille saarnaaminen Juvalaisille, antoiwat Jakob, Pietari ja
Johannes minulle ja Varttavalle kättä ja sopiwat niin että
meidän piti pakanain seassa ja heidän ludalaiiten siassa
saarnaaman." Lähetyskirjassa Galatialaisille luemme myös
että Pietari joku aika apostolikokouksen jälkeen oli Antioki-
assa ja söi siellä pakanakristittyin kanssa. Mutta koska muu-
tamia ludalaiskristityitä tuli Jakobilta Jerusalemissa, wcti
hän pelwosta itsensä pois ja eli Mosekscn lain jälkeen, Paa-
wali nousi siinä häntä wastaan ja nuhteli häntä heikkou-
desta. Sitte matkusti hän ympäri saarnaten ewangcliumia
ja oli Babylonissakin, josta hän kirjoitti ensimäiscn lähe-
tyslirjanfa, Vapahtaja oli ennustanut että Pietarin piti
tuolla marttyrinä, ja kirkkoisäin todistuksen mukaan ristiin-
naulittiin hän Romissa Neron wiimiscnä hallituswuonna
(w. 6? tahi 68). Sanotaan myös että hän ristiin-naulit-
tiin pää alaspäin, koska hän piti itsensä mahdottomana
tulla ristiinnaulituksi samalla tawalla kuin hänen Herransa.

Ettei Pietari, niinkuin katholiset wäittäwät, ole perus-
tanut seurakuntaa Romissa, woidaan pitää warmana totuu-
tena. Wiimisinä wuosinansa taisi hän olla esimiehenä siellä.

Molemmat lähetyskirjat owat kirjoitetut usiammalle seu-
rakunnalle Wähässä Aasiassa, missä Paawali ennen oli sa-
naa saarnannut. Ne oliwat kärsineet kiusauksia, ja wielätin
lowemmat kiusaukset heitä odottiwat. Ijankaiktisen ilon ja
kunnian toiwon piti wahwistaman ja lohduttaman heitä.
Niinkuin Paawali on uskon apostoli, on Pietari toiwon
apostoli.

Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran lesuksen
Kristuksen isä, joka meitä suuresta laupiudestansa on
synnyttänyt uudesti, elämään toiwohon lesuksen Kris-
tuksen kautta kuolluista katoomattamaan ja saastutte
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martomaan ja turmelemattomaan perintöön, joka taiwa»
hassa teitä warten tähdelle pantu on. Iloitkaat siis,
waikka teitä wielä wähän aikaa kaikkinaisilla kiusauksilla
waiwataan (1 Piet. Ii 3—s).

3. Johanneksen 3 lähetyskirjaa.
Ensimäinen lähetystirja on niinkuin ewaugeliumikin kir-

joitettu Ephcsosta seurakunnille Wähässä Aasiassa. Apostoli
tahtoo wahwistaa seurakuntia rakkaudessa ja waroittaa mää-
ristä opettajista, jotka kyllä opettiwat että lesus Kristus on
totinen Jumala, mutta kielsiwät että hän on totinen ihminen.

Jumala on rakkaus? ja joka rakkaudessa Pysyy, hän
Pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä (1 loh. 4: ls).

Toinen ja kolmas lähetystirja, jotka sisältämät ainoasti
13 ja 15 wärsyä, owat kirjoitetut kahdelle ihan tuntematto-
malle ihmiselle.

4. ludan lähetyskirja.
Kirjoittajan elämä on warsin tuntematoin. Lähetyslir-

jassa on niin paljo yhteistä Pietarin toisen lähetyskirjan
kanssa, että se lunltawasti on kirjoitettu samoille seurakunnille
Wähässä Aasiassa, kuin sekin.

174. Johanneksen ilmestys.
Johanneksen ilmestys, jota on kirjoitettu?lle seurakun-

nalle Wähässä Aasiassa, sisältää näyn, jonka apostoli näki
Patmos-saarella. Apostoli näke kristikunnan taistelun ja
ahdingon, siksi että Kristus tulee ja kaikki kyyneleet kuiwa»
taan eikä kuolemaa löydy enää. Ilmestys loppuu näin:
"minä tulen pian. Niin tule Herra lesu!"

175. Uuden testamentin kirjat.
Uudessa testamentissa löytyy 2? kirjaa, jotka owat apos-

tolein taikka heidän opetuslastensa kirjoittamat, 1) 5 histo-
riallista kirjaa: 4 ewangeliumia, Mattheuksen, Markuksen,
Lukaan ja Johanneksen, sekä Apostolien teot Lukaalia. 2) 21
lähetyskirjaa: 13 Paawalilta: 1 Monialaisille, 2 Korintho-
laisille, 1 Galatialaisille, 1 Ephesolaisille, 1 Philippiläisille,
1 Kolossalaisille, 2 Thessalonikalaisille, 2 Timotheukselle,
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1 Tilukselle, 1 Philemonille. Lähetyskirja Hebrealaisille.
7 katholista elitä yhteistä lähetyskirjaa: 1 Jakobilta,

2 Pietarilta, 3 Johannekselta, 1 ludalta. 3) 1 prophetal'
linen kirjaa Johanneksen ilmestys.

176. Jerusalemin häwitys.
Wapahtaja oli ennustanut että Jerusalemille piti tule-

man ahdingon, jemmoista ei ole ollut maailman alusta eilä
wastakaan tule. Kaupunki ja templi häwitettäisiin niin ettei
kimeä tulisi jäämään tiwen päälle. Ia niin täwikin. Roina-
laiset asettiwat Yhä pahempia maaherroja Juvalaisia hallit-
semaan; wiiminen niistä, nimeltä Florus, ryösti julkisesti ei
ainoasti yksityisiä ihmisiä-, waan myös kokonaisia maakuntia
ja kaupunkia. Hän salli rosmojen ryöstää rangaisematta,
jos waan hänelle osan antoiwat saaliistansa. Hän ryösti
templin tawaran, ja kun Juvalaiset uhkasi oat walittaa keisa-
rille, antoi hän miekalla tappaa ja ristiinnaulita 3600 heistä.
Hän tahtoi yllyttää Juvalaisia kapinaan, toiwoen ettei kapi-
noitsiain walitusta lorwiin otettaisi. Kuningas Agrippa II
tuli Jerusalemiin ja waroitti pitkässä puheessa kansalaisiansa
sodasta woimallisia Monialaisia wastaan. Mutta Judalaiset
epätoiwossaan pitiwät parempana kaikki kuolla kerrallaan kuin
yksitellen tulla teloitetuksi. He nostiwat kapinan wuonna 66,
sotiwat ankarasti ja urhollisesti ja sauvatkin alussa joitakuita
etuja. Mutta kun keisari Nero wuonna 6? oli asettanut
Vespasianin sotawäen päämieheksi, ja tämä johdattain 60,000
miestä Syriasta retki Palestinaan, oli Juvalaisten onni lo-
pussa. Vespastani walloitti Galilean ja otti Wangiksi Juva-
laisten sovanpäämiehen losephon, joka tämän sodan on ker-
tonut; hän ei tahtonut lohta lähteä Varustettua Jerusalemia
wastaan, waan antaa ludalaisten raadella toinen toisiansa.
Jerusalemissa raiwosiwat lahkokunnat toinen toistansa was-
taan hirmuisen julmasti. Kiimani, jotka tahtoiwat näyttää
itsensä lain ja isänmaan oikeina puolustajina, kutsuiwat Edo-
milaiset apuun. Edomilaiset tuliwat, raiskasiwat ja poltti-
wat ja pötkiwät sitte kotiinsa. Vespasiani, joka wuonna 69
julistettiin keisariksi, jätti sodan johdannon ludan maalla po°
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Mensa Tilukselle ja kiiruhti Roiniin. Wihdoin »vuonna 70
retki Titus Jerusalemia wastaan ja piiritti sen kaikin puo-
lin *. Tämä tapahtui juuri pääsiäisen aikaan, ja paljo Ju-
valaisia kaikista maista oli tulwannut Jerusalemiin Niiltä
nousi pian lorkeimmalleen. Wakkanen nisuja maksoi talentin.
Siellä syötiin mädännyttä heinää ja taittein ilteintä kalua ja
murhattiin toinen toisiansa lciwän palan tähden. Rikas ja
Ylhäinen ludalaiswaimo teurasti, Paisti ja söi oman lapsensa.
Muutamat, jotka näkiwät sawun nousewan, murtiwat huo-neesen ja uhkasiwat hänen tappaa, jos hän ei sanoisi mitä
hän oli ruaksi laittanut; waimo näytti jäänökset; he meni-
wät pois kauhistuksella. Epätoiwossaan piilottcliwat muu-
tamat ulkopuolelle muuria etsien jotakin syötäwää; melkein
kaikki ne ottiwat Romalaiset Wangiksi. Titus myi monta
heistä orjiksi; mutta hinta oli aiwan halpa, kun ostajia oli
wähä. 40,000 löyhempää antoi hän mennä matkaansa; mutta
ylhäisemmät hän ristiinnaulitsi, aina 500 päiwäänsä. Hän
toiwoi tämmöisellä julmuudella pelättäwänsä kaupungin kau-
histumaan. Monta kidutettiin muulla tawalla kuoliatsi, kun
wihdoiu puuttui puita ristiksi ja tilaa, mihin niitä ristiä pys-
tytettäisiin. Se huhu oli lewinnyt että ludalaiset oliwat
nieleskellcet kultaa niin muodoin sitä pelastaaksensa; rahan-
himojat sotamiehet leiklasiwat scntähden wankein watsat halki.
Ihtenä ainoana yönä leikattiin näin 2000 eläwänä. Titus
sääti kuoleman rangaistuksen semmoisesta julmuudesta; mutta
yksinäiset pakolaiset, jotka joutuiwat sotamiesten käsiin, leikat-
tiin sentään kahtia.

' Kirkkohistorioitsia Eusebios kertoo että, ilmestyksen johdosta ennen
sotaa, kristitty seurakunta oli jättänyt Jerusalemin, ennen kuin Titus
sen piiritti, ja asettunut Pellan kaupunkiin Pereassa.
" Jerusalemin alituinen wäestö lasketaan 120,000. Wäen tnlwa

suurina juhlina oli ääretöin. luudalainen historioitsia losephos kertoo
että Neron ajalla romalainen maaherra antoi lukea »e uhrilampaat,
jotka teurastettiin pääfiäisehtoona. Niiden luku nousi yli 250,000. Ei
woinut oll» wähempi kuin 10, mutta taisi olla aina 20 henkeä kunkin
lampaan syöjänä. Siitä on wäen lutn arwattawa pikemmin yli luin
alla 3men miljonan.
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Surkeus kaupungissa oli hirwittäwä; 600,000 ruumista
oli heitetty yli muurin, mutta kiiwaat eiwät tahtoneet tietää
mistään antaumisesta. Titus otti Jumalan todistajaksi että
hän oli tarjonnut ludalaisille rauhaa, niin että surkeuden syy
lankeisi heidän oman päänsä päälle.

Wiiden kuukautisen piirityksen perästä sai Titus kaupun-
gin maltaansa i hän oli käskenyt säästää templiä, joka olisi
ollut waltakunnan kaunistuksena; mutta eräs sotamies heitti
tulen siihen ja se komia rakennus paloi ludalaisten parku-
essa tuhaksi. Tultuansa kaupunkiin ihmetteli Titus warus-
tuksia ja huudahti: "Jumala on tosin sotinut meidän puoles-
tamme; sillä mitä olisiwat ihmiskädet ja sotakeinot woineet
tämmöisiä torneja wastaan?" Koko kaupunki kukistettiin pe-
rinpohjin; ainoasti 3 tornia ja kappale muuria jätettiin to-
distamaan Romalaisten urhollisuutta ja sotataitoa, jotka oli-
wat taitaneet walloittaa näin wahwan ja warustetun kau-
pungin.

1,100,000 ludalaista, enimmästi wieraista maista, oli
henkensä kadottanut piirityksen ajalla, ja lähes 100,000 oli
otettu Wangiksi. Monta niistä heitti sittemmin henkensä ta-
pellessa petojen kanssa Romalaisten huwiksi.

Jerusalemin woitettua saiwat Nomalaiset pian koko maan
maltaansa; wiimiseksi oli ludalaisten hallussa ainoasti Ma-
sada, wahwa wuorilinna Kuolleen meren länsirannalla. Ro»
malaiset retkiwät sitä wastaan ja rakensiwat muurin sen yli-
ympäri ettei kukaan pääsisi pakenemaan. Nähdessään ettei-
wät ajan pitkään olisi woineet puolustaa sitä, paättiwät lu-
dalaiset tappaa itsensä waimonensa lapsinensa kernaammin
kuin joutua Romalaisten käsiin. Kun ainoasti 10 miestä
oli jätillä, heittiwät he arpaa kenen pitäisi tappaman ne muut
9 ja sitte itsensä. Tapettuansa nämät 9, käwi tämä wiimi-
nen ympäri kuolleitten wälissä nähdäksensä oliko wielä kenes-
säkään henkeä. Kun hän ei ketään nähnyt, joka hänen pal-
welustansa waiteloitsi, sytytti hän linnan palamaan, pisti
miekkansa sydämeensä ja kaatui toisten wiercen. Aamulla
mennessään palamaan linnaan löysiwät Romalaiset 960 ruu-
mista; 2 waimoa, jotka sden lapsen kanssa oliwat lymyneet
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Maan alaiseen wesiuittiin, tuli nyt esiin ja jutteliwat kuin-
ka isänmaan wapauden wiimiset puolustajat oliwat päiwän-
sä päättäneet.

Jerusalemin häwitytsen Meen owat ludalaiset olleet
hajoitetut kaikkein maanpiirin kansain seassa, "ilman kunin-
gasta, ilman uhria, ilman ylimmäistä pappia." Päiwäin lo-
pulla tulewat he kääntymään ja siunaamaan sitä, jonka he
owat hyljänneet (katso 142, N-o 1).

177. Pyhä Maa.
1. Paikka ja Nimi. Aasiassa, Välimeren itäisimmän

rannan ja Jordan-joen wälillä, on se maa, jonka Jumala
antoi Abrahamille ja hänen jälkeisillensä. Se on ainoasti
muutamia penikulmia Afrikasta eitä myöskään kaukana Eu-
ropasta ja niin muodoin melkein keskellä sitä osaa maanpii-
ristä, joka wanhaan aikaan oli tunnettu. Se kutsuttiin Ka-
naan maaksi elikä ainoasti Kanaan, jonka se sai Kanaasta.
Khamin pojasta. Kanaan pojat oliwat asettuneet asumaan
molemmin puolin Jordania; mutta maa itäpuolella Jordania
nimitettiin Gilead eikä kuulunut alussa siihen maahan, jonka
Jumala oli määrännyt kansallensa. Wähän ennen Mosek-sen kuolemaa ottiwat Israelin lapset Gileadin, ja Rubenin,
Gadin ja puoli Manassen sukukuntaa saiwat sen "Herran
kaswoin edessä" perimöiselsi omaisuudeksi. Koko maa kut-
suttiin sittemmin Pyhäksi maaksi, Luwatuksi maaksi, ludan
maaksi ja Palestinaksi.

2. Suuruus ja wäestön paljous. Se maa on la»
weudeltansa 460 geogr. neliöpenikulmaa ja niin muodoin
ainoasti losta osa Suomen maan awaruudesta, siis wahem-
pi kuin Turun lääni nykyjään. Pituus Danista pohjasessa
aina Beersebaan etelässä on 31 geogr. Suomen) pe-
nikulmaa, ja leweys Wälimerestä lännessä aina Oileadin ra-
jaan idässä on 20 geogr. (13'/2 Suomen) penit. Turkki-
laiset, jotka nyt owat tämän maan herroina, ciwät huoli oi-
keasta wäestön lukemisesta; mutta arwiolta lastein on siellä
nykyjään paljo wähemmän kuin V« miljonaa ihmisiä, waikka
se muinen oli tihiästi asuttu. Kuningas Dawid antoi lukea
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kansan. Siellä oli silloin 1,300,000 aseita kantamaan tyke-
newiä. Kun lasketaan että neljäs osa kuulin maan asujamista
kykenee aseita kantamaan, on wäestö siis ollut yli 5 miljo-
nan, ja tullakin neliöpenikulnmlla elänyt yli 11,000 henkeä.

Kristuksen ajalla ei wäestön luku suiutaan ollut wähem-
pi, losephos kertoo että Galileassa oli 204 kaupunkia ja
maakylää. Monilukuiset rauniot todistamat että wäestön
paljous oli suuri wanhaan aitaan. Sanotaan ettei missään
maassa awaruutensa suhteen ole niin paljo raunioita.

3. Wuoret, laaksot jalakeudet. Kaksi wuoristoa, jot-
ka Jordanin sywä laakso erottaa, täyttiwät enimmän osan
maasta, Jordanin laakso on yksi haara siitä wesiritkaaöta
ja kauniista Koilosyriasta, joka on pohjascen käsin Syriassa

ja Antilibanon Wuorien wälillä, Libanonista al-
kaa se wuoristo, joka menee länsipuolella, ja Antilibcmonista
se toinen wuoristo, joka kulkee itäpuolella Jordania, Jeru-
salem on 2500 jalkaa korkialla, 8 geogr, (s'/» Suomen) pe-
nit. Wälimerestä ja 4 geogr. Suomen) penit, Jorda-
nista. Molempain wuoristojen poikki käy usiampia laak-
soja ja lakeuksia. Suurin lakeus on lisreel; se ulottuu Wä-
limerestä lähes Jordaniin. Tässä juoksee puro Kison Kar-
mel-wuorcn kupeita pittin, joka päätyy Wälimereen jyrkällä
1600 jalkaa korkialla niemellä, Etelään Karmelista ran-
nikkoa pitkin ulottuu lakeus aina korpeen eteläpuolella Beer-
sebaa. Se on 20 geogr, penik, pitkä ja eteläpuolessa, mis-
sä Philistealaiset asuiwat, 4 geogr. penit, lewiä.

4. Luolat. Palestinan kriitu- ja kalttiwuoiissa löy-
tyy paljo luonnollisia ja keinollisia luolia, Karmelissa sa-
notaan niitä olewan yli 1000, Aina Abrahamin ajoista
hautasiwat Juvalaiset kuolleensa luoliin, ja hädän tullessa
turwasiwat he niihin usiasti. Niin lymyi Dawid ja hänenseuransa sywään luolaan Engedin tienoilla, Vethlehemin
ja Kuolleen meren wälillä löytyy luonnollinen luola, jonka

' Libanon merkitsee walkiaa wuorta; korkeimmat huiput, wähän yli
9000 jalan korkeudesta, owat peitetyt lumella koko wuoden. Antilibanon
korkein huippu, Heimon, wähan alla 9(XX) jalan, on myös toto wuoden
lumella peitetty.
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monet käytäwät ja kammiot tekee sen täydellisen Labyrintin
kaltaiseksi. 30,000 ihmistä sanotaan kerta siinä löytäneen suo-
jansa, Hebronin ja Wälimeren wälillä löytyy labyrinti»
maiuen luola, joka on ihmiskäsin walmistettu.

5. Joet ja wedet. Jordan tulee lähteestä, joka on
Hermon-wuoren juurella 600 jalkaa yli meren ja on myös
rikkaimpia maanpiirillä. Pian sen jälkeen juoksee Jordan Me-
rom-lammin läpitse, joka tulwa-aikana on hywin suuri, mut-
ta kesällä käy lammikoksi, jossa willisiat rypcwät, Sitte juok-
see Jordan läpi Genesaretin järwen, joka on 6 geogr. penit,
pitkä ja I'/« geogr. penik. lewiä ja nyt, niinkuin muinentin,
rikas kaloista; se on noin 600 jalkaa yli meren pinnan ja
150 jalkaa sywä. Genesaretin järwestä juoksee Jordan mo-
nilukuisissa wähemmissä mutkissa ja laskee Kuolleesen me-
reen. Matka Genesaretin järwestä Kuolleesen mereen on
suoraan 15 gcogr, penik,; mutta monien mutlainsa wuokst on
Jordan tässä 50 geogr, penik, piitä. Se ottaa wastaan
monta syrjäjokea, esim. labbok. Genesaretin järwen ja
Kuolleen meren wälillä on 2? suurempaa ja wähempää kos-
kea; kuitenkin onnistui luutnantti Lynch, joka oli lähetetty
Pohjais-Amerikan Ihdyswaltioilta, kulkemaan tämän matkan
7nä päiwänä kahdella weneella, joista toinen oli waskinen,
toinen rautainen, Tiberiassa osti hän yhden puisen weneen
ainoa wene, joka silloin löytyi koto Genesaretin järwellä, jos-
sa Kristuksen ajalla niitä oli yli 200. * Se särkyi ensimäi-
sissä koslissa.

Kuollut meri on 10 gcogr. penit, pitkä ja 2'/« lewiä.
Sillä ei ole laskua ja on matalin tienoo, mihin ilma woi
laskea; se on 1280 jalkaa alempana Välimeren pintaa. Nie-
mi, joka idästä pistää kauas ulos, jakaa sen kahtia; pohjai-
sessa osassa, joka on werrattoman suurempi, on suurin sy-
wyys 1270 jalkaa, eteläisessä ainoasti 12 jalkaa. Se ottaa
wastaan usioita puroja, niinkuin Arnon, joka muinen oli ra-
jana Rubenin ja Moabin wälillä, ja Kidron, joka tulee Ie-

" losephos kertoo että hän, Tiberiasta walloittaalfensa, antoi koot»
taiNi weneet järweltä. Niiden lulu oli 230. Kussakin »veneessä oli 4
merimiestä.
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rusalemista. Kewäisin, koska Jordan ja purot owat täysi-
näisimmät, nousee järwcn pinta aina 15 jalkaa yli tawalli-
suutensa. Lynchin mittausten mukaan ei missään taideta kah-
lata sen yli, niinkuin muutamat wanhemmat matkustajat sa-
nowat. Itä- ja länsipuolella järweä kohoo Wuoria aina 2400
jalan korkeuteen yli rannan.

Missä nyt on Kuollut meri, siinä oli muinen Siddim
laakso. Tosin on pohjoispuolessa aina ollut järwi, joka otti
wastaan Jordanin wedet, mutta Sodoma ja Gomorra ja 2
muuta kaupunkia, jotka häwitettiin, oliwat siellä missä järwi
nyt on niin matala. Kuollut meri kutsutaan myös as-
phalti (maapihka) järwelsi; sillä Siddim laakso oli ollut täyn-
nä maapihka-kaiwoja, ja maapihkaa pisoilee wieläkin ylös ja
nousee weden pinnalle.

Nanhassa testamentissa kutsutaan Kuollut meri Suola»
mereksi; wesi on kowin suolaista, katkeraa ja mahdotointa juo-
tawatsi; ei eläimet eikä kaswaimet saata elää siinä. Jos ka-
la eksyy Jordanista taikka puroista sinne alas. tahi pääste-
tään »veteen, jota sieltä on tuotu, kuolee se kohta. Sanottu
on myös, että linnut, jotka yrittäwät lentämään sen ylitse,
putoowat kuolleina alas. Se ei ole totta. Uudemmat mat-
kustajat owat usein nähneet lintuja lcntäwän sen ylitse ja
nähneet willisuorsia uiskentelewan rauhallisesti sen pinnalla,
niin nähneet niiden sukeltawankin. Monenlaisia lintuja o-
leskclee ylhäällä tuntureilla ja ruowostossa ja pensaissa al-
haalla rannalla.

Ranta on yleensä kuiwa ja paljas; ainoasti purojen wie-
rustalla' löytyy ruokoja, pensaita ja pnita. Keskitienoilla
länsirantaa syöksee puro alas rikkaasta lähteestä tunturilla.
Lähellä sen puron laskupaikkaa oli muinen kaupunki Engedi,
joka Abrahamin ajalla kutsuttiin Palmulaupungiksi ja kauan
sen jälkeen oli ylistetty palmuistansa ja wiinamäistänsä.
Nyt owat palmut ja wiinamäet kadonneet ja ainoasti muu-
tamat tiwet muistuttamat missä kaupunki on ollut. Nyt kas»
waci siellä metsäomenapuita, jonka muikiat omenat maista-
mat hywältä. Toinen orjantappuramainen puu kaswaa niin
tutsutuita Sodoman omenia. Ne owat ihania nähdä, mutta
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katkeria maulle; haawoitettuna puolitulecntuneina juoksee niis-
tä sitkeä, maidonkaltainen mehu ulos; tuleentuneina owat ne
täynnä syitä ja tomua ja halkccwat paukahtamalla, jos niitä
pidellaän. Molemmat nämät puut kaswawat monissa tie-
noin Itämaalla,

Kohta kun Lynch tuli ulos Kuolleelle merelle, ennätti hä-
nen myrsky; hänestä oli niinkuin olisi hän purjehtinut su-
tanneessa metallissa; aallot löiwät wencttä wasten niinkuin
wasaratla lyöty olisi; sillä wesi tässä järwcssä on paljo ras-
kaampaa kuin wesi aawassa meressä. Sentähden on sen,
joka ei taida uida, helppo Pysyä weden päällä. Eräs mat-
kustawainen, joka oli hywä uimari, sanoi että wesi on niin
raskasta ettei hän saattanut pitää jalkojansa weden alla.

22 päiwää oleskeli Lynch Kuolleen meren tienoilla. Ilma
oli alati lämmin, toisinaan Mähyttäwän kuuma ja täynnä
löyhkääwiä höyryjä. Hänen luulonsa on ettei nämät höyryt
tule itse järwestä, waan monista riktilähteistä rannalla, Wäen
terweydestä kirjoittaa hän näin: "12 päiwän perästä oli wäen
muoto niinkuin wesitautisen; laiha oli käynyt puhkeaksi japuh-
kea wieläkin täyteläisemmäksi; waalea oli tullut punaiseksi ja
punainen tulipunaiseksi. Jos joku sai riipalcen, tuli siitä haa-
wa, joka ei tahtonut mennä umpeen; he oliwat pahoillansa,
jos järwen katkeraa wettä tuli haawaan. Kaikilla oli sentään
hywä ruokahalu, niin että minä toiwoin parasta." Tämä toi»
wo ci käynyt toteen; usiampi wäestä tuli sitte kipiäksi niis-
tä höyryistä, joita oliwat hengittäneet sisäänsä Kuolleella
merellä, ja yksi niistä kuoli Pari kuukautta jälkeenpäin.

6. Ilma. Tuotteet. Eläimet. Witsaukset. Palcs-
tina on kaukana etelässä pohjaisella maapuoliskolla. Ke-
sä on sentähden lämmin eikä talwi kowa, Jerusalemin tie-
noilla, joka on niin korkialla, taitaa lunta pyryttää; mutta
se sulaa pian, Jordanin laaksossa ja erinomattain Engedin
tienoilla on ilma melkein niinkuin niissä maissa, joissa au»
linko on suoraan pään päällä. Sateen ajalla, joka on tam-
mi- ja helmikuulla, paisuwat kaikki wedet; kesällä monet pu«
rot, niinkuin Kidron, joutuwat tuiwille.
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Luonnonoppineet wäittäwät ettei daadelit tuleennu mais-
sa, joilla on wähempi lämmin kuin Palestinassa, ja ettei
wiinamarja menesty maissa, joilla on suurempi lämmin, il-
man keinollisia wälikappaleita. Palmut Jaffan tienoilla kan-
tamat nyt tuleentuneita daadclia, ja, kun Phoinitiassa kaikkina
aikoina on ollut daadclia ulos wictäwäksi, saapi arwella että
palmut laffanki tienoilla wanhoina aikoina kantoiwat tuleen»
tuneita daadelia, waitka daadelia ehkä ei mainita W, Tissa,

Ne miehet, jotka Moses lähetti ulos maata wakomaan,
leikkasiwat Eekol-laaksossa Hebronin tienoilla wiinapuun ot-
san, jossa oli marjarypäle, jota kaksittain kantoiwat purilalla;
he toiwat myös granatomenia ja wiikunoita. Hebronin lä-
hcstössä on laakso, joka wielä nytkin kaswaa suurimpia ja
kauniimpia wiinamarjoja Palestinassa ja on myös rikas gra-
natoMenista ja wiiknnoista, Tämä osottaa että ilman laatn
tänäpäiwänä wielä on sama kuin Moseksen aikana.

Palcstina kutsutaan bibliassa maaksi, "jossa maitoa ja
hunajata juoksee," Siellä oli hywiä laitumia, rikkaus wiljaöta,
ja "kukin asui wiinapnunsa ja wiikunapuunsa warjoösa," Laak-
sot ja mäet oliwat »viljeltynä, ja wuoret wiljeltiin ylös lä-
hes huippuun asti. Nyt on peräti toisin, Vuosisatoja on
Maa ollut pahasti hallittu; suuret alat seisowat wiljelemättä,
ja ihmisen käsi häwittää mitä maa itsestänsä tahtoo kaswaa.

Metsistä mainittakoon Ephraimin metsä, jossa loab löi
Absalonin. Kauniit palmut antoiwat sekä leritholle että Cn-
gedille palmukaupungin nimen, Mamren lehdossa pystytti
Abraham teltansa. Terebinti, joka kaswaa suureksi ja wan-
hatsi, mainitaan usein. Nyt owat metsät pois hakatut, ja
koko maa melkein puutöin, Ne cedrihirret, joista Salo-
mo rakensi templin, tuliwat Libanonista, Cedri tawataan
siellä wieläkin monessa kohden. Suurimmat ja wanhimmat,
tuokin 20wuotiset, seisowat 6000 jalan korkeudessa.

Kameli oli kotieläin ja käytettiin pitemmittä matkoilla,
Pedoista löytyi jalopeuroja, karhuja ja lettuja, niinkuin

luemme Simsonin ja Dawidin historiassa. Nyt ei tawata
ollenkaan jalopeuroja.
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Heinäsirkat oliwat ja owat maan pahin witsaus. Ne tu>
Nwat ja tulewat niin suuressa paljoudessa, että ne pimittä-
wät auringon, eiwätkä lähde ennenkuin owat syöneet kaikki
ruohot, laihot ja puun lehdet. Itätuuli, joka tulee Arabi'
<Ma, saattaa kuumalla puuskallansa kaikki lakastumaan.

7. Korwet. Koska raamatussa puhutaan korwista, ei
ole aina ajattelemista semmoisia seutuja kuin korpi Paran,
jossa Israelin lasten täytyi waeltaa 46 ajastaikaa "kärmet-
ten seassa ja karkeita paikkoja." Se korpi on täynnä someroa
ja hietaa, ja siinä on kumminkin tähän aikaan ainoasti
siellä täällä hedelmällisiä laaksopaikkoja, jotka antawat niukan
rawinnon 6000lle ihmiselle. Palestinan korwissa ei ole a»
lituisia asukkaita; ne owat puuttomia ja kuiwalla »vuoden
ajalla warsin elottomat, mutta antawat sateen ajalla runsaan
rawinnon karjalle. Korwista mainittakoon: 1) Juvan korpi
länsipuolella Kuollutta merta. Siellä saarnasi Johanneskas-
taja. Osa siitäkutsutaan Engedin korweksi. 2) lerikhon korpi,
jonka pohjaispuoli on kiwinen surkia erämaa. Tässä pohjais»
osassa on wuori Kwarantana, jossa lesus satujen mukaan
paastosi 40 päiwää ia kiusattiin perkeleeltä. Satu, joka
iloiltaa kiusauksen tälle wuorelle, ja wuoren nimi sanotaan ei
oleman wanhemman ristiretkiä. 3) Korpi Betsaidan tienoilla
itäpuolella Gennesaretin järweä, missä lesus rawitsi 5000.

8. Jako. Maa jaettiin ensin 12 osaan 12 sukukun»
nan jälkeen. Sittemmin jaettiin se Juvan ja Israelin wal»
takuntiin ja Kristuksen ajoilla ludeaan, Samariaan ja Ga>
lileaan. ludea oli etelässä, Samaria keskellä, ja Galilea
pohjasessa. Gileadin nimi oli silloin Pereä. Nyt owat
Turkkilaiset maan herroina, ja se kuuluu Syriassa asuwan
turkkilaisen maaherran alle.

9. Kaupungit. Palestina on täynnä kaupunkia ph.
hilla muistoilla. Galileassa: Nazaret, missä lesus laswa-
tettiin. Kapernaum, johon hän asetti asumansa, koska Na»
zaretin asujamet hänen oliwat hyljänneet (Luk. 4: ls-30);
fe kutsuttiin sentähden hänen omaksi kaupungiksensa. Ka»
na, jossa hän teki weden wiinaksi. Nain, kussa hän he»
rätti lesken pojan kuolleista. Samariassa: Sikhem, E»
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balin ja Garizimin wälissä, missä on lalobin lciiwo, jonka
wieressä lesus puhutteli samarialaista waimoa. Jude»
assa: Icrikho, jonka Israelin lapset walloittiwat ilman miel»
laa ja joutsea. Se on 3000 jalkaa alemmalla paikalla tuin
Jerusalem ja 500 jalkaa alemmalla kuin meren pinta.
Hebron ynnä Mamren lehto, missä Jumala täwi ystäwänsä
Abrahamin luona, sekä ynnä Matpelan luola, missä Abra-
ham ja Sara, Isat jaRebekka, Jakob ja Lea makaawat hau»
dattuna. Vethlchcm, Dawidin kaupunki, missä lesus syntyi
jouluyönä.

ludeassa, Benjamin sukukunnan osassa, on myös kau-
punki Jerusalem, täynnä pyhimpiä muistoja. Se on raket-
tu 4llä wuorella, joita sywänteet erottaa toinen toisistansa.
Sionin Wuori ja Morian Wuori owat nimiä, jotka kaikki
tuntemat. Sen ympäristössä on wieläki korkiampia wuoria,
niin että ainoasti se, joka, niinkuin Abraham koska hänen
piti uhraaman poikansa, tulee etelästä, taitaa nähdä paikan
laulaa.

Etelässä on laakso Hinnom, jossa kuninkaat Akhas ja
Manasse pakanain tawalla heittiwät lapsensa tuleen epäju-
malille. Idässä on losaphatin sywä laakso; tässä juoksee
puro Kidron, jonka yli lesus meni kiristuorstai-yönä tullak-
sensa Gethsemaneen Öljymäen kupeella. Tarha, jossa kas-
waa 8 Mwanhaa öljypuuta, näytetään sinä paikkana, missä
lesus lowin kamppaili kuoleman kanssa. Öljymäen hui-
pulta ou yhdeltä puolen nähtäwä pyhä kaupunki ja toiselta
syrjältä ulottuu silmä Kuolleen meren pohjaispuoleen.

Jerusalemissa ei tarwitse käwellä monta askelta tawa-
taksi paikkaa, jonka nimi muistuttaa tapausta taikka kerto-
musta pyhässä historiassa. Vig, äolorosa, elikä tuskallinen
tie, jota myöten lesns sanotaan wiedyn Golgatalle, on täyn-
nä semmoisia paikkoja. Täällä näytetään Pilatuksen huone,
jonka portaat enkelit owat wieneet Romun, missä ne wielä-
tin owat nähtäwät ulkopuolella paawin seurakunta-kirkkoa,
Lateranlirttoa; täällä näytetään se paikka, missä lesutsen
risti sälytettiin Simonin Kyreneläisen selkään; täällä näyte-
tään rikkaan miehen huone Lazarutsen huoneen wieressä;
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täällä näytetään tiwipatsas, inissä kukko seisoi ja lauloi sa-massa kuin Pietari kielsi Herransa, Mutta nämät owat ta-
rinoita, joita tietämättömyys, ylen-uskoisuus ja petollisuus
owat sommitelleet kokoon.

Tämän tien pääösä on pyhän haudan lirlto, joka sa-
tujen mukaan on rakettu lesuksen haudan ja Golgatan pääl-
le. Tämän kirkon, jok.i monasti on häwitetty, rakennutti en-
sin keisari Konstantinos Suuri w. 335. Onko kirkko tosin
niiden pyhäin paikkain päällä, siitä ei ole warmaa tietoa.

Jerusalemissa on tätä nykyä noin 17,000 asujanta, In»
dalaisia, Kristityltä ja Muhammedilaisia, ludalaiset owat
useimmat ja köyhimmät; moni Juvalainen etsii wanhana tätä
pyhää kaupunkia laskeakscnsa lepoon isäin hautoihin losa-
phatin laaksossa.

Morian wuorella seisoo nyt Muhammedilaisten kolmas
pyhyys, Omarin mostee, johon sisälle ei Juvalaisen eitä
Kristityn ole luwallinen mennä.

178. Sinai. Edom.
1. Sinai. Noin 50 geogr, (33 Suomen) ftenik. Pa-

lestinaöta etelään ja 30 geogr, (20 Suomen) penil, et»-
lään Suezista, sillä saarennolla, jota pistäyy ulos Punai-
sen meren molempain haarain wäliin, seisoo wahwa wuo»
risto granitia, jonka korkein huippu kohoo 9000 jalkaa.
Koko wuoristo kutsutaan raamatussa yhteisellä nimellä Ho»
reb. Sen sisässä on se hietainen lakeus, Erraha, noin
5000 jalkaa yli meren pinnan. Tällä lakeudella oli Israelin
lasten leiri koska laki heille annettiin. Se on kyllä awara
että siihen helposti mahtui koko kansa, joka silloin oli noin
2V2 miljonaa, Wuoristo, joka eteläpuolella Errahaa kohoo,
on laaksojen lautta jaettu 3meen wuorikannakseen, Keskimäi»
nen niistä on Sinai;* sen pohjaisin huippu, joka jyrkästi ko-
hoo 1500 jalkaa yli Errahan, on se, josta Herra julisti la-
kinsa kansalle, jota pelästyksissä kuulteli alhaalla. Sinne
myös Moses meni Herraa pnhuttelemaan.

- Sinai on nykyjään tavallinen nimi set, loko »vuoristolle että sille
huipulle, josta Herra lain julisti.



Vuoristossa on paljaita ja kolkkoja selänteitä, jyrkkiä ja
jylhiä sywänteitä, hietaisia ja kiwisia lakeuksia, niin että se
tosin ansaitsee nimen Sinain korpi (2 Mos 19: l). Har-
woin siellä sataa; mutta siellä löytyy lortialla olewia lähtei-
tä ja usiampia hywin hedelmällisiä laaksoja.

Sinai oli muinen etsitty pyhissä-matkustuspaitta; 3 luos-
taria ja usiampia kappelia rakennettiin sinne ja asujanten lu-
ku nousi 6000teen. Msi arkkipispa asui siellä aina wuoteen
1760. Nyt makaawat kaikki rakennukset raunioina, paitsi se
ainoa luostari, jonka wahwain muurien sisässä parikymmen-
tä oppimatointa greekalaista munkkia antaa majaa pyhissä-
matkustajille ja muille kulkewaisille. Luostari, jonka keisari
lustinianus rakennutti w. 527, kohoo 5000 jalkaa yli meren,
ja sen ympäri wersoo tarhoja täynnä cypressiä ja kaikenlai-
sia hedelmäpuita.

2. Edon». Kuolleen meren ja Punaisen meren itäisen
haaran wälillä on kaita wuolimaa, jota kutsuttiin Seirin
wuoreksi ja myöhemmin Edomiksi elila Idumeaksi, Keskellä
tätä maata kohoo 5000 jalan korkeuteen wuori Hor, missä
Aron kuoli, Aiwan Horin wieressä owat rauuiot pääkau-
pungista Petra elikä Kalliokaupunki. Siitä puhutaan
kertaa raamatussa ja useammasti myöhemmissä kirjoissa, sitsit
että se 6sta wuosisadasta j. Kr, kokonaan latoo historiasta,
Wasta wuonna 1812 löydettiin se uudesti ja on sittemmin
usein tutkittu matkustajilta. Kallio, joka soukimmassa pai-
kassaan on ainoasti 12 jalkaa lewiä, saattaa siihen laaksoon,
missä Petra oli. Halki laakson, jonka ympärystä on noin
1 geogr. penit., juoksee wedestä rikas puro, ja sen ympäri on
jyrkkiä tuntureita, monenmuotoisesta erinomattain punaisesta
santakiwestä. Alhaalla laaksossa on raunioita, jotka todista»
wat muinaisesta suuruudesta ja komeudesta, Nielukin mer-
lillisemmät owat ne muistomerkit, jotka owat kallioon haka-
tut. Siellä nähdään templiä, joiden etusiwut owat oiwakau-
niitä patsaita, ja hautakammioita toinen toistansa ylempänä,
joista mnutamat owat 400dan jalan korkeudessa yli laakson.
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Wanha Testamentti.
Enstmaincn Moselsen lirja.

1. Luominen.
2. Paradiisi.
3. Syntiin lankeemus.
4. Kain ja Abel.
5. Seth j« hänen jälkeisensä.
6. Synnin tulw».
7. Baabelin Torni.
8. Abraham »vaeltaa Kanaan.
9. Abraham pelastaa Lotin,

IN. Abrahamin usko. Ismaelin synty.
11. Herra etsii Abrahamia, ystäwaänsä.
12. Abraham rukoilee Sodoman puo-

lesta.
13. Ismael ajetaan pois.
14. Abrahamin koetus.
15. Saran kuolema. Isakin naimi-

nen. Abrahamin kuolema.
16. Esau ja Jakob.
17. Jakob ja Labcm.
18. Jakob tapaa Esaun ja tulee isän-

sä tykö.
19. Joseph myydään Egyptiin.
20. Joseph heitetään wankiuteen.
21. Joseph selittää unia.
22. Josephin weljet tulewat Egyptiin.
23. Joseph ilmoittaa itsensä.
24. Jakob lähtee Egyptiin.
25. Jakobin ja Josephin wiimiset päi-

wät.
Toinen Moselsen lirja,

26. Moses syntyy.
27. Moseksen pako.
28. Moseksen kutsumus.
29. Egyptin »vitsaukset.
30. Pääsiäisen asetus. Lähtö Egyptistä.
31. Waellus Sinain »vuorelle.
32. Lain Sääntö Sinailla. Kolme

suurta juhlaa.
33. Moseksen »viipyminen Sinain »vuo-

rella. Pyhä maja. Lain taulut.
34. Kultawasitta. Uudet taulut.

Kolmas Moselsen lirin.
35. Papit.
36. Puhtaat ja saastaiset ruat.
37. Uhrit.
38. Lepowuosi ja Riemuwuosi,

Neljäs Moselsen lirja.
39. Lewin suku.
40. Nasirit. Sinnaussanat.
41. Lähtö Sinailta.
42. Wakojat.
43. Moselsen ja Aronin epäusko. I«<

raelin waellus Edomin ohitse. A»
ronin tuolem». Waskikärme.

44. Bileam.
45. Sukukunnat Ruben, Gad ja puoli

Manasse asettumat itäpuolella I«r»
dania.

Wiidcs Moselsen liriä.
46. Erinäisiä käskyjä.
47. Siunaus ja kirous.
48. Moselsen wiimiset päiwät ja luo»

lemll.
Josuan liri».

49. Waellus yli Jordanin.
50. lerikho. Uhan. Ai.
51. Gibeouitain kamaluus. lerusale»

niin kuningas.
52. Maan »valloitus ja jalo. Josuan

kuolema.
Tuomarein lirja.

33. Ehud. Debora ja Baral.
54. Gideon.
55. lefthta.
56. Simson.
57. Ruthin Iltia.

Samuelin laisi liljaa j» ensi»
mainen Ailalirja.

58. Eli ja Samuel.
59. Elin kuolema. Samuel Tuomari.
60. Kansa pyytää ja saa kuninkaan.
61. Saul wahwistetaan kuninkaaksi.

Samuel lakkaa olemasta tuomari.
62. Herra hyljää Saulin. Dawid woi«

dellaan kuninkaaksi.
63. Dawid ja Goliath.
64. Saulin kawaluus Dawidia kohtaan.
65. Saul wainoo Dawidia.
66. Dawid ja Nbigail.
67. Saul taas wainoo Dawidia.
68. Saulin kuolema.
69. Dawid tulee kuninkaaksi. Hänen

suuruutensa ja woimans».
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70. Dawidin lankeemus.
71. Absalonin kapina.

Kalsi Kuningasten liljaa ja
toinen Ailalirja.

72. Salomon wiisaus ja hallitus.
73. Salomon templi. Hänen jalouten-

sa ja lankeemuksensa.
74. Rehabeam. Valtakunta jaetaan.

Israelin waltalnnta.
75. lerobeam.
76. Akhab ja Elias.
77. Elisa.
78. Israelin waltakunnan häwitys.

ludan Waltllluntll.
78. losaphat. Atalia. loas.
80. Ahas. Hiskia ja propheeta Esaia.
81. Manasse. losia. Zedekia. ludan

walkakunnan häwitys.

82. Ezeliel. Daniel. ludalaiset Na-
belin »«ankiudessa.

83. Esillil lilja.
84. Nchemian lilja.
85. Gstheiin lilja.
86. Jobin lilja.
87. Pftltllii.
88. Salomon sanalaslnt.
89. Salomon llllincillja.
90. Salomon lurlill wcisu.
91. Plopheetat.
92. Manhan Testamentin lanonisttliljat.
93. Wanhan Testamentin apolly-

Phisct liljat.
94. ludalllisten historia Nehcmias»

t» aina Jerusalemin hiiwitnl»seen.
,95. SyncÄno. Phllliseit. Sadduleit.

Uusi Testamentti.
Neljn C-umngelill.

86. Ilmoitus Johannes kastajan syn-
tymästä.

87. Marian ilmestys.
88. Johannes kastajan syntymä.
88. lesuksen syntymä.

100. lesus asetetaan eteen templissä.
101. Tietäjät itäiseltä maalta,
102. lesuS lapsena templissä.
103. Johannes saarnaa ja kastaa.
104. lesuksen kaste ja kiusaus.
105. Johannes kastaja todistaa lesuk-

sesta.
INS. lesus muuttaa weden wiinaksiKa-

naan häissä.
107. lesus ja Nikodemus.
108, lesus ja Samarian waimo.
108. lesus kokoo opetuslapsia ja Va-

litsee apostolinsa.
110. Vuorisaarna.
111. lesus puhdistaa spitalisen ja pa-

rantaa päämiehen palwelian.
112. lesus herättää Nain lesken pojan.
113. lesus asettaa myrskyn.
114. lesus parantaa punatautisen wai-

mon ja herättää loirin tyttären.
115. lesus parantaa halwatun.
116. lesus lähettää ulos 12 apostolia

j» 70 opetuslasta.

117. Johannes Kastaja. Wautius. Lii.
hetys lesuksen tykö j« kuolema.

118. lesus rawitsee 5000. Hän läy
weden päällä.

118. lesus juttelee 7 wertausta.
120. Äweriäs maamies.
121. Viikunapuu.
122. Kanaalainen waimo.
123. lesus rawitsee 4000.
124. lesus kirkastetaan, parantaa kuu»

romytan ja ennustaa kuolemansa
ja ylösnousemisensa.

125. Armotoin kanssapalweliä.
i26. Laupias Samarialainen. Martha

ja Maria.
127. lesus opettaa templissä Lehtima»

jan juhlana. Salawuoteudessa ta-
wattu waiino. Sokiana syntynyt.
Hywä paimen.

128. lesus opettaa rukoilemaan. Tuo-
mari ja lesti.

128. Kadonnut lammas. Tuhlaaja-
poika.

130. Wäärä huoneenhaltia.
131. Rikas mies ja Lazarus.
132. lesus parantaa 10 spitalista.
133. Pharisee ja tullimies.
134. lesus siunaa lapsukaisia.
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135. Työmiehet wiinamacssä.
136. lesus herättää Lazarulsen.
137. lesus j» Zakheus.
138. Mari», Lazarnksen sisar, woitelee

lesuksen Bethaniassa,
Plllmusnnnuntlli.

139. lesuksen ajo Jerusalemiin.
14« 143. Maanantai—Kcstiwiillo.
140. lesus puhdistaa templin. Her-

ran wiinamäti. Kuninkaan po-
jan häät.

141. Weroraha. Kuolleitten ylösnou-semus. Kristus Dawidin poika
ja herra.

142. Nuhteita phariseille ja lirjanop»
pineille. Lesken ropo.

143. Uskottu tawara. Wiiminen tuo-
mio. ludas tarjonu pettäjäksi.
144.145. Kilistuorstai.

144. lalkain peso. Ehtoollinen.
145. lesus Getsemanessa.

146-149. Pitläpcrjantai.
146. lesus Hannaan edessä. Pietarin

kielto. lesus Kaiphaan ja korlian
neuwoston edessä. ludaan loppu.

147. lesus Pilatuksen edessä.
148. lesus Ristillä.
149. lesuksen hautaus.

Lauwantai, iso Sablxtti.
150. Hauta lukitaan.

151.152. PllllsiaisMwii.
151. lesuksen ylösnouseminen.
152. lesus ilmestyy kahdelle opetus-

lapselle tiellä Emmaukseen ja eh-
toolla apostoleille.

153. Tuomaan epäusko.
154. lesus ilmestyy ?lle opetuslapselle

Tiberian järwen tykönä.

155. lesus asetta, kasteen.
156. lesuksen taiwaasen astuminen.

Apostolien Teot.
157. Matthias walitaan apostoliksi.

Heluntlliplliwii.
158. Pyhän Hengen wuodatus.
159. Pietari parantaa ramman. Pie»

tari ja Johannes heitetään wan»
kiuteen.

160. Ananias ja Saphira. Apostolit
heitetään wankiuteen. Gamaliel.

161. Seitsemän waiwaistoimittajna w»»
litaan. Stephanus.

162. Saulin kääntymys.
163. Kornelios. Pietarin näky.
164. Antiokia tulee asemaksi palana»

kristityille.
165. Kuningas Agrippa I surmaa Ia»

koliin, Johanneksen weljen, ja hiit»
tää Pietarin wankiuteen. Agrip»
pan kuolema.

166. Pawalin ensimäinen lähetysretki.
167. Apostolien totous Jerusalemissanoin w. 50.
168. Paawalin toinen lähetysretki.
169. Paawalin kolmas lähetysretki.
170. Paawalin wanlius.
171. Neljä ewangelistaa.
172. Paawalin lahetystirjat. Lähetys»

kirja Hebrealaisille.
173. Katholiset elilä Yhteiset Lähetys,

kirjat.
174. Johanneksen ilmestys.
175. Uuden testamentin kirjat.
176. Jerusalemin häwitys.
177. Pyhä Maa.
178. Sinai. Edom.

Dikaistawaa:
Siw» 52 riwi 32 on Joel lue lael.
„ „ „ 34 „ Joel „

lael,
„ 62 „ 12 „ Samuel lue Saul.








