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Alkulause. 

Viime venalais-turkkilaisen sodan jalkeen teki 
venalainen kuuluisa tiedeinies Mkola i Notowitcli laa-
joja tutkimusmatkoja itamaille, ensin Balkanin nie-
melle, sitten Kaukaasian vuoristoon, Persiaan j a v i l i -
doin V . 1887 aina Intiaan asti. Nailla matkoillaan, 
joilta ban on julaissut nerokkaan tutldjan kynasta lah-
teneita seikkaperaisia kertomuksia, joutui han Punjabin 
maakuntaan j a sielta yha rnatkaansa jatkaen Ladaki in , 
jonka paakaupunki on L e h . Taman ikivanhan kau-
pungin, aarella on luostari nimelta Himis, jonne Noto
witch teki tervehdysretken. Luostarin esimies, lama, 
niinkuin hanen papillinen arvonimensa kuuluu, oli vie-
raalle hyv in kohtelias j a kertoi muun muassa, etta 
heidan luostarinsa hallussa oli muutamia kiisikirjoi-
tuksia, jotka sisaltivat tietoja Issasta*) samasta mie-
hesta, jonka nimen lansimaailma oli vaarentiinyt Jee-
sukseksi j a jonka nimessa heidan jumalaton kirkkonsa 
harjoitti noituuksiansa. 

Onni onnettomuudessa oli se, etta Notowitcli, 
turhaan koetettuaan saada nahdaksensa mainituita ka-
sikirjoituksia, j a lahdettyansa haikealla mielella mat-
kustamaan edelleen, taittoi tapaturmaisesti jalkansa j a 
vietiin mainittuun luostariin hoidettavaksi. Itamainen 
kestiystavyys pakotti nyt luostarin esimiehen kaikin 

*) OUaksen miika sopivampi Kreikan kielella miehen ni-
raeksi tama heprealainen nimi kaannettiin muotoou Issos, niin
kuin se vielakin on kreikkalais-venalaisessa kirkossa. Siita sit
ten latinan kieieile muovattiin Jesu.s ja suomeksi Jeesus. 
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keinoin hoitelemaan j a huvittelemaan sairasta j a jo 
tulivat kalliit kasikirjoitukset esille. Notowitcli sai 
luvan ajan kuluksi kaantaa kielenkaantajaiisa avulla 
ne eurooppalaiselle kielelle. 

Eurooppaan palattuaan Notowitch koetti sopivim-
malla tavalla saada tarkeat tietonsa julkisuuteen, mutta 
turhaan. Han kaantyi ensiksi korkeasti oppineen K i -
jevin arkkipiispan, Platon, puoleen, mutta tama vaka-
vasti kielsi hanta loytoaan julkasemasta. Tuntiessaan 
venalaisen sensuurin, han ei yrittanytkaan ryhtya ju l -
kaisutyohonsa. Seuraavana vuonna han sattui tule-
maan Eoomaan j a tarjosi kasikirjoituksensa eraan paa-
via hyv in lahella olevan kardinaalin nahtavaksi. Ka r -
dinaali piti hulluutena teoksen julkasemista, j a tarjou
tui maksamaan hanelle siita suuren rahasumman, jos 
han rahan takia halusi sita julaista. 

Pariisissa Notowitch esitti asiansa kardinaali Ro-
tellille, johon han jo oli tutustunut Konstantinooppo-
lissa. Mutta kardinaali piti perin turmiollisena teok
sen julkaisua naina vaarallisina aikoina, jolloin kirkko 
niin syvallisesti saa karsia atheististen aatteitten vir-
tauksista. 

Vie la puhui Notowitch asiasta kuuluisan kirjail i-
jan M. Eenanin , »Jeesuksen elama» nimisen teoksen 
kirjoittajan, kanssa. Eenan piti loytoa perin tarkeana 
j a tarjoutui esittamaan asian E,anskan tiedeakatemialle. 
Mutta kun Notowitchista tuntui siita, kuin olisi ILenan 
aikonut l i ian suuressa maarin syrjayttaa hanet loydon 
tuottamasta kunniasta, ei han luovuttanutkaan tieto-
jansa Kenanille. Taman kuoltua kohta sen jalkeen, 
Notowitch vihdoin itse julkasi Kanskan kielella seka 
laajan kertomuksen matkansa vaiheista, etta sananmu-
kaisen kaannoksen kallisarvoisesta teoksesta. 

Tasta teoksesta otettu Englannin kielinen kaan-
nos, Alexina Loranderin toimittama, tarjotaan taten 
suomennettuna suomalaiselle yleisoUe. 

Suomentaja. 



Pyhan Issan, 
Paraimman ihmisen pojista, 

Elama. 
I . 

1. Maa on tarissyt j a taivaat ovat itkeneet sen 
suuren rikoksen tahden, joka vast'ikaan on tehty I s 
raelin maassa. 

2. Si l la he ovat raakiinneet j a sunnanneet suu
ren, hurskaan Issan, jossa asusti maailman henki, 

3. Joka oli tullut lihaan yksinkertaisena kuole-
vaisena, jotta ihmiset siita hyotyisivat j a pahat aja-
tukset sen kautta poistettaisiin. 

4 J a etta se johtaisi takasin rauhan, rakkauden 
j a onnen elamaan ihmisen, joka on synnin kautta alen-
nustilaan saatettu, j a palauttaisi hanen tietoonsa ainoan 
nakymattoman Luojan, jonka armo on rajaton j a ijan-
kaikkinen. 

5. Tassa se, mita Israelista tulleet kauppiaat 
ovat tasta asiasta kertoneet. 

11. 

1. Israelin kansa, joka asusti hyv in viljavata 
maata, leikaten kaksi satoa vuodessa, j a joka omisti 
aarettomia kaijalaumoja, heratti Jumalan suuttumuksen 
syntiensa takia. 

2. J a han saattoi heille hirvittavan I'angaistuk-
sen, ottamalla heilta pois heidan maansa, heidan kar-
jansa j a kaiken, mita he omistivat; j a Israel painui 
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rikkaitten j a mahtavain pharaoitten, jotka silloin hallit-
sivat Egyptissa, orjuuteen. " 

3. Tama koliteli Israelilaisia julmemmin kuin 
elairaia, koj-ttaen lieidat kahleisin j a pannen raskaim-
paan tyohon; he ruhjoivat j a runtelivat Israehlaisia j a 
kielsivat heilta ruokaa j a suojaa; 

4. Jotta he olisi pysj-neet alituisen kauhun ti-
lassa j a menettaneet ihmisyyden muodonkin. 

5. J a heidan hirveassa hadassaan Israelin lapset, 
muistaen taivaallisen suojelijansa, kaantyivat rukouk-
sillaan hanen puoleensa j a pyysivat hanen apuansa j a 
armoansa. 

6. Silloin hallitsi Egyptissa valistunut pharao, 
joka oli tullut kuuluisaksi monien voittojensa, kokoo-
miensa suurien rikkauksien j a muhkeitten palatsiensa 
kautta, jotka hanen orjansa olivat rakentaneet heidan 
omilla kasillaan. 

7. Ta l la pharaolla oli kaksi poikaa, joista nuo-
rempi oli nimelta Mossa; j a oppineet Israelilaiset opet-
tivat hanelle useita tietcita. 

8. J a Mossaa rakasti kansa y l i koko Egyptin 
hanen hyvyytensa vuoksi j a sen osanoton tahden, jota 
han osotti karsiville. 

9. Nahdessaan etta Israelilaiset suunnattomista 
karsimyksistaan huolimatta kieltaytyivat hylkaamiista 
omaa jumalaansa ruvetakseen kumartamaan noita ih-
miskilsin tehtyja, jotka olivat Egyptilaisten jumalia, 

10. Mossa uskoi heidan niikymattomaan juma
laansa, joka ei sallinut heidan masentuneen voimansa 
horjua. 

11. J a Israelilaiset johtomiehet yllytt ivat Mos-
san intoa j a luottivat haneen, rukoillen hanta kaanty-
maan pharaon, hiinen isansa, puoleen, uskonheimo-
laistensa eduksi. 

12. Pr inssi Mossa pyys i isaansa lieventamaan 
naitten kovaonnisten ihmisten kohtalo, mutta pharao' 
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suuttui haneen j a pani v i e l a ' raskaamman kuorman 
orjiensa kannettavaksi. 

13. Tapahtuipa nyt plan taman jalkeen, etta 
suuri onnettomuus kohtasi Egyp t in ; rutto tappoi nuo-
ria seka vanhoja, terveita seka sairaita j a pharao uskoi, 
etta han oli saattanut omien jumaliensa vihan lankea-
maan hanen paallensa; 

14. Mutta prinssi Mossa selitti isallensa, etta 
hanen oijiensa jumala se oli ryhtynyt toimiin kovaon-
nisen kansansa eduksi, rangaisten Egyptilaisia. 

15. Pharao kaski nyt Mossan, poikansa, ko'ota 
ka ikk i juutalaisheimoon kuuluvat orjat j a johtaa heidat 
kauas paakaupungista j a perustaa toisen piiakaupun-
gin, jossa hanen oli pysyttava heidan kanssansa. 

16. Mossa ilmoitti nyt heprealaisille orjille, etta 
han oli vapauttanut heidat heidan jumalansa, Israalin 
jumalan, nimessa; j a han meni heidan kanssansa pois 
paakaupungista j a Egypt in maasta. 

17. Han johti heidat sitten siilien maahan taka
sin, jonka he olivat syntiensa tahden menettaneet; 
han saati heille lakeja j a maarasi, etta heidan oli aina 
rukoiltava nilkymatonta luojaa, jonka h y v y y s on lop-
pumaton. 

18. Prinssi Mossan kuoUessa Israelilaiset huo-
lellisesti noudattivat hanen lakejansa j a jumala korvasi 
heille ne vilaryydet, mita he olivat Egyptissa kai'sineet. 

19. Heidan valtakuntansa tuli mahtavimmaksi 
koko maailmassa; heidan kuninkaansa tulivat kuului-
siksi rikkauksistaan j a pitka rauhan aikakausi vall i ts i 
Israelin lasten keskuudessa. 

I I I . 

1. Maine Israelin rikkaudesta levisi y l i koko 
maailman j a naapurikansat kadehtivat heita. 

2. Mutta Hebrealaisten voitokkaita aseita johti 



Korkein itse, j a pakanat eivat uskaltaneet hyokata 
heidan paallensa. 

3. Onnettomasti kyl la , ihminen ei aina tottele 
omaakaan tahtoaan, ei Israelilaisten uskoUisuus heidan 
jumalaansa kohtaan ollut pitkaaikainen. 

4. He alottivat silla, etta| unohtivat ka ikk i ne 
suosion osotukset, joita han oli heille osottanut, kut-
suivat hanta nimeltaan ainoastaan harvoissa tilaisuuk-
sissa j a pyysivat suojelusta noidilta j a loihtijoilta. 

5. Kuninkaat j a hallitsijat asettivat omat lakinsa 
mitten sijalle, jotka Mossa oli laatinut; Jumalan temp-
peli j a uskonnon harjotus oli hylatty, kansa heittay-
ty i nautintoihin j a menetti alkuperiiisen puhtautensa. 

6. Monta vuosisataa oli kulunut siita, kun he 
Egj^ptista olivat lahteneet, ni in jumala jalleen paatti 
rangaista heita. 

7. Muukalaiset rupesivat tunkeutumaan Israelin 
maahan havittaen viljavainiot, polttaen kylat j a ottaen 
asukkaat vankeuteen. 

8. Joukko pakanoita tul i meren takaa Eomelesin 
maasta; he panivat Hebrealaiset valtansa alle j a sota-
vaen paallikot hallitsivat heita Caesarin nimessa. 

9. Temppelit olivat havitetyt j a ihmiset oli pa-
kotettu luopumaan nakymattoman Jumalan palvelemi-
sesta j a uhraamaan elaimia pakanallisille epajumalille. 

10. Jalosukuiset otettiin sotamiehiksi; naiset 
ryostettiin heidan puolisoiltaan; alemmat kansanluokat 
lahetettiin orjina tuhat maarissa merten taakse. 

11. Lapset surmattiin armotta; pian ei lapi I s 
raelin kuulunut muuta kuin itkua j a valitusta. 

12. Tassa hadassa kansa muisti mahtavan juma
lansa; he rukoilivat hanelta armo a j a pyysivat hanta 
antamaan heille anteeksi; meidan Isamme pohjatto-
massa hyvyydessaan kuuli heidan rukouksensa. 
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I T . 

1. J a nyt oli aika taytetty, jonka Korke in Tuo-
inari, hanen rajattomassa lanpeudessaan, oli valinnut 
tullakseen itse lihaan ihmisolennoksi. 

2. J a ijankaikkinen henki-olio, joka oli asustanut 
taydellisessa toimettomuudessa j a korkeimmassa autuu-
dessa, herasi j a erottautui Ijankaikkisesta Olennosta 
maaraamatto maksi ajaksi, 

3. Todistaakseen, ihmismuotoon astumalla, miten 
meidan on paastava sopusointuun Jumaluuden kanssa 
j a saavutettava ijankaikkinen onnellisuus, 

4. J a opettaakseen omalla esimerkillaan, miten 
me voimme saavuttaa siveellisen puhtauden j a erottaa 
sielun sen jareasta kuoresta, jotta se saavuttaisi tar-
peellisen taydellisyyden, paastakseen taivaan valtakun-
taan, joka on muuttumaton j a jossa ikuinen onni 
vallitsee. 

5. P ian sen jalkeen ihmeelhnen lapsi syntyi 
Israelin maaasa: Jumala itse lapsen suun kautta puhui 
ruumiin mitattomyydesta j a sielun ylevyydesta. 

6 Taman vastasyntyneen lapsen vanhemmat oli
vat koyhia ihmisia j a kuuluivat syntyaan erityisen 
hurskaasen perheesen, joka ei valittanyt entisesta maal-
lisesta suuruudestaan, ylistaakseen Luojan nimea j a 
kiittaakseen hanta niista onnettomuuksista, joitten 
kautta han katsoi hyvaksi heita koetella. 

7. Korvatakseen heita heidan kestavyydestaan 
totuuden tiella Jumala siunasi perheen esikoisen; han 
otti hanet valitukseen j a lahetti hanet nostamaan niita, 
jotka olivat langenneet pahuuteen, j a parantamaan 
niita, jotka olivat kiirsimysten alaisia. 

8. Tamil jumalallinen lapsi, joka sai nimeksi 
Issa, alkoi jo hennoimpina lapsuuden aikoinaan puhua 
yhdesta nakymattomiista Jumalasta, kehottaen ihmisia, 
jotka olivat eksyne6t hurskauden tielta, katumaan j a 
puhdistamaan itsensa heidan synneistiinsa. 
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9. Il imisia tuli kaikilta tahoilta kuuntelemaau 
j a ihmettelemaim niitten sanain viisautta, jotka tuli
vat hanen lapsellisilta huuliltaan; ka ikk i Israelilaiset 
3'htyivat julistamaan, etta I jankaikkinen Henki asusti 
tassa lapsessa. 

10. K u n Issa oli saavuttanut kolmentoista vuo-
den ijan, jolloin Israelilaisen oli otettava vaimo it-
selleen, 

11. Se talo, jossa hanen vanhempansa asustivat 
j a ansaitsivat heidan toimeentulonsa vaatimattomalla 
tyolla, tuli rikkaitten j a ylhaisten kokouspaikaksi, silla 
he tahtoivat saada viivykseen nuoren Issan, joka jo 
oli tullut kuuluksi Kaikkiva l t iaan nimessa pitiimistaan 
opettavista puheista. 

12. Silloinpa Issa salaa jat t i isansa talon, meni 
pois Jerusalemista j a muutamain kauppiaitten parissa 
matkusti Sindh'ia kohti, 

13. Kehittaakseen itseansa suurten Buddhain 
jumalallisella sanalla j a lakien tntkimisella. 

V . 

1. Neljannellatoista ikavuodellansa nuori siu-
nattu Issa matkusti Sindh'in taakse j a asettui pyhaan 
maahan Arialaisten keskuuteen. 

2. Hanen nimensa maine levisi Pohjois-Sindh'iin. 
Hanen matkustaessaan viiden joen maan j a Eadjipon-
tanin lapi, Djaine jumalan palvelijat pyysivat hanta 
jaamaan heidan keskuuteensa. 

3. Mutta lian jatti Djainen liarhaan eksytetyt 
jumaloitsijat j a kavi tutustumassa Juggernautiin, Or-
sis ' in maakunnassa, missii Viassa-Krishnan jaannokset 
lepaavat, j a jossa hanet riemulla vastaan ottivat val -
kean Brahman papit. 

4. He opettivat hanet lukemaan. j a ymmarta-
miian Veda kirj allisuutta, parantamaan rukouksella, 
opettamaan j a selittamaan pyhaa kirj allisuutta, aja-
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maan ulos palioja henkia ihmisen runmiista j a palaut-
tamaan hanet ihmisen kaltaiseksi. *) 

5. H a n vietti kuusi vuotta Juggernautissa, lia-
jegrihassa, Benaresissa j a muissa pyhissii kaupun-
geissa; ka ikki hanta rakasti vat, silla Issa eli sovussa 
Vaisya-porvariston j a Soudra-tyovaeston kanssa, joille 
han opetti pyhaii kirjallisuutta. 

6. Mutta Brahmani-papit j a Kshatriya-aatelisto 
vaittivat, etta suuri Para-Brahma kielsi heita lahesty-
masta niita, jotka han oh luonut sisuksistaan j a j a -
loistaan: 

7. E t t a Vaisyat olivat oikeutetut kuulemaan 
yksinomaan Vedain lukemista eika muuUoin kuin 
paastopaivina. 

8. E t t a Soudrat eivat olleet ainoastaan kielletyt 
kuulemasta Vedain lukemista, vaan niita vilkasemas-
takin; silla heidan velvollisuutensa oli vaan Brahma-
nien, Kshatrij^ain jopa Vaisyainkin palveleminen j a 
heidan orjinaan oleminen. 

9. »Kuolema yksinomaan voi vapauttaa heidat 
orjuudesta», sanoo Para-Brahma. »Ja ta heidat siis j a 
palvele meidan kanssamme jumalia, jotka nayttavat 
sulle vihansa, jollet heita tottele». 

10. Mutta Issa ei valittanyt; j a mennen Soud-
rain keskuuteen, lian saarnasi J5rahmaneja j a Kshatr iy-
aita vaastaan. 

11. Hi in ankai-asti moitti niita ihmisia, jotka 
ryostivat heidan lahimmaisiltaan ihmis-oikeudet, sa-
noen: »Isa Jumala ei tee mitaan eroa lastensa valil la, 
vaan ovat ne kaikki yhta rakkaita hanelle.« 

12. Issa kielsi Veda j a Pourana kirjain juma-
lallisen alkuperan, selittaen seuralaisilleen, etta yks i 
ainoa laki on annettu ihmisille ohjaamaan heita teois-
sansa. 

13. »Pelkaa Jumalaasi, polvistu yksinomaan 

*) Parantamaan huUuja. 
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hanen edessaan j a hanelle yks in on sinun uh-
rattava*. 

14. Issa kielsi Kolminaisuuden j a Para-Brahman 
syntymisen Vishnuksi , Sivaksi j a muiksi jumaliksi , 
sanoen: 

15. »Ijankaikkin en Tuomari, I jankaikkinen Henki 
muodostaa yhden ainoan nakymattoman avaruuden sie
lun, joka yks in luopi, pitaa koossa j a henkii koko-
naisuudessa. 

16. Han yks in on tahtonut j a luonut, han on 
ollut olemassa ijankaikkisuudesta j a tulee olemaan 
loppumattomasti; hanella ei ole vertaista taivaissa eika 
taalla maan paalla. 

17. Suu i i Luoja ei ja 'a voimaansa kenenkaan 
kanssa, ni inkuin teille on opetettu, silla hanella yks i -
naan on y l in voi ma. 

18. Han sen tahtoi j a maailma tul i n a k y v i i n ; 
yhdella jumalallisella ajatuksella han kokosi v e d e t j a 
erotti ne maapallon kuivista osista. H a n on perus-
syyna ihmisen salaperaiseen olemiseen, johon han on 
puhaltanut osan olemustaan. 

19. J a han on antanut ihmisen vallan alaisuu-
teen maan j a vedet j a elaimet j a kaiken, mita han on 
luonut, j a jota ban yllapitaa muuttmnattomassa jarjes-
tyksessa, maaraten kunkin olennon ijan.' 

20. Jumalan viha tulee pian kaantymaan ih-
mista kohti, silla han on unohtanut Luojansa j a tayt
tanyt hanen temppelinsa kauheuksilla, j a han jumaloi 
kaikenlaisia luontokappaleita, jotka Jumala on alistanut 
hanen valtaansa. 

21. Sil la ollakseen kiv ien j a metallien mieliksi, 
han uhraa ihmisolentoja, joissa asuu osa Korkeimman 
Henkea. 

22. Si l la han noyryyttaa niita, jotka otsat 
hiessa tyota tekevat sen joutilaan suosiota ansaitak-
seen, joka istuu ylellisesti katetun pcJydan aaressa. 

23. Ne, jotka ryostavat heidan veljiltaan juma-
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lallisen onnen, tulevat itse sen menettamaan j a Brali-
inanit j a Kshatr iyat tulevat orjiksi Soudraille, joitten 
kanssa Ijankaikkinen tulee asustamaan ikuisesti. 

24. Si l la viimeisena tuomiopaivana Soudrat j a 
Yaisya t tulevat saamaan rikoksensa anteeksi tietamat-
tSmyytensa takia, mutta niihin tulee Jumala vihansa 
kaantamaan, jotka ovat anastaneet itselleen hanen oi-
keutensa». " 

25. Vaisyat j a Soudrat olivat ihastuksissaan j a 
kysyiyat Issalta, miten heidan on rukoiltava saavut-
taakseen heille tulevan autuuden. 

26. »Alkaa palvelko kuvajumalia, silla he eivat 
kuiile teita; alkaa kunnnelko Yeda kirjojen lukemista, 
silla totuus on niissa vaarennetty; alkaa hatailko usko-
maan kaikenmoisia asioita; alkaaka noyryj-'ttako teidan 
lahimmaisianne. 

27. Auttakaa koyhia, puoltakaa heikkoja, alkaa 
loukatko ketaan; iilkaa ahnehtiko, mita teilla e i ole, 
mutta naette toisilla olevan.» 

YI. 

1. K u n valkeat papit j a sotilaat saivat tietaa, 
mita Issa puhui Soudrille, ni in he paattivat surmata 
hanet j a lahettivat palvelijansa hanta etsimiian. 

2. Mutta Issa sai tiedon uhkaavasta vaarasta 
Soudrilta j a pakeni yOlla Juggernautista, paasi vuo
ristoon j a pakeni Gothamide maakuntaan, suuren Ca-
cya-Mouni Buddhan syntymaseutuun, ihmisten keskuu
teen, jotka palvelivat ainoata j a ylinta Brahmaa. 

3. Opittuaan taydellisesti Pa l i kielen, hurskas 
Issa antautui tutkimaan pydiia Souti'a kaaryja. 

4. K u u s i vuotta mj^ohemmin Issa, jonka Buddha 
oli valinnut hanen pyhaa sanaansa levittamaan osasi 
taydellisesti selittaa pyhia kaaryja. 

5. Han lahti sitten Nepalista j a Himalaya vuo-
ristosta j a astuen Ilajipoutan laaksoon matkusti Ian-



14 

teen, saarnaten eri kansoiUe ihmisen taydelliseksi paa-
semisesta. 

6. J a siita hyvasta, mita meidan on tehtava 
toisillemme, joka on varmin keino paastaksemme no-
peasti I jankaikkisen Hengen yhteyteen. »Se joka saa
vuttaa kuoUessaan alkuperaisen puhtautensa, sanoi 
Issa, »tulee saamaan syntinsa anteeksi j a oikeuden 
nahda Jumalan majesteet t isuuden.» 

7. Vaeltaessaan raakalais-seutujen lapi, jumal l i -
nen Issa opetti kansalle, ettii nakyvain jumalain pal-
velus oli vasten luonnon lakeja. 

8. »Silla ihminen», sanoi han, »ei ole saanut 
nahda Jumalan muotoa eika hanelle ole annettu k y -
kya muodostamaan jumalankuvaa, joka olisi I jankaik
kisen nakoinen. 

9. Sitapaitsi se ei ole ihmisen omantunnon 
mukaista, etta ajatellaan jumalallisen puhtauden yle-
vyyt ta alemmaksi kuin elaimia, tahi teoksia, jotka on 
valmistettu ihmis kasin kivesta tahi metallista. 

10. »I jankaikkinen Lainsiiataja on y k s i ; ei ole 
muita jumalia kuin han; han ei ole jakanut maailmaa 
kenenkaan kanssa, eika uskonut aikomuksiaan ke-
nellekaan. 

11. »Aivan niinkuin isa kohtelee lapsiaan, ni in 
tuomitsee Jumala ihmisia kuoleman jalkeen laupeutta 
uhkuvain lakiensa mukaan; ei hiin tule milloinkaan 
noyryyttamaan lastansa niin, etta han sallisi taman sie
lun siirtya ikaankuin puhdistumaan elaimen ruumiisen. 

12. »Taivaalhnen laki,» sanoi Luoja Issan huu-
lien kautta, »ei hyvaksy ihmisten uhraamista kuva-
patsaille tahi elaimille; silla mina olen uhrannut ihmi
selle ka ikki elaimet j a kaiken, mita maailma sisiiltaii.» 

13. K a i k k i on annettu ihmiselle, joka on suo-
ranaisesti ja, likeisesti minun, hanen Isansa, yhtey-
dessa; siita sj^ysta se, joka ryostaa minulta minun 
lapseni, han tulee ankarasti tuomittavaksi j a rangais
ta vak si jumalallisen lain mukaan. 
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14. »Iliminen ei ole mitaan Ijankaikkisen Tuo-
marin edessa, aivan niinkuin elain ei ole mitaan ihmi
sen edessa. 

15. »Siita syysta mina sanon teille, hylatkaa 
teidan epajumalanne, alkaaka pitako mitaan menoja, 
jotka vieroittavat teidat Isastanne j a sitovat teita pap-
peihin, joista Taivahisen kasvot ovat pois kaantyneet. 

16. »Silla ne ne ovat eksyttiineet teidat pois 
oikeasta Jumalasta j a heidan taikauskonsa j a julmuu-
tensa johtaa teita jarkenne sekaantumiseen j a kaiken 
siveyden menet tamiseen.» 

V I I . 

1. Issan sanat levisivat pakanain keskuuteen 
niissa maissa, joiden lapi han matkusti, j a ihmiset 
hylkasivat heidan epiijumalansa. 

2. Taman nahdessaan papit vaativat hanta, joka 
todellisen Jumalan nimea ylist i , todistamaan syytok-
siansa heita kohtaan j a nayttamaan kansan edessa 
epaj umalain arvottomuud en. 

3. J a Issa vastasi heille: »Jos teidan epajuma
lanne j a teidan elaimenne ovat mahtavia j a tosiaan 
omistavat yliluonnollisen voiman, niin havittakoot 
minut paikalla.» 

4. »Tee ihmetyo», inttivat papit, »ja anna sinun 
Jumalasi havittaa meidan Jumalamme, jos han naita 
inhoaa.» 

5. Mutta silloin Issa sanoi: »Meidan Jumalamme 
ihmeet alkoivat silloin, kun avaruus luotiin; niita 
tapahtuu joka paiva j a joka hetki; jokainen, joka ei 
niita nae, on menettauyt yhden elaman ihanimmista 
lahjoista. 

6. E i k a Jumalan viha tule kaantymaan hen-
gettomia k iv i - , metalli- tahi puukappaleita vastaan, 
vaan ihmista vastaan, jonka, pelastuaksensa, tulisi 
havittaa ka ikki pappien pystyttamat epajumalain kuvat> 
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7. A i v a n niinkuin k i v i j a santamurunen, itse 
asiassa arvoton ihmiselle, odottaa karsivallisesti sita 
hetkea, milloin ihminen ottaa j a tekee siita jotakin 
hyodylhsta, 

8. Ni in olisi ihmisen odotettava sita suurta suo
siota, milloin Jumala kunnioittaa hanta tuomioUaan. 

9. Mutta voi teita, ihmisen vihoUiset, joUei se 
olekaan] sellainen suosio, mita te odotatte, vaan pi-
kemmin Jumaluuden viha ; voi teita, jos te odotatte 
siksi kuin se nayttaa voimansa ihmeitten kautta. 

10. Si l la ei hanen vihansa havita epajumalia, 
vaan ne, jotka ne ovat pystyttaneet; heidan sydam-
mensa tulee olemaan ikuisen tulen uhrina, j a heidan 
ruumiinsa tulevat paloitettuina joutumaan petojen 
ruuaksi. 

11. Jumala ajaa pois nuo saastaiset joukostansa, 
mutta ottaa takaisin luoksensa ne, jotka ovat eksyneet 
siksi, etta he olivat vaarin ymmartaneet sen taivahi
sen hiukkasen, joka heissa asustaa.» 

12. Nahdessaan pappiensa voimattomuuden, pa
kanat uskoivat Issan sanoja ja , pelaten Jumaluuden 
vihaa, sarkivat epajum.alansa kappaleiksi; j a papit pa-
kenivat valttaakseen kansan kostoa. 

13. J a Issa opetti myoskin pakanoille, etta hei
dan ei olisi pyrittava nakemaan Ijankaikkista Henkea 
omilla silmillaan, vaan koetettava tuntea sita sydam-
messaiin j a puhtaalla sydammella tehtava itsensa an-
sainneeksi sen suosiota. 

14. »Ei siina kyl la , etta te lakkaatte uhraa-
masta ihmisia,» han sanoi »vaan ei teidan ole uhrat-
tava edes elaimia, joissa henki on, silla ka ikk i on 
luotu ihmisen itsensa hyvaksi . 

15. Alkaa ottako sita, mika kuuluu naapureil- ; 
lenne, silla se olisi niitten tavarain anastamista, mitka 
naapurinne on otsansa hiella hankkinut. 

16. Alkaa pettako ketaan, jotta teita itseanne p 
ei petettaisi; tehkaa tilinne selvaksi omassa tunnos-
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sanne ennen viimeista tuomiota, silla silloin se tulee 
olemaan li ian myohiiista. 

17. »Alkaa antautuko riettauteen, silla se on 
Jumalan lakien r ikkomis ta» . 

18. »Te saavutatte korkeimman autuuden ei 
ainoastaan "itsenne puhdistamalla, vaan myoskin olijaa-
malla muita oikealle tielle, joka ohjaa teidat saavutta-
maan takasin alkuperaisen tayde l l i syyden» . 

V I I I . 

1. Issan esitelmista levisi maine naapuri-maihin 
j a kun hiin saapui Persiaan, ni in papit kauhistuivat 
j a kielsiviit asukkaita hiinta kuulemaan menemiista. 

2. Mutta kun he niikivat, etta ka ikki kyli ikun-
nat ottivat hiintti riemulla vastaan j a innostuksella 
hiinen puheitaan kuuntelivat, he antoivat vangita ha
net j a toivat hanet ylimmiiisen papin eteen, jossa ha
net pantiin seuraavan tutkistelun alaiseksi: 

3. »Kuka on se uusi Jumala, josta sina puhut? 
E tko sinii polonen mies tieda, etta pyha Zaratustra 
on ainoa hurskas, joka on saanut kunnian paiista K o r 
keimman Olennon vhtevteen, 

4. Joka on kaskenyt enkelien kirjoittamaan 
Jumalan sanan, ne lait, jotka Zaratustralle annettiia 
paratiisissa? 

5. »Kuka olet sinii sitten, joka uskallat haviiistii 
meidan Jumalaamme j a kylvat epiiilystii uskovien sy-
di immiin?» 

6. J a Issa vastasi: »Ea niinii teille uudesta J u 
malasta puhu, vaan taivaallisesta Isastiimme, joka oli 
olemassa ennen alkua j a tulee ijankaikkisuus-lopunkin 
jalkeen pysymaan. 

7. Hanesta mina puhuin kansalle, joka viatto-
man lapsen tavalla ei viela voi Jumalaa kiisittaii j i i r -
kensii avulla eika tajuta hanen henkistii j a jumalallista 
auliuttansa. 

8. Mutta aivan ni inkuin vasta syntynyt lapsi 
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tuntee pimeassakin aidin rinnan, ni in teidan kansanne 
teidan vaarien oppienne j a uskonnollisten temppujenne 
eksyttaraanakin, vaistomaisesti tuntee omaksi Isakseen 
sen Isan, jonka julistaja mina olen. 

9. I jankaikkinen Olento sanoo teidan kansal-
lenne minun suuni kautta: 'Alkaatte palvelko aurin-
koa, silla se on vaan osa siitii maailmasta, minka mina 
olen ihmista varten luonut'! 

10. Aurinko nousee sita varten, etta se 1am-
mittaisi teita tyonne aikana, se painuu mailleen, jotta 
se antaisi teille levon hetket, ni inkuin mina olen 
maarannjrt. 

11. Minulle, Minulle yks in te olette velkaa 
siita kaikesta, mita te omistatte j a mika on teidan 
ymparillanne yla- seka alapuolella.» 

12. »Mutta,» keskeyttivat papit, »mitenka voisi 
kansa elaa oikeuden lakion mukaisesti, jos silla ei 
olisi opettajia?» 

13. Siihen Issa vastasi: »Niin kauan kuin ihmi-
silla ei ollut pappeja, heita hallitsi luonnon laki j a 
heilla oli tallella henkensa puhtaus. 

14. Heidan henkensa oli Jumalassa, j a paas-
tiikseusa Isansa yhteyteen, he eivat turvautuneet 
elainten kuvi in eika tuleen, ni inkuin teilla on taalla. 
tapana. 

15. T e vaitatte, etta meidan on palveltava au-
rinkoa, Jumalan j a Perkeleen hengetarta; vaan mina 
sanon teille, etta teidan oppinne on inhottavaa, silla 
aurinko ei toimi omasta tahdostaan, vaan Ijankaikkisen 
Luojan tahdosta, joka on sen saattanut olevaksi. 

16. J a kuka on tahtonut, etta taman pallon on 
valaistava paivaa j a lammitettava ihmisen tyota j a 
viljasatoa? 

17. I jankaikkinen Henk i se on kaiken elavan 
sielu; te teette hirvittavan rikoksen, jakaessanne sen 
Pahuuden henkeen j a H y v y y d e n henkeen, silla ei ole 
muuta Jumalaa kuin hyva Jumala. 

18. J o k a perheen isan tavalla, tekee vaan hy-
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vaa lapsilleen, antaen heille ka ikk i erehdykset anteeksi, 
jos he katuvat niita. 

19. J a Pahuuden henki asuu taalla maan 
paalla niitten ihmisten sydammessa, jotka eksyttavat 
Jumalan lapsia pois oikealta tielta. 

20. Siita syysta mina sanon teille: varokaa tuo
mion paivaa, silla Jumala tulee hirvittavasti rankase-
maan jokaista, joka on hanen lapsiansa eksyttanyt 
pois oikealta tielta j a tayttanyt heita taikauskolla j a 
etuluuloilla, 

21 . K a i k k i a niita, jotka ovat sokaisseet nake-
via , vaarentaneet taudin terveydeksi j a opettaneet kap-
palten palvelemista, jotka Jumala on antanut ihmiselle 
hanen omaksi hyvakseen j a auttaakseen hanta hanen 
tyossansa. 

22. Teidan oppinne on siita syysta omien ereh-
dystenne hedelma, silla pyrkiessanne lahestymaan To
tuuden Jumalaa te olette luoneet vaaria jumalia.» 

23. Kuultuaan hanen selityksensa, oppineet mie-
het eivat tehneet hanelle mitaan pahaa. YoUa, kun 
kaupunki oli vaipunut uneen, he saattoivat hanet kau-
pungin muurien ulkopuolelle, j a jattivat maantielle 
siina toivossa, etta han joutuisi petojen saaliiksi. 

24. Mutta oUen Herramme Jumalan suojeluk-
sessa, pyha Issa jatkoi vahingoittumatta matkaansa. 

I X . 

1. Issa, jonka Luoja oli valinnut julistamaan 
uudelleen tosi Jumalaa raakuuteen syostylle kansalle, 
oli kaksikymmenta yhdeksan vuotta vanha, saapues-
saan Israelin maahan. 

2. Issan pois mentya, olivat pakanat salyttaneet 
vie lakin julmempia karsimyksia Israelilaisten paalle j a 
nama olivat painuneina syvimpaan epatoivoon. 

3. Monet heista olivat jo alkaneet luopua- J u 
malan j a Mossan laeista lepyttaakseen ankaria valloit-
tajiansa. 
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4. Olot tiillaisina nahdessaan, Issa kehotti kansa-
laisiansa olemaan epatoivoon joutumatta, silla pelas-
tuksen piiiva oli lahella j a hiin vahvisti heidiin luotta-
mustansa heidiin isiensii Jumalaan. 

5. »Lapset , iilkiia painuko epatoivoon,* sanoi 
Taivaall inen I s a Issan suun kautta, »silla mina olen 
kuuUut teidan iiiinenne, j a teidan huutonne ovat nous-
seet minun luokseni. 

6. Alki i i i itkeko, rakkaani, silla teidan nyyhky-
tyksenne on liikuttanut Isanne sydiintii j a han on 
teille anteeksi antanut, niinkuin han teidiin isillennekin 
anteeksi antoi. 

9. A lkaa luopuko perheistanne heittiiytyak-
senne riettauteen, alkaa menettiiko luonteenne jaloutta, 
alkaiika palvelko epiijumalia, jotka ovat kuuroja teidan 
aanillenne. 

8. Taytti ikaa minun temppelini toiveillanne j a 
kiirsivallisyydellanne. alkiliika luopuko isienne uskon-
nosta, sillii mina, yks in olen heita johtanut j a heille 
tuottanut siunausta. 

9. Kohottakaa niita, jotka ovat langenneet, 
ravitkaa niita, jotka ovat nalkiiisia, j a auttakaa niita, 
jotka ovat sairaita, jotta te kaikki pulitaiksi j a hurs-
kaiksi tulisitte viimeisenii tuomiopaiviina, jota mina 
teille valmistan.» 

10. Israelilaiset kokoontuivat kuulemaan Issan 
sanoja, kysyen, missa he voivat Taivaail ista Isaii kiit-
taii, kun viholliset olivat hiivittaneet heidiin temppe-
linsii j a viikivaltaisesti vieneet heidan pyhiit astiansa. 

11. I ssa vastasi, ettii Jumala ei puhunut ihmis-
kasiila rakennetuista temppeleista, vaan han tarkoitti 
silla ihmis-sydiintii, joka on Jumalan oikv-a temppeli. 

12. »Astukaa temppeliinne, omaan sydammeen-
ne, valaiskaa se hyvi l la ajatuksilla, karsivallisyydelli i j a 
sillii horjumattomalla luottamuksella, jota teidan on 
Isallenne osotettava. 

13. J a teidan pyhiit astianne ovat teidiin ka-
tenne j a silmanne; laittakaa ni in etta teette mika on 
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mieluista Jumalalle, silla tekemalla kyvaa teidan naa-
pureillenne, te toimitatte jumalanpalvelusta, joka ko-
ristaa sita temppeliii, missa se y k s i asuu, joka teille on 
elaman antanut. 

14. Si l l i i Jumala on luonut teidat kuvaksensa; 
viattomaksi j a puhtaaksi mielelta, j a miiariinnyt ei pa-
hojen aikeitten keksijiiksi, vaan rakkauden j a oikeu
den pyhatoksi. 

15. A lkaa siita syystii saastuttako teidiin sydan-
tanne, sanon mina teille, sillii I jankaikkinen Qlento 
asustaa siinil aina. 

16. Jos te haluatte tehda rakkauden j a hurs
kauden toitii, ni in tehkaa se avoimella sydammellii 
alkaaka antiiko hyodyn toivon tahi voiton tavottele-
misen toitiinne maariitii. 

17. Sil la sellaiset teot eivat tulisi auttamaan 
teita lunastuksessa, j a te lankeaisitte silloin siveelli-
seen alennustilaan, missii varkaus, petos j a murha 
nayttavat jaloilta toilta.» 

X . 

1. Pyh i i Issa meni paikasta paikkaan vahvistaen 
Jumalan sanalla Israelilaisten rohkeutta, jotka olivat 
menehtymiiisillilan epiitoivoon, j a tuhannet seurasivat 
hanta kuuUakseen hanen puheitaan. 

2. Mutta kaupunkien paiillikot pelkiisiviit hiintii 
j a sanoma liihetettiin maaherralle, etta Issa niminen 
mies oli tullut maahan, ettii hiinen saarnansa yllytt ivii t 
kansaa viranomaisia vastaan, etta rahvas hartaasti 
hantii kuunteli j a laimin loi velvollisuutensa valtiota 
kohtaan, viiittiien, ettii he piakkoin paasisivat vapaaksi 
tungettelevista hallitsijoistaan. 

3. Silloin Pilatus, Jerusalemin kuvernoori, mail-
rasi, ettii Issa oli vangittava, tuotava paakaupunkiin 
j a vietava tuomarien eteen; jotta kansan tyytymiitto-
myys ei nousisi tulvilleen, Pilatus kaski Heprealaisten 
pappien j a oppineitten tuomitsemaan hanet temppelissa. 
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4. Si l la val in Issa, yha jatkaen saarnaamistaan, 
saapui Jerusalemiin; kuultuaan hanen tulemisestaan, 
ka ikk i asukkaat, jotka jo tiesivat hanet maineeltaan, 
tulivat hanta tapaamaan. 

5. He tervehtivat hanta kunnioittavasti j a ava-
sivat selalleen temppelinsa ovet kuuUakseen hanen 
omilta huuliltaan, mita han oli Israelin muissa kau-
pungeissa puhunut. 

6. J a Issa sanoi heille: »Ihmissuku on havioon 
joutumaisillaan uskottomuutensa takia, silla epatoivo 
j a myrsky ovat villinneet ihmis-joukot j a he ovat ka-
dottaneet paimenensa. 

7. Mutta myrskyt eivat kesta ikipaivia, j a pil-
vet eivat tulee nielemaan ijankaikkista tulta, taivas 
tulee pian olemaan taasen kii'kkaana, taivaallinen valo 
leviaa silloin maailman lapi, j a eksyneet lampaat ko-
koontuvat paimenensa ymparille. 

8. A lkaa koettako loytaa suoria teita pois pi-
meydesta, silla voitte ojaan horjahtaa, mutta kootkaa 
jalella olevat voimanne, auttakaa toinen toistanne, 
pankaa kokonaan luottamuksenne Jumalaan j a odot-
takaa, kunnes valon sade ilmestyy. 

9. Se joka aattaa naapuriaan, auttaa itseaan 
j a kuka hyvansa hanen perhettansa suojelee, suojelee 
sukuansa j a maatansa. 

10. Si l la luottakaa varmasti siihen, etta pelas-
tuksenne pimeydesta on lahella; te tulette kokoontu-
maan yhdeksi ainoaksi perheeksi j a teidan vihoUisenne 
— han, joka ei mitaan tieda Suuren Jumalan armosta 
— tule.e vapisemaan.» 

.11 .• Papit j a ne vanhat miehet, jotka hanta kuun
telivat ihaillen hanen puhettansa, kysyivat , oliko se 
totta, etta han oli koettanut yl lyt taa kansaa maan v i 
ranomaisia vastaan, ni inkuin oli kuvernoori Pilatuk-
selle ilmoitettu. 

12. »Onko mahdoUisuutta nousta eksytettyja 
miehia vastaan, joilta pimeys on peittanyt seka tien 
etta oven?* vastasi Issa. »Mina olen vaan varoittanut-
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naitii kovaonnisia ihmisia, niinkuin mina varoitan heita 
tassa temppelissa, etta heidan ei olisi jatkettava ku l -
kuansa pimealla polullaan, sillii kui lu ammottaa heidan 
jalkainsa alia. 

13. Maallinen valta ei ole pitkiiaikainen, j a se 
on alttiina lukemattomille muutoksille. E i ole mitaan 
hyotya kapinoimisesta sita vastaan, silla yks i valta 
aina astuu toisen sijalle j a tama tulee jatkumaan ih-
misrodun hiiviamiseen asti. 

14. Etteko painvastoin niie, etta rikkaat j a 
mahtavat ne kydvavat Israelin lasten keskuuteen ka-
pinahenkeii taivaan ijankaikkista voimaa vas taan?» 

15. J a oppineet miehet sanoivat: »Kuka sinii 
olet j a mista maasta olet sina tullut meidiin maaham-
me? Emme ole sinusta milloinkaan kuuUeet mainitta-
van, emmeka tieda nimeasikiiiin.» 

16. »01en Israel i lainen», vastasi I s sa , . »ja jo 
syntymii-piiivana niiin mina Jerusalemin muurit, j a 
kuulin orjuuteen painettujen veljieni i tkun j a sisarieni 
valitukset, heita pakanain viedessa vankeuteen. 

17. J a minun henkeni tunsi kauheata tuskaa 
nahdessani, etta minun veljeni olivat unohtaneet oi-
kean Jumalan; jo lapsena minii ja t in isiini huoneen, 
lahtien vieraitten kansain keskuuteen. 

18. Mutta kuullessani, etta minun veljeni olivat 
entistakin viela kovempain raiikkaysten alaisina, mina 
palasin tahan maahan, missa vanhempani ovat elaneet, 
herattaakseni veljeni esi-isiensa uskoon, joka kehottaa 
meita kiirsivallisyyteen maailmassa, jotta me saavuttai-
simme taydelhsen j a ihanteellisen onnen korkeudessa.» 

19. J a oppineet vanhukset kysyiva t hanelta: 
»Vaitetaan, etta sina kiellat Mossan lait j a opetat kan
saa hylkiiiimaiin Herran temppelin?* 

20. J a Issa vastasi: »Me emme voi havittaa, 
mita taivaallinen Isamme meille on antanut j a minka 
pahuuden tekijat ovat hajottaneet, mutta mina olen 
opettanut kaiken likaisuuden puhdistamista sydam-
mesta, sille se on Jumalan oikea temppeli. 
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21. Mita Mossan lakeihin tulee, mina olen 
koettanut saada ne jalleen voimaan ihmisten sydam
messa; j a mina sanon teille, etta te ette tieda niitten 
oikeata sisaltoa, sillii eiviit ne opeta kostoa, vaan an-
teeksi-antavaisuutta. Niitten lakien oikea henki on, 
naet, viiiirennetty.» 

X L 

1. Kuulusteltuaan Issaa, papit j a oppineet mie
het piiiittivat keskuudessaan, etta he eivat hantii tuo-
mitse, sillii eihiin hiin tehnyt mitaan pahaa j a ilmoi-
tettuaan itsensa Pilatuksen puheille, jonka liomeleen 
maan pakana kuningas oli asettanut Jerusalemin ku-
vernooriksi, he puhuivat nain: 

2. »Me olemme nahneet sen miehen, jota sina 
syytiit kansan yllyttiimisesta kapinaan, me olemme 
kuulleet hiinen oppinsa j a tiedamme, etta han on mei
diin kansalaisemme. 

3. Kaupunkien paallikot ovat lahettiineet si-
nuUe viiiiria tietoja, silla hiin on hurskas mies, joka 
opettaa kansalle Jumalan sanaa. Tutkittuamme hanta, 
me piiiistimme hanet rauhassa menemaan.» 

4. Kuvernooi'i liihetti nyt kiukuissaan palveli
jansa salapuvussa Issan luo, pitiimiiiin silmalla kaikkia 
hanen toimiaan j a kertomaan viranomaisille joka sanan, 
mita hiin kansalle puhui. 

5. J a Issa jatkoikin matkojansa naapuri-kaupun-
keihin j a opetti Luojan oikeita toita kehottaen heh-
realaisia karsivallisyj ' teen j a luvaton heille pikaista 
pelastusta. 

6. J a kaiken aikaa ihmis-parvet seurasivat hantii, 
minne hyviinsa hiin meni, useat jiittamiittii hiintii hot-
keksikaiin j a ollen hanen palvelijoinansa. 

*7. J a Issa sanoi heille: »Alkaa uskoko ihmis-* 

kasin tehtyihin ihmeisiin, silla Hiin, joka luontoa hal-
litsee, yks in kykenee tekemaan yliluonnollisia toita, 
mutta ihminen on kykenematon tuulta lieventamaan 
j a sadetta saamaan. 
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8. Kui tenk in on y k s i ihme, jonka ihminen 
voi suorittaa; se on siUoin, kun han hartaassa uskossa 
paattaa juuria pois sydammestaan pahat ajatukset j a 
paamaaraansa saavuttaaliseen viilttaa pahuuden teita. 

9. J a kaikki , mita tehdaan i lman Jumalaa, ovat 
raskaita erehdyksia, viettelyksiii j a pettymyksia, jotka 
vaan todistavat, missa maarin ihmis-sielu, joka tallaista 
tekee, on tiiynnansa valhetta, petosta j a likaisuutta. 

10. A lkaa uskoko ennustajia, Jumala yks in 
tietaa tulevaisuuden; se, joka etsii apua noidilta, tahrii 
temppelin sydammessaan j a osottaa epjiluottamusta 
luojaansa. 

11. Usko noitiin j a heidan ennustuksiinsa ha-
vittiia ihmisen luonnollisen j^ksinkertaisuuden j a lap-
sellisen puhtauden; perkeleellinen voima paasee ha-
nessa valtaan ja pakottaa hanen toimittamaan kaiken-
laatuisia rikoksia j a jumaloimaan taikakaluja. 

12. Si l la Herra meidan Jumalamme, joUa ei 
ole vertaista, on y k s i ainoa, kaikkivaltias, kaikkitie-
toinen j a kaikkialla lasna-oleva; hanessa on ka ikki 
tieto j a ka ikki valo. 

13. Hanen puoleensa teidan on kaannyttava 
saadaksenne lohdutusta surussanne, apua rasituksis-
sanne, parannusta taudeissanne; kuka hyvansa hanen 
puoleensa kaantyy, han ei tule pois sysatyksi. 

14. Luonnon salaisuus on Jumalan kasissa, silla 
ennen ilmestymistaan oli maailma olemassa Jumalall i
sen jarjen syvyydessa; se tuli kaikkein korkeimman 
tahdosta aineelliseksi j a silmin nahtavaksi. 

15. K u n te haluatte hiiaeen k.'iaatya, ni in tul-
kaa lapsiksi jalleen, sillii etteliiin te tieda menneisyyttii, 
ette nykyisyyt ta , ettekii tulevaisuutta; vaan Jumala 
on ajan herra.» 

X I I . 

1. »Voi sinii. hurskas mies,» sanoivat Jerusa
lemin kuvernoorin valepukuiset palvelijat, »sano meille, 
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onko meidan toteltava keisarimme tahtoa va i odotet
tava meidan vapan tus t amme?» 

2. J a Issa, huomaten kysyjat hanta silmalla pi-
tamaan lahetetyiksi urkkijoiksi , sanoi heille: 

»En mina ole sanonut, etta teidat keisarin ala-
maisuudesta tullaan vapauttamaan; eksyksiin saatettu 
henkenne se tulee saamaan vapautuksensa. 

3. E i voi oUa mitaan perhetta ilman perheen 
paiita, eika mitaan jarjestysta voitaisi valtakunnassa 
yllapitaa ilman keisaria, jota on ehdottomasti toteltava, 
silla han yks in vastaa teoistaan korkeimman oikeuden 
edessa.» 

4. »Onko keisarilla jumalalliset oikeudet,» ky
syivat taasen urkkijat, »ja onko han paras kuolevai-
sista?* 

5. »Ei ole taydellisyytta ihmisten keskuudessa, 
mutta loytyy myoskin sairaita, joista sita varten va-
littujen j a neuvottujen henkiloitten on.pidettava huolta, 
kayttaen niita keinoja, jotka Taivaallisen Isamme pyha 
laki on heille antanut. 

6. Laupeus j a oikeus ovat korkeimmat keisa-
rille uskotut lahjat; han tulee mainehikkaaksi, jos han 
niita noudattaa. 

7. Mutta se joka toisin toimii, joka menee ala-
maisensa y l i myonnetyn valtansa rajain ulkopuolelle, 
saattaenpa hanen elamansakin vaaraan, han rikkoo 
Suurta Tuomaria vastaan j a alentaa arvonsa ihmis-
tenkin silmissa.» 

8. Ta l la hetkella muuan ijiikas vaimo, joka oli 
lahestynyt miesjoukkoa kuuUakseen paremmin Issan 
puhetta, sai sysayksen yhdelta valepukuisista miehista, 
joka asettui vaimon eteen. 

9. I ssa sanoi silloin: »Ei ole sopivata se, etta 
poika sysaa aitinsa syrjaan, anastaakseen etusijan, joka 
aidille kuuluu. Jokainen, joka ei aitiansa kunnioita, 
pyhinta olentoa Jumalan jalkeen, han ei ole pojan 
nimen arvoinen. 

10. Kuu lkaa siis mita mina sanon: Kunnioit-
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takaa naista, silla han on avaruuden aiti j a jumalalli
sen luomistyon koko totuus piilee hanessa. 

11. Han on kaiken sen perusta, mika on h j v a a 
j a ihanaa, silla han on myoskin elaman j a kuoleman 
siemen. Hanesta riippuu ihmisen koko olemassa-olo, 
silla nainen on miehen siveellinen j a luonnollinen yl la-
pitaja kaikissa hanen toissaan. 

12. Han antaa teille elaman tuskien kautta, ot
sansa hiessa han valvoo teidan ylitsenne kasvaessanne, 
j a kuolemaanne asti to tuotatte hanelle mita tuskaisinta 
huolta. Siunatkaa hanta j a jumaloikaa hanta, silla han 
on teidan ainoa ystavanne j a apulaisenne maan paalla. 

13. Kunnioittakaa hanta, turvatkaa hanta; sita 
tehdessanne te voitatte hanen rakkautensa j a hanen 
sydammensa j a te olette silloin mieluisia Jumalalle; 
talla tavoin te saatte paljon syntejanne anteeksi. 

14. Rakastakaa siis vaimojanne j a kunnioitta
kaa heita, silla huomenna heista tulee aiteja j a myo-
hemmin koko kansan isoaiteja. 

15. Olkaa myontyvaisia vaimollenne; hanen rak
kautensa jalostaa miehen, pehmittaa hanen kovenneen 
sydammensa, kesyttaa pedon j a tekee sen lampaaksi. 

16. Vaimo j a aiti ovat arvaamattomia aarteita, 
jotka Jximala on teille antanut; he ovat avaruuden 
ihanimpia koristuksia j a heista tulee kaikki ne synty-
maan, jotka saavat maailman asuttavakseen. 

17. A i v a n niinkuin Jumala erotti paivan yosta 
j a maan vesista, ni in on naisella jumalallinen taipu-
mus ottamaan hyvat aikomukset huonoista ajatuksista 
ihmisissa. 

18. Si i ta syysta mina sanon teille: Jumalan ja l 
keen kuuluvat paraat ajatukset naisille j a vaimoille; 
silla nainen on teille se jumalallinen temppeli, jossa 
te helpoimmin saavutatte taydellisen onnellisuuden. 

19. Hankkikaa itseenne siveellista voimaa tasta 
temppelista; siella te unohdatte murheenne j a ereh-
dyksenne, j a saatte takasin ne kuluneet voimanne, 
jo i ta te tarvitsette lahimmaistenne auttamiseksi. 
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20. A lkaa alistako naista noyryytyksi l le ; te noy-
ryytatte silla itsenne j a menetiitte rakkauden tunteen, 
jota vailla taalla alhaalla ei olisi mitaan olemassa. 

21 . Suojelkaa vaimoanne, jotta han teita j a 
teidan perhettanne suojelisi: kaikki , mita te teette 
aidillenne, vaimollenne, leskelle tahi muulle hadassa 
olevalle naiselle, te teette Jumalalle.* 

X I I I . 

1. Pyha Issa opetti nain Israelin kansaa kolme 
vuotta jokaisessa kaupungissa, jokaisessa kylassa, 
maanteitten varsil la j a kentillii j a ka ikki , mita han 
ennusti, tapahtuikin. 

2. K a i k e n aikaa pitiviit Pilatuksen valepukuiset 
palvelijat hiinta tarkasti silmiillii-, mutta kuulematta 
mitiiiin sellaista, mika olisi ollut yhdenmukaista niitten 
tietojen kanssa, mitii kaupunkien paallikot olivat I s 
sasta lilhettiineet. 

3. Mutta kuvernoori Pilatus, tullen rauhatto-
maksi sen tavattoman kuuluisuuden takia minka Pyha 
Issa oli saavuttanut, hiin, joka hiinen vihamiestensa 
kertomukseen, mukaan tahtoi yllytt i ia kansaa tullak
seen. itse kuninkaaksi, ki iski yhden urkkijoistaan panna 
hiinet syytokseen. 

4. Sotamiehet lahetettiin sitten vangitsemaan 
hiinet j a hanet heitettiin yankiluolaan, jossa hiinct 
pantiin kiii-simaan monenlaisia riiakkiiyksiii siina tar-
koituksossa, etta olisi saatu hiinet pakoitetuksi itseiiiin 
syyttiimaiin, sillii silloin he olisivat saaneet vallan sur
mata hiinet. 

5. Ajatellen vaan veljiensa tiiydellistii autuutta, 
pyhimy^s kesti namii kiirsimykset Luojansa nimessii. 

6. Pilatuksen palvelijat jatkoivat raiikkijys-tyo-
taiin j a heikontivat hanen voimansa iiiirimmaiselle 
asteelle asti; mutta Jumala oli hanen kanssaan eika 
sallinut hiinen kuoUa. 

7. KuuUessaan millaisten kiirsimysten j a raiik-
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kaysten alaiseksi heidan pyhimyksensii oli saatettu, 
ylimmaiset papit j a oppineet vanhimmat pyysivat ku
vernoorin vapauttamaan Issan lahella oievaksi suu-
reksi juhlaksi. 

8. Mutta kuvernoori jyrkas t i kielsi. He pyy
sivat sitten Issaa tuotavaksi vanhimpain tuomioistui-
men eteen, jotta hiinet joko tuomittaisiin tahi vapau-
tettaisiin ennen juhlaa, j a tilhiin Pilatus suostui. 

9. AamuUa kutsui Pilatus kokoon ylimmiit hal-
litusmiehet, papit, vanhimmat j a lain siiiitiijiit saadak-
seen heidiit langettamaan tuomion Issalle. 

10. Pyhimys tuotiin vankeudesta j a sijoitettiin 
kuvernoorin eteen kahden varkaan vii l i in, jotka oli 
tutkittava yhtaikaa hanen kanssaan, nii\^ttaakseen kan
salle, ettei han ollut ainoa tuomittava. 

11. J a Pilatus, kiiant\'en Issaan, v i i k k o i : »Kuule 
mies-, onko se totta, ettii sinii olet yllj^ttanyt kansaa 
kapinaan esivaltaa vastaan, tuUaksesi itse Israelin ku
ninkaaksi ?» 

12. »Ei kukaan voi tulla omasta tahdostansa 
kuninkaaksi*, vastasi Issa, »ja ne, jotka ovat sano-
neet, ettii minii olen yllyvtiinyt kansaa, ovat puhu-
neet valheellisesti. Mina en ole milloinkaan puhunut 
muusta kuin taivaallisesta kuninkaasta, jota jumaloi
maan minii olen kansaa opettanut. 

13. Si l l i i Israelin pojat ovat menettaneet alku
peraisen puhtautensa j a jos he eivat oikeaan Jumalaan 
tur^^audu, he meneviit hukkaan j a heidan temppelinsa 
raukee raunioiksi. 

14. Ajallinen mahti pitaa jiirjestystii maassa; 
minii siita syystii opetin heitii, etteiviit he sitii unoh-
taisi. Mini! sanoin heille: Elaki ia yhteiskunta-ase-
manne j a varallisuutenne mukaan, jotta te ette yleista 
jarjestystii haintsisi; j a mina kehoitin heita muista-
maan, etta epajarjestys vallitsee heidiin sydammessaiin 
j a mielessiiiin. 

15. Siita syysta taivaallinen kuningas on ran-
gaissut heita j a kukistanut heidan kansallisen kunin-



30 

kaansa. Kui tenk in mina sanoin heille, jos te alistutte 
kohtalollenne, taivaan valtakunta tulee korvaukseksi 
teille valmis te t tavaksi» . 

16. N y t tuotiin todistajat esille; y k s i heista to-
disti seuraavaa: »Sina olet sanonut kansalle, etta ajal
linen mahti ei ole mitaan sen kuninkaan voimaan, 
joka vapauttaa Israelilaiset pakanain ikeen alta». 

17. »Siunat tu ollos», sanoi Issa, »silla olet pu
hunut totta; silla taivaallinen kuningas on mahtavampi 
j a suurempi, ku in maalliset lait j a hanen valtakun
tansa on y l i kaikkien naitten taalla alhaalla olevain. 

18. E i k a se aika ole kaukana milloin jumalal
lisen talidon mukaisesti, Israelin kansa puhdistuu syn-
nistaan; silla sanottu on, etta edeltakavija saapuu j u 
listamaan kansan vapautusta j a yhdistysta yhdeksi 
ainoaksi perheeksi» . 

19. J a kaantyen tuomarin puoleen, kuvernoori 
sanoi: »Kuule t teko lata? Israelilainen Issa tunnustaa 
sen rikoksen, mista hanta syytetaan. Tuomitkaa ha
net lakienne mukaisesti j a langettakaa ankarin ran-
gaistus». 

20. »Me emme voi hanta tuomi ta» , sanoivat 
papit j a vanhimmat; »sina olet itse kuullut, etta han 
on puhunut taivaallisesta kuninkaasta j a ettei han ole 
puhunut mitaan kansalle, jota voisi pitaa loukkauk-
sena lakia vastaan». 

2 1 . Kuvernoor i kutsui sitten esille sen todista-
jan, joka herransa, Pilatuksen, viettelemana oli kaval-
tanut I s san ; j a kun tama mies astui esille, han pu-
hutteli Issaa nain: »Etko sina vaittanyt oievasi Israe
l in kuningas, sanoessasi, etta taivaan Herra oli lahet-
tanyt sinut hanen kansaansa valmistamaan?* 

22. J a siunattuaan hanet, I s sa sanoi: »01koon 
sinulle anteeksi annettu, silla se, mita sanot, ei tule 
sinusta!» Kaantyen sitten kuvernOorin puoleen, han 
jatkoi: »Miksika alennat sina virka-arvoasi, opettamalla 
kaskylaisiasi elamaan valheessa, kun sinulla i lman ta-
takin on valta tuomita viattoman miehen» . 
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23. Naista sanoista kuvernoori joutui raivoi
hinsa j a maarasi Issan surmattavaksi, mutta aikoi va
pauttaa ne kaksi varasta. 

24. Tuomarit, neuvoteltuaan keskenaan, sanoivat 
Pilatuks.elle: »Me emme ota paallemme tata suurta r i -
kosta viattoman miehen tuomitsemisesta j a kahden 
varkaan vapauttamisesta, joka on vasten meidan lake-
jamme. 

25. »Tee siis ni inkuin sinua huvit taa.» Puhut-
tuaan nain, papit j a oppineet meniviit ulos j a pesivat 
katensa pyhassa astiassa, sanoen: »Me olemme syytto-
mia hurskaan miehen kuolemaan». 

X I V . 

1. Kuvernoorin kaskysta sotamiehet ottivat huos-
taansa seka Issan fftta ne kaksi varasta, vieden ne 
raakkayspaikalle, jossa he nauhtsivat heidat valmista-
miinsa ristipuihin. 

2. Koko sen paivan olivat Issan j a niitten kahden 
varkaan ruumiit riipuksissa verta vuotaen sotamiesten. 
vartioimina; kansa seisoi ymparilla niitten lahella, 
ristiinnaulittujen miesten vanhempain itkiessa j a ru-
koillessa. 

3. Auringon laskiessa Issan tuskat paattyivat. 
H a n menetti itsetietoisuutensa j a taman hurskaan mie
hen henki irtaantui ruumiista tullakseen osaksi j u -
maluutta. 

4. Nain paattyi Ijankaikkisesta Hengesta lahte-
neen sateen maallinen elama; miehena esiintyen oli 
han pelastanut paatuneita syntisia j a kestanyt paljon 
karsimyksia. 

5. Pilatus, hataantyneena omista toistaan, antoi 
pyhan miehen ruumiin hanen sukulaisilleen, jotka 
hautasivat sen lahelle telotuspaikkaa; ihmisparvet tuli
vat nyt rukoilemaan hanen haudalleen j a tayttivat 
ilman itkulla j a valituksella. 

6. Kolme paivaa myohemmin kuvernoori lahetti 
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sotamielieiisa kaivamaan ylos Issan ruumiin j a hautaa-
maan sen jonnel^in muualle, pelaten kansaa yleista 
metelia. 

7. Seuraavaua piiivaaa loysi kansa hautakam-
mion avoimena j a tyhjiina; j a sellainen huliu levis i 
lieti, etta Korke in Tuomari oli lahettanyt enkelinsa 
ottamaan pois maalliset jiiannoksetkin pyliitnyksesta, 
jossa oli asustanut maan paalla osa Jumalallista Henkea. 

8. K u n tama tieto saapui Pilatuksen korvi in , 
joutui han raivoihinsa j a kielsi elinkautisen orjuuden 
uhalla mainitsemasta Issan nimeakin j a rukoilemasta 
Herraa hiinen puolestansa. 

9. Mutta kansa i tk i yhiit i j a aaneen yl i s t i mes-
tariansa; siksipii heitii heitettiin vankeuteen, raakattiin 
j a surmattiinkin. 

10. J a Issan oppilaat jattiviit Israelin maan j a 
meniviit ka ikki in suuntiin pakanain sekaan, opettaen 
naita luopumaan suurista erehdj^ksistiiiin, ajattelemaan 
henkista pelastustaan j a sitii tiiydellista onnellisuutta, 
joka on varattu ihmisille kirkastuneessa aineettomassa 
mailmassa, jossa suuri L u o j a rauhassa j a koko puhta-
udessaan majesteettisen taydellisenii oleksii. 

11. Pakanat, heidan kuninkaansa j a sotamie-
hensa kuuntelivat niiitii saarnaajia, luopuivat jiiretto-
mistii uskonkappaleistaan, jattivat pappinsa j a heidiin 
epiijumalansa laulaaksen avaruuden kaikkitietavan 
Luojan, kuninkaitten kuninkaan, ylistystii , jonka sy-
dan on taynnansii rajatonta armoa. 


